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

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

(51) (2014.01)  (11) 2866 (13) A
B02C 23/00

(21) AM20130012 (22) 08.02.2013
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-
սարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Արամայիս Մյասնիկի Եսոյան (AM), Անի 
Անդրանիկի Մաթևոսյան (AM), Մանվել Ավետիքի 
Ալավերդյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-
սարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Կարտոֆիլահանի ռոտացիոն կոշտա-
ջարդիչ
(57) Կարտոֆիլահանի ռոտացիոն կոշտաջար-
դիչը կազմված է սռնուց, կարտոֆիլահանի հետ 
միացման լծակներից, սռնու վրա հավաքված 
տարբեր տրամագծերի օղագոտիներից, դրանց 
միջև տեղադրված տափօղակներից, մակե-
րևույթի նկատմամբ դիրքի կարգավորման 
հար մարանքից: Մարգաթմբի վրա նստող օղա-
գոտիների վրա, կարտոֆիլահանի շարժման 
ուղղության նկատմամբ անկյան տակ տեղա-
դրված են հողի մեջ խորացման կարգավոր-
ման հնարավորությամբ կիսաշերեփատիպ 
աշխատանքային օրգաններ:

Ապահովվում է մարգաթմբի մակերևույթի 
կոշտերի ջարդում և կողհեռացում, լավա նում է 
պալարների զատումը, բարձրա նում է ագրեգատի 
արագությունը և արտա դրողականությունը, 
նվազում են էներգիական ծախսերը, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2867 (13) A
F24H 6/00

(21) AM20130076 (22) 30.05.2013
(71) Հենրիկ Գևորգի Մխիթարյան (AM), Վահե 
Հրանտի Մխիթարյան (AM), Հրանտ Հենրիկի 
Մխիթարյան (AM)
(72) Հենրիկ Գևորգի Մխիթարյան (AM), Վահե 
Հրանտի Մխիթարյան (AM), Հրանտ Հենրիկի 
Մխիթարյան (AM)
(73) Հենրիկ Գևորգի Մխիթարյան, 0029, Երևան, 
Սիլիկյան թաղ. 7-րդ փող. 23 (AM), Վահե Հրանտի 
Մխիթարյան, 0029, Երևան, Սիլիկյան թաղ. 7-րդ 
փող. 23 (AM), Հրանտ Հենրիկի Մխիթարյան, 
0029, Երևան, Սիլիկյան թաղ. 7-րդ փող. 23 (AM)

(54) Օդի հոսքի առաջացման և ջրի տաքացման 
համալիր կայանք
(57) Գյուտը վերաբերում է էներգետիկայի բնա-
գավառին, մասնավորապես` էներգիայի բնական 
աղբյուրներն օգտագործող կայանք ներին, և 
կարող է կիրառվել հատկապես արևա դարձային 
երկրներում։

Կայանքն ունի հորիզոնական հարթու-
թյան նկատմամբ թեք տեղակայված տաք օդի 
հոսքի մուտք և սառն օդի հոսքի ելք ունեցող 
թունելախորշ, թունելախորշի մեջ տեղադրված 
սառը ջրի հոսքի մուտք և տաք ջրի հոսքի ելք 
ունեցող զիգզագաձև խորսխային ջերմա-
փոխանակիչ, սառը ջրի ջրամբար և տաք 
ջրի հավաքման բաք, որոնք խողովակներով 
միացված են ջերմափոխանակիչի մուտքին ու 
ելքին: Թունելախորշի ծածկն ունի սև գույնի 
արևային ջրատաքացիչ, իսկ թունելախորշի 
ելքը` նեղացված հատվածամաս: Թունելախորշը 
և ջերմափոխանակիչը կենտրոնական մասից 
անկյունաձև կամ կամարաձև բաժանված են 
երկու հատվածամասերի` տաք օդի հոսքի 
մուտքի ու տաք ջրի հոսքի ելքի հատվածամաս 
և սառը ջրի հոսքի մուտքի ու սառն օդի հոսքի 
ելքի հատվածամասի: Արևային ջրատաքացիչը 
հարթ խորիսխային ջերմափոխանակիչ է և 
զիգզագաձև ջերմափոխանակիչին համանման 
բաժանված է երկու հատվածամասերի, որոնց 
ստորին ծայրերը խողովակագծով միացված 
են: Զիգզագաձև ջերմափոխանակիչի սառը 
ջրի հոսքի մուտքի հատվածամասը խողովակով 
վերևից միացված է հարթ խորիսխային 
ջերմափոխանակիչի հատվածամասերի ծայրերը 
ներքևից միացնող խողովակագծի կենտրոնա-
կան մասին: Կայանքն ունի նաև թունելախորշի 
տեղադրման մակարդակից վեր տեղադրված 
ավելի տաք ջրի ընդունման միջանկյալ բաք, 
որը խողովակագծերով միացված է հարթ 
ջերմափոխանակիչի հատվածամասերի վերին 
մասերին և զիգզագաձև ջերմափոխանակիչի 
տաք ջրի հոսքի ելքի հատվածամասին: Ջերմա-
փոխանակիչների հատվածամասերը թունե-
լա խորշի կենտրոնական մասում միմյանցից 
առաձնացված են: Ջրամբարը և ջրի բաքերը 
ջերմափոխանակիչների հատվածամասերին 
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միացնող խողովակներն ու խողովակագծերն 
ունեն փականներ։

Մեծացվում են կայանքի հզորու թյունն
ու օ.գ.գ.-ն, բարձրացվում է արտա դրողա կա-
նությունը, 2 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2868 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20140012 (22) 14.02.2014
(71) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն Մամիկոն-
յան (AM)
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն Մամիկոն-
յան (AM)
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Ն. 
Շնորհալի 25, բն. 24 (AM), Խորեն Մամիկոնյան, 
3103, Գյումրի, Ն. Շնորհալի 25, բն. 24 (AM)
(54) Փայտանյութի դիէլկոմետրական խոնավա-
չափիչի աստիճանավորման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրաչափողական 
տեխնիկային, մասնավորապես՝ փայտանյութի 
դիէլկոմետրական խոնավաչափիչի աստիճա-
նավորման եղանակներին:

Խոնավաչափիչի սանդղակը բաժանում են 
հավասար բաժանմունքների, անհայտ խոնա-
վությամբ փայտանյութից պատրաստում են 
փորձանմուշ, կշռում այն, որոշում են փորձա-
նմուշի առաջին կշռման զանգվածը (m1) և 
չափում են փորձանմուշի սկզբնական խոնա-
վությունը, որը համապատասխանում է աստի-
ճանավորվող խոնավաչափիչի սանդ ղակի բա-
ժան մունքի որևէ արժեքին (N1), այնուհետև 
փորձանմուշը լրացուցիչ խոնավացնում են, 

կշռում և որոշում են փորձանմուշի երկրորդ 
կշռման զանգվածը (m2), որից հետո աստիճա-
նավորվող խոնավաչափիչով չափում են փոր-
ձա նմուշի խոնավությունը խոնավացնելուց 
հետո, որը համապատասխանում է սանդղակի 
բաժանմունքի այլ արժեքին (N2): Փորձանմուշում 
սկզբնական (x1) ու խոնավացնելուց հետո (x2) ջրի 
զանգվածների իրական արժեքները հաշվում են 
առաջին ու երկրորդ չափումների արժեքներով, 
հետևյալ բանաձևերով՝

x1 = N1 (m2 – m1) / N2 - N1,   x2 = x1 + (m2 – m1)
որտեղ՝  
x1 - ը փորձանմուշում ջրի սկզբնական զանգվածն 
է (կգ),
x2 - ը փորձանմուշում ջրի զանգվածն է խոնա-
վացնելուց հետո (կգ),
m1-ը փորձանմուշի առաջին կշռման զանգվածն 
է (կգ), 
m2 -ը փորձանմուշի երկրորդ կշռման զանգվածն 
է (կգ), 
N1-ը՝ աստիճանավորվող խոնավաչափիչով փոր-
ձա նմուշի խոնավության առաջին չափմանը 
համապատասխանող սանդղակի բաժանմունքի 
արժեքն է,  
N2-ը աստիճանավորվող խոնավաչափիչով փոր-
ձանմուշի խոնավության երկրորդ չափմանը 
համապատասխանող սանդղակի բաժանմունքի 
արժեքն է  և փորձանմուշի խոնավության ստաց-
ված իրական արժեքներով կատարում են 
խոնավաչափիչի աստիճանավորումը սանդղակի 
N1 և N2 բաժանմունքներում:   

Պարզեցվում է եղանակը և բարձրացվում 
աստի ճանավորման ճշգրտությունը:

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

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

21
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(51) (2014.01)  (11) 369  (13) U
A23L 1/00

(21) AM20140064U (22) 15.05.2014
(71) Մխիթար Ավետիսյան (AM), Արամ Նազար-
յան (AM), Վարդան Յավրույան (AM), Նարինե 
Հովհաննիսյան (AM)
(72) Մխիթար Ավետիսյան (AM), Արամ Նազարյան 
(AM), Վարդան Յավրույան (AM), Նարինե Հով-
հաննիսյան (AM)
(73) Մխիթար Ավետիսյան, 0079, Երևան, Նորքի 
5, Մառի 12, բն. 40 (AM), Արամ Նազարյան, 0038, 
Երևան, Էստոնական 3, բն. 16 (AM), Վարդան 
Յավրույան, 0012, Երևան, Ա. Խաչատրյան 12, բն. 
99 (AM), Նարինե Հովհաննիսյան, 2210, Կոտայքի 
մարզ, գյուղ Առինջ, Մաշտոցի պող. 4, տուն 6 (AM)
(54) Բուսական ծագման հավելումով մակարոն
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է սննդ-
արդյու նաբերությանը, մասնավորապես` բուսա-
կան ծագման հավելումով մակարոնների 
բաղադրակազմերին:

Բուսական ծագման հավելումով մակա րոնը 
ներառում է ցորենի ալյուր, ջուր, ֆունկցիո նալ 
նշանակության սննդային հավելում՝ խաղողի 
կորիզի փոշի, ցորենի թեփի փոշի, վար-
սակի ալ յուր, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). ջուր՝ 25.5 - 
30.5, ցորենի թեփի փոշի՝ 3.6 - 5.7, վարսակի 
ալյուր՝ 2.3 – 3.5, խաղողի կորիզի փոշի՝ 5.4 - 
7.1, ցորենի ալյուր՝ մնացածը:

Ընդլայնվում է մակարոնեղենի տեսականին:
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 370  (13) U
A23L 1/00 

(21) AM20140063U (22) 15.05.2014
(71) Մխիթար Ավետիսյան (AM), Արամ Նազարյան 
(AM), Վարդան Յավրույան (AM), Նարինե Հով-
հաննիսյան (AM)
(72) Մխիթար Ավետիսյան (AM), Արամ Նազարյան 
(AM), Վարդան Յավրույան (AM), Նարինե Հով-
հաննիսյան (AM)
(73) Մխիթար Ավետիսյան, 0079, Երևան, Նորքի 
5, Մառի 12, բն. 40 (AM), Արամ Նազարյան, 0038, 
Երևան, Էստոնական 3, բն. 16 (AM), Վարդան 

Յավրույան, 0012, Երևան, Ա. Խաչատրյան 12, բն. 
99 (AM), Նարինե Հովհաննիսյան, 2210, Կոտայքի 
մարզ, գյուղ Առինջ, Մաշտոցի պող. 4, տուն 6 (AM)
(54) Բուսական ծագման հավելումով մակարոն
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է սննդ-
արդյունաբերությանը, մասնավորապես` բուսա-
կան ծագման հավելումով մակարոնների բաղա-
դրակազմերին

Բուսական ծագման հավելումով մակարոնը 
ներառում է ցորենի ալյուր, ջուր, սոյայի ալյուր, 
ֆունկցիոնալ նշանակության սննդային հավելում՝ 
դդմի կորիզի փոշի, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ. (զանգվ. %). ջուր՝ 25,5 - 
30,5, սոյայի ալյուր` 4,9 - 5,9, դդմի կորիզի փոշի՝ 
6,4 - 7,9, ցորենի ալյուր՝ մնացածը: 

Ընդլայնվում է մակարոնեղենի տեսականին։
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 371  (13) U 
A61C 8/00
A61C 13/00

(21) AM20140039U (22) 31.03.2014
(71) Կարեն Լևոնի Գրիգորյան (AM)
(72) Կարեն Լևոնի Գրիգորյան (AM)
(73) Կարեն Լևոնի Գրիգորյան, 0010, Երևան, 
Վարդանանց 5ա, բն. 352 (AM)
(54) Լնդի ձևավորիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է ստոմատոլոգիական 
օրթոպեդիկ սարքերին, մասնավորապես՝ լնդի 
ձևավորիչներին: 

Լնդի ձևավորիչրն ունի ատամի իմպլան-
տատի մեջ ներպտուտակվող ստորին մաս 
և լինդը ձևավորող վերին մաս: Վերին մասը 
կազմված է պտուտակային միացումով իրար 
միակցվող կենտրոնական և փոխովի կողմ-
նային հատվածամասերից:  Ձևավորիչի 
վերին հատվածամասի վերին ճակատային 
մակերևույթին կատարված է փորակ, իսկ 
կողմնային մակերևույթը գլանային է կամ 
կոնական:

Մեծացվում են ֆունկցիոնալ հնարավո-
րությունները, 5 նկ.:

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
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(51) (2014.01)  (11) 372  (13) U
B25B 13/00

(21) AM20140022U (22) 13.03.2014
(71) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM)
(54) Մանեկադարձակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ձեռքի 
գործիքներին, մասնավորապես` բազմաչափ 
մանեկադարձակին: 

 Մանեկադարձակն ունի բռնակ և դրա 
ծայրամասերին ամրակցված երկուական 
բազմաչափ մանեկադարձակներ: Բռնակը 
ծայրերին ունի հավասարանիստ մեկական 
ուղղանկյուն պրիզմա: Պրիզման նիստերից 
մեկում ունի գլանաձև խոռոչ, որտեղ տեղակայ-
ված է զսպանակած գնդիկ: Բռնակի ծայրե-
րին սևեռված են մեկական ութ մանեկադար-
ձակյա աշխատանքային գլխիկով կցորդիչ, որի 
իրանի կենտրոնական մասը գլան է, իսկ ծայ-
րերին ունի մեկական չորս  աշխատանքային 
գլխիկներով մանեկադարձակ: Կցորդիչի իրանը 
կենտրոնական  հատվածում և ծայրերում ունի 
միմյանց համառանցք քառակուսի անցքեր: 
Կենտրոնական հատվածի վերին և ստորին 
նիստերում կան մեկական կիսագնդաձև խորա-
ցումներ՝ դրանցից յուրաքանչյուրում զսպա-
նակված գնդիկի սևեռման հնարա վո րու թյամբ:

Բռնակն իր ծայրերով երկու կողմից կարող 
է սևեռվել կցորդիչի իրանի կենտրոնական 
անցքի մեջ: Բռնակին կարող են սևեռվել տարբեր 
տեսակի մանեկադարձակյա աշխատանքային 
գլխիկներով կցորդիչներ:

Ապահովվում է տարբեր չափերի և տեսակի 
մանեկների արտապտուտակման հնարա վո րու-
թյունը, 26 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 373  (13) U
D01G 15/00

(21) AM20140066U (22) 16.05.2014
(71) Նորայր Իսահակի Ղուկասյան (AN)
(72) Նորայր Իսահակի Ղուկասյան (AM)
(73) Նորայր Իսահակի Ղուկասյան, 0001, 
Երևան, Թումանյանի 1-ին անց, շ. 2, բն.7 (AM)
(54) Սանդերքա-մանածագործական մեքենա
(57) Սանդերքա-մանածագործական մեքե նան 
վերաբերում է մանածագործական արդյունա-
բերությանը, մասնավորապես՝ տարբեր տեսակի 
թելքերի, օրինակ՝ բրդի, վուշի, բամբակի կամ 
դրանց խառնուրդների վերամշակմանը և ման-
վածքի ստացմանը այդ թելքերից:

Սանդերքա-մանածագործական մեքենան 
ունի իրանի վրա հաջորդաբար տեղակայված 
թելքի մատուցման հանգույց, ասեղնավոր դաշտ 
ունեցող սանդերքող աշխատանքային հան-
գույց, արտաթող հանգույց, մանածագործական 
հանգույց և շարժաբեր: Համաձայն առաջար-
կության, մեքենան լրացուցիչ ունի մանվածքի 
գրտնակավոր արտաձգիչ հանգույց, որը 
տեղակայված է մանածագործական հանգույցից 
հետո՝ մանվածքի աշխատանքային շարժի 
ուղղությամբ: Սանդերքող հանգույցն իրակա-
նացված է վերին և ստորին տափակ հարթակ-
ների տեսքով, որոնց ասեղնավոր դաշտերն 
ուղղված են իրար և որոնք ունեն իրար նկատ-
մամբ հետադարձ-առաջընթաց շարժ ման հնա-
րավորություն՝ ըստ սանդերքվող թելքի աշխա -
տանքային շարժի ուղղության: Վերին և ստո -
րին  տափակ հարթակների աշխատան քային 
մակե րևույթները կազմված են լայնական հանովի 
ձողիկ ներից, իսկ վերին և ստորին հարթակների 
ասեղնավոր դաշտերը կազմված են ձողիկների 
աշխատանքային մակերևույթներին ամրակցված 
ասեղնավոր դաշտերից:

Բարձրացվում է սանդերքման որակը, կան-
խարգելվում է ասեղնավոր դաշտերի խցա նումն 
ու թելքի ժապավենի խզումը, 2 նկ.:

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

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

(51) 11-01 (11) 336  (13) S
(21) 20140018  (22) 12.06.2014
(71) Ալեքսան Արզումանյան (AM)
(72) Ալեքսան Արզումանյան (AM), Հովհաննես 
Մանուկյան (AM), Արթուր Արզումանյան (AM), 
Սերյոժա Հակոբյան (AM)
(73) Ալեքսան Արզումանյան, Գյումրի, Ղանդիլյան 
47, բն. 5 (AM)
(54) Կախազարդ
(55)

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20130327  (111) 21688
(220) 18.03.2013 (151) 02.08.2014
   (181) 18.03.2023
(730) «Գորշ արջ» ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, ք. 
Կապան, Ձորքի 13/13, AM 
(442) 17.04.2013
(540) 

(526) «ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ» և «SUPERMARKET» 
բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(511) 

դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր:
_____________________

(210) 20130730  (111) 21689
(220) 31.05.2013 (151) 02.08.2014
   (181) 31.05.2023
(730) Սոսայըթի օֆ Մենուֆեքչրինգ Էնջինիրս, 
Միչիգան Նոն Փրոֆիթ Քորփորեյշն, US 
(442) 18.07.2013
(540) 

(511) 
դաս 16. արդյունաբերական բնագավառի 

գրքեր, ամսագրեր, պարբերականներ.
դաս 35. արդյունաբերական բնագավառում 

բիզնես կոնֆերանսների և ցուցահանդեսների 
կազմակերպում և անցկացում.

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

դաս 41. արդյունաբերական բնագավառի 
առցանց, չներբեռնվող էլեկտրոնային 
գրքերի և ամսագրերի տրամադրում. 
արդյունաբերական բնագավառում կրթական 
ծրագրերի, դասախոսությունների, առցանց 
դասավանդման ծառայությունների մատուցում, 
սեմինարների անցկացում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20130839 (111) 21690
(220) 21.06.2013 (151) 02.08.2014
   (181) 21.06.2023
(730) Նանքանգ Ռաբբեր Թայր Քորփ., ԼԹԴ., TW 
(442) 06.09.2013
(540) 

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

դաս 12. դողեր. օդախցիկներ. 
ավտոմոբիլների դողեր. օդախցիկներ 
օդա ճնշական դողերի համար. գլոցման 
մակերևույթներ դողերի պահպանաշեր-
տերի վերա կանգնման համար. թրթուրներ 
տրան ս պորտային միջոցների համար. դողա -
ծածկաններ. սահելուց պաշտպանող հար-
մարանքներով դողեր տրանսպորտային 
միջոց ների անիվների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131054  (111) 21691
(220) 02.08.2013 (151) 02.08.2014
   (181) 02.08.2023
(730) Դը ԱԴՖ Ֆեմըլի Թրասթ, US 
(442) 04.02.2014
(540) 
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(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, 
զարդեր, թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և 
այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. հագուստի, հագուստի աքսե-

սուարների, հագուստի դիզայնի, կոշկեղենի, 
ճամփորդական պայուսակների, ոսկերչական 
իրերի, էժանագին զարդերի, ժամացույցների, 
արևապաշտպանիչ ակնոցների, խաղալիքների, 
անձնական խնամքի պարագաների, մազերի 
աքսեսուարների, տան համար ապրանքների 
և ապակյա իրերի, գեղարարության իրերի, 
թղթի, կաշվե իրերի և պայուսակների 
մանրածախ վաճառքով զբաղվող խանութ-
ների ծառայություններ, երրորդ անձանց  
(առևտրի միջնորդների) համար ապրանքների 
և (կամ) ծառայությունների մանրածախ 
առևտրի բնագավառում շուկայագիտության 
ծառայություններ՝ համացանցի, կատալոգների 
(հագուստի և աքսեսուարների վաճառք 
կատալոգով) միջոցով:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131113  (111) 21692
(220) 12.03.2013 (151) 02.08.2014
   (181) 12.03.2023
(730) Մեդի Պլուս Թեք Մեդիցինիշ-Թեքնիշե 
Հանդելսգեզելշաֆթ ՄԲՀ, DE 
(442) 18.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտային արտադրանք, 

մասնավորապես՝ սիգարետներ և զտիչով 
սիգարետներ (բացառությամբ էլեկտրոնային 
սիգարետների). ծխելու պիտույքներ. լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20131189  (111) 21693
(220) 04.09.2013 (151) 02.08.2014
   (181) 04.09.2023
(730) Օենոսենս Ս.Ա.Ր.Լ., FR 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. ոչ 
ալկոհոլային ապերիտիվներ. լիթիումային 
ջուր.  զելտերյան ջուր. սոդայաջուր. ջրեր 
(ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. կվաս (ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
կոկտեյլներ. լիմոնադներ. արախիսի կաթ (ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ). նուշի կաթ (ըմպելիք). 
սոդա և փոքր քանակությամբ ածխաջրածին 
պարունակող (իզոտոնիկ) ըմպելիքներ. մեղրի 
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ալոե 
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
կաթնային շիճուկի հիմքով ըմպելիքներ. մրգային 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. փափկամասով 
ոչ ալկոհոլային մրգային նեկտարներ. 
օրշադ (զովացուցիչ ըմպելիք). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար նախատեսված փոշիներ. մոշի ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. լիմոնադների համար 
նախատեսված օշարակներ. ըմպելիքների 
համար նախատեսված օշարակներ. սմուզիներ 
(մրգերի կամ բանջերեղենի խառնուրդների 
հիմքով ըմպելիքներ). բանջարեղենային հյութեր 
(ըմպելիքներ). մրգային հյութեր. տոմատի 
հյութ (ըմպելիք). խնձորի ոչ ալկոհոլային 
հյութ. գազավորված ջրեր պատրաստելու 
համար նախատեսված բաղադրանյութեր. 
լիկյոր պատրաստելու համար նախատեսված 
բաղադրանյութեր. հանքային ջուր 
պատրաստելու համար նախատեսված 
բաղադրանյութեր. ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար նախատեսված բաղադրանյութեր. 
քաղցրահյութեր. չֆերմենտավորված խաղո-
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ղահյութ. գարեջրի քաղցրահյութեր. ածիկի 
քաղցրահյութեր. գազավորված ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար նախատեսված հաբեր. 
շերբեթ (ըմպելիք). մրգային ոչ ալկոհոլային 
էքստրակտներ. գարեջրի պատրաստման 
համար նախատեսված հմուլի էքստրակտներ. 
ըմպելիքների պատրաստման համար 
նախատեսված էսենցիաներ.

դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ 
(բացառությամբ գարեջրի). ապերիտիվներ. 
արմավօղի. բրենդի. գինիներ. խաղողի 
մզվածքից պատրաստված գինի. վիսկի. օղի. 
անիսոնի օղի. բալի օղի. ջին. մարսողությանը 
նպաստող, ճաշից հետո մատուցվող 
ալկոհոլային խմիչքներ (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). կոկտեյլներ.  կյուրասաո. 
անիսոնի լիկյոր. լիկյորներ. խառը ալկոհոլային 
ըմպելիքներ (բացառությամբ գարեջրի հիմքով 
ըմպելիքների). մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սպիրտային ըմպելիքներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ). անանուխի 
ոգեթուրմ. դառնահամ ոգեթուրմեր. նիռա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
ռոմ. սակե. սիդրներ. բրնձի սպիրտ. սպիրտային 
էքստրակտներ. մրգային սպիրտային 
էքստրակտներ. սպիրտային էսենցիաներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20131268  (111) 21694
(220) 24.09.2013 (151) 02.08.2014
   (181) 24.09.2023
(730) ՀՀ ԱԱՊ «Արմէքսպերտիզա» ՍՊԸ, 
Երևան, Գ. Նժդեհ 26, AM 
(442) 18.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 36. անշարժ և շարժական գույքի 

գնահատում.

դաս 37. շինարարության որակի 
տեխնիկական հսկողություն.

դաս 42. ապրանքների ծագման 
փորձաքննություն, ԱՏԳԱԱ (արտաքին 
տնտեսական գործունեության ապրանքային 
անվանացանկ) ծածկագրերի փորձաքննու-
թյուն, ապրանքների որակի, քանակի և 
համալրիվության փորձաքննություն:

_____________________

(210) 20131315  (111) 21695
(220) 30.09.2013 (151) 02.08.2014
   (181) 30.09.2023
(730) Ինթեքս Էնթըրփրայզիս Փրայվիթ 
Լիմիթեդ, IN 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 9. բջջային (շարժական) հեռա-

խոսներ, սմարթֆոններ և դրանց պի տույքներ. 
համակարգիչներ, պլանշետային  համա-
կարգիչներ և դրանց պիտույքներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահո-
վում. բարձրախոսներ, ականջակալներ. 
երաժշտա կան նվագարկիչներ. կուտակիչներ 
և բար ձրացնող տրանսֆորմատոր ներ. 
հե ռուս    տա ցույցեր. համակարգիչների մոնի  -
տորներ. ցանցի մուտքի սերվերի ծրա-
գրային և սարքավորանքի ապահովում. 
տպիչներ համակարգիչների համար. 
հեռուստաընդունիչներ և մալուխային 
հեռուստատեսության ալիքների կոդազեր-
ծիչներ. կերպափոխիչներ.

դաս 42. համակարգիչների նախագծման 
հետ կապված խորհրդատվություն. համա-
կարգչային սարքավորանքի և ծրա գրային 
ապահովման  հետազոտում և մշակում. 
համակարգչային ծրագրերի կազմում և 
մշակում. էլեկտրոնային համակարգչային 
հայտարարությունների տախտակի մուտքի 
ապահովում ու վարձակալություն. ծրա-
գրային ապահովման արդիականացում. 
համակարգչային ժամանակի համատեղ 
օգտագործման ծառայություններ. համա-
կարգիչների վարձույթ և վարձակալություն. 
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վիմատպություն. համակարգ չային ավ տո-
մա  տացված նախագծման և ինժե-
ներատեխնիկական  ծառայություններ. 
հա մա    կարգ  չային համակարգերի վերլուծու-
թյուն. համակարգչային ծրագրավորման 
ծա ռա  յություններ. մուլտիմեդիայի և (կամ) 
ինտեր ակտիվ արտադրանքի համակարգչային 
ծառայություններ. համակարգչային տվյալների 
բազաների տրամադրում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131516  (111) 21696
(220) 31.10.2013 (151) 02.08.2014
   (181) 31.10.2023
(730) Էքսփորթադորա Յունիֆրութթի Թրեյդերս 
Լիմիթադա, CL 
(442) 04.02.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, կարմիր և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացահա-
տիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր և 
բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131571  (111) 21697
(220) 13.11.2013 (151) 02.08.2014
   (181) 13.11.2023
(730) Սամսունգ Ք ընդ Թ Քորփորեյշըն, KR 
(442) 20.02.2014

(540) 

(511) 
դաս 35. լոյալության ծրագրերի 

կառավարում, որն առաջարկվում է վերա-
վաճառողներին, առևտրի գործակալներին 
և դիստրիբյուտորներին՝ տալով նրանց 
արտոնություններ, պարգևատրումներ և զեղչեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131623  (111) 21698
(220) 26.11.2013 (151) 02.08.2014
   (181) 26.11.2023
(730) Գոսուդարստվեննայա Կորպորացիա Պո 
Ատոմնոյ Էներգիի «Ռոսատոմ», RU 
(442) 20.02.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ, մուգ կապույտ,  երկնագույն, 
մոխրագույն, մուգ մոխրագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. ամերիցիում. տրոհվող նյութեր 
միջուկային էներգիա ստանալու համար. 
նեյտրոններ կլանող նյութեր, մասնավորապես` 
բոր, կադմիում, արծաթ. գադոլինիում. 
գալիում. գազակլանիչներ. գրաֆիտ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
գրաֆիտե փշրանք՝ ընդգրկված 1-ին դասում, 
կալցիումամագնեզիումային  համահալվածք. 
տիտանի երկօքսիդ. ցիրկոնիումի երկօքսիդ. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

21

ՄԱՍ 1

21

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

25 .08 . 20 14

տիտանի երկօքսիդ արդյունաբերական 
նպատակների համար. ցիրկոնիումի երկօքսիդ. 
ուրանի երկօքսիդ. դանդաղարարներ 
միջուկային ռեակտորների համար. նեյտրոնների 
դանդաղարարներ, մասնավորապես` 
քիմիական բաղա դրություններ, որոնք 
օգտագործվում են դրանց միջով անցնող 
նեյտրոնների էներգիայի նվազեցման համար` 
նեյտրոնների հայտնաբերմանը նպաստելու 
նպատակով. իզոտոպներ արդյունաբերական 
նպատակների համար (այդ թվում` աղբյուրներ 
դրանց հիման վրա, իզոտոպներ հազվագյուտ 
հողի մետաղներից). կալիֆոռնիում. կարբիդներ. 
կատալիզատորներ. սիլիցիում (այդ թվում` 
եռաքլորսիլան). զտող նյութեր (քիմիական 
նյութեր). թունավոր գազերի չեզոքարարներ. 
ուրանի նիտրատ. ալյումինի օքսիդ. ուրանի 
օքսիդ. կոբալտի օքսիդներ. մաքրող 
միջոցներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. պլուտոնիում. մակերևութային 
ակտիվ նյութեր. կենսաբանական պատրաս-
տուկներ, բացառությամբ բժշկական  և 
անասնաբուժական նպատակների համար 
օգտագործվողների. պատրաստուկներ բույ-
սերի աճը կարգավորելու համար. բնական 
և հարստացված  ուրան և արգասիքներ 
ուրանից (ձուլազանգվածներ, փոշիներ, ուրանի 
օքսիդ, քառաֆտորիդ. ուրանի հեքսաֆտորիդ, 
ուրանի օքսիդ-ենթօքսիդ, ֆտորաջրածնային 
թթու, անջուր ֆտորային ջրածին). ռադոն. 
տրոհվող քիմիական տարրեր. հազվագյուտ 
հողի մետաղներ (հոլմիում, դիսպրոզիում, 
եվրոպիում, իտերբիում, իտրիում, լանթան, 
նեոդիմ, պրազեոդիմ, սամարիում, սկանդիում, 
տերբիում, թուլիում, ցերիում, էրբիում). սնդիկ. 
ազնիվ մետաղների աղեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար. 
ոսկու աղեր. հազվագյուտ հողի մետաղների 
աղեր. ալկալիական մետաղների աղեր 
(ֆտոր, ցիրկոնատ, կալիում). հրակայուն 
բաղադրություններ. հեղուկ ապակի (լուծվող). 
թալիում. վառելիք ատոմային ռեակտորների 
համար. ածխածին. պարարտանյութեր. 
ֆոսֆոր. քիմիական նյութեր մետաղների 
մխման և զոդման համար. քիմիական նյութեր 
միջուկային ռեակցիաների դեպքում որպես 
տրոհիչ օգտագործելու համար. քիմիական 
նյութեր ջրի մաքրման համար. քիմիական 
նյութեր, արգասիքներ, պատրաստուկներ 

և բաղադրություններ, մասնավորապես` 
լուծիչներ, էքստրագենթներ, կոմպլեքսանթներ, 
խեժեր, ազոտային, ծծումբային և 
ֆտորաջրածնային միացություններ, սոդա, 
ամոնիում, օքսիդարարներ և թուլացուցիչներ` 
նախատեսված ատոմային արդյունաբերության 
և էներգետիկայի համար. քիմիական 
նյութեր արդյունաբերական և գիտական 
նպատակներով օգտագորման համար, 
ներառյալ` հազվագյուտ հողեր, վանադիումի 
օքսիդ, ամորֆ կվարց, լեգիրած սիլիցիում, 
կայուն և ճառագայթաակտիվ իզոտոպներ, 
ուլտրամաքուր նյութեր. կալցիումի քլորիդներ. 
հողալկալիական մետաղներ (բարիում, տելուր, 
լիթիում, լիթիումի օքսիդի հիդրատ, ռուբիդիում, 
ստրոնցիում, ցեզիում). ճառագայթաակտիվ 
տարրեր գիտական նպատակների համար, 
դրանց բաղադրություններ և համահալվածքներ. 
միջուկային վառելիքի տարրեր, որոնք 
պարունակում են տրոհվող նյութերով հաբեր.

դաս 2. հակակոռոզիական պատրաս-
տուկներ. պաշտպանական պատրաստուկներ 
մետաղների համար. ներկեր. ներկող նյութեր. 
լաքեր. լաքաներկային պատվածքներ.

դաս  4. յուղեր, քսուքներ և քսանյութեր, 
որոնք նախատեսված են օգտագործելու 
ատոմային արդյունաբերության և էներ-
գետիկայի մեջ. վառելիք (այդ թվում` 
շարժիչային բենզին) և լուսավորության նյութեր. 
էլեկտրական էներգիա.

դաս 5. ճառագայթաակտիվ նյութեր 
բժշկական նպատակների համար. իզոտոպներ 
բժշկական նպատակների համար (այդ թվում` 
աղբյուրներ դրանց հիմքի վրա). բժշկական 
վիրակապման նյութեր. վիրաբուժական 
վիրակապման նյութեր. կենսաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. ռադիում բժշկական նպատակների 
համար. ճառագայթաակտիվ դեղագործական 
պատրաստուկներ և ոչ ճառագայթաակտիվ 
ռեակտիվներ ռադիոդեղագործական միջոց-
ների արտադրանքի համար ախտորոշման 
կամ թերապևտիկ նպատակներով կենդանի 
օրգանիզմում օգտագորման համար. 
ռադոնային պինդ խտանյութեր բուժական 
(բժշկական) նպատակների համար. միջոցներ 
և պատրաստուկներ բժշկական ռադիոլոգիայի 
բնագավառում օգտագործման  համար. 
վիրալաթեր.
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դաս 6. սովորական մետաղներից և 
դրանց համահալվածքներից պատրաստված 
իրեր, բացառությամբ ուրիշ դասերում 
նախատեսվածների. մանգան. մետաղական 
բեռնարկղեր. մետաղաճոպաններ և 
երկաթալար ատոմային արդյունաբերության և 
էներգետիկայի համար. փոշենման մետաղներ. 
նիկել. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղական խողովակների 
տեսքով փոշենման երկաթալար պողպատի 
լեգիրացման համար. մամլակաղապարներ. 
հաֆնիումի և դրա համահալվածքներից 
գլոցվածք. նիոբիումի  գլոցվածք. ցիրկոնիումի 
համահալվածքների գլոցվածքներ. տիտանի 
և դրա համահալվածքների գլոցվածքներ. 
մետաղական հանքաքար (այդ թվում` 
ուրանային հանքաքար). նիոբիումից և 
տիտանից համահալվածքներ.  ցիրկոնիումի 
համահալվածքներ. լեգիրացված պողպատ. 
տանտալ. խողովակներ (միջուկային ռեակտորի 
տեխնոլոգիական անցուղիներ). դժվարահալ 
մետաղներ (բերիլիում, վանադիում, վոլֆրամ, 
հաֆնիում, գերմանիում, ինդիում, մոլիբդեն, 
նիոբիում, տիտան, ցիրկոնիում). քրոմ.

դաս 7. պոմպեր մեքենաների համար. 
փականներ արդյունաբերական սարքավորանքի 
համար.  փականներ (մեքենաների մասեր). 
էլեկտրական գեներատորներ. շարժիչներ, 
բացառությամբ  տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. ճնշման 
փականներ (մեքենաների մասեր). փականներ 
ատոմակայանների և նավերի համար. 
մեքենաներ, մասնավորապես` միջուկային 
սարքվածքների ապաակտիվացման և 
ապատեղակայման համար. մետաղահատ 
հաստոցներ. պոմպեր, մասնավորապես` 
կենտրոնախույս պոմպեր, ատոմային 
արդյունաբերության և էներգետիկայի համար. 
հորատող մեքենաներ (այդ թվում` հորատիչներ 
հորատանցքի պատի ծակոտման համար). 
գայլիկոնիչ հաստոցներ մետաղների մշակման 
համար. հաստոցներ մետաղամշակման 
արդյունաբերության համար. տուրբիններ ատո-
մային արդյունաբերության և էներգետի կայի 
մեջ օգտագործման համար. կենտրոնախուսակ 
մեքենաներ ատոմային արդյունաբերության և 
էներգետիկայի մեջ օգտագործման համար, այդ 
թվում` գազային կենտրոնախուսակ մեքենա-

ներ, կենտրոնախուսակ մեքենաներ ուրանի 
հարստացման և իզոտոպների բաժանման 
համար. էլեկտրաշարժաբերներ.

դաս 9. ապարատուրաներ ձայնի, պատկերի 
և այլ տվյալների գրառման, հաղորդման, 
մշակման ու արտաբերման համար. հաշվիչ 
մեքենաներ, սարքավորանք տվյալների 
մշակման համար և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրեր և համակարգչային 
ծրագրային ապահովում ատոմային 
արդյունաբերության և էներգետիկայի 
բնագա վառում օգտագործման համար. 
համակարգչային ծրագրեր ձեռնարկությունում  
արտադրության գործընթացի մոնիտորինգի 
և վերահսկման համար. էլեկտրամագնիսներ. 
էլեկտրոնային և օպտիկական ապարատուրա 
և գործիքներ, ինչպիսիք են` համակարգիչներ և 
տեսամոնիտորներ, կշեռքներ, անկյունաչափեր, 
լազերներ, դյուրակիր չափիչներ և չափող 
ժապավեններ ատոմային էներգետիկայի, 
մասնավորապես` ատոմային էներգիայի 
արտադրման, և միջուկային վառելիքային 
ցիկլի, միացիչների ու էլեկտրոնիկայի 
բնագավառում արտադրական նշանակության 
կառույցներում ֆիզիկական և երկրաչափական 
պարամետրերի ստուգման, վերահսկման, 
կշռման և չափման համար. էլեկտրոնային 
կիսահաղորդիչներ. սարքավորանքներ 
ճառագայթաակտիվ նյութերով աղտոտ-
ված էլեկտրակայանների մասերի վարա-
կազերծման համար. սարքավորանքներ 
էլեկտրակայաններում նյութերի ոչ կործանարար 
փորձարկման համար. մանրասխեմաներ. 
մագնիսական լարեր, որոնք օգտագործվում են 
էլեկտրամագնիսների պատրաստման համար. 
մագնիսներ արդյունաբերական նպատակով 
օգտագործման համար. քվանտային 
խառնուկներ, մասնավորապես` բյուրեղային 
կիսահաղորդիչ նյութեր. գիտական, 
օպտիկական, կշռային, չափիչ, ստուգող, 
վերահսկող, տեղագրական, դետեկտորական 
(որևէ բան, ազդանշան և այլն ֆիքսող), 
փորձարկող, վերլուծող և տեղեկատվական 
ապարատուրա և գործիքներ, մասնավորապես` 
արդյունաբերական օբյեկտների, էլեկտրական 
կայանների, ատոմային պահեստների, 
միջուկային վառելիքի արտադրման համար 
սարքավորանքի, միջուկային վառելիքի 
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վերամշակման համար սարքավորանքի, 
միջուկային վառելիքի պահպանման համար 
սարքավորանքի և մնացուկների պահպանման 
համար սարքավորանքի  շինարարության, 
սպասարկման, օգնության, շահագործումից 
դուրս հանման  և վերանորոգման օգտագործման 
համար` գիտական հետազոտություններում, 
արդյունաբերական հետազոտություններում, 
նոր արտադրանքի հետազոտության ու մշակման 
և նյութերի փորձարկման մեջ կիրառման 
համար. կիսահաղորդիչ ինտեգրալային 
սխեմա. կիսահաղորդիչ սարքեր. հիշողության 
կիսահաղորդիչ քարտեր. կիսահաղորդիչներ. 
սիլիցիումային թիթեղներ. կառուցվածքավորած 
կիսահաղորդիչ թիթեղներ. գերհաղորդիչ 
ժապավեններ. գերհաղորդիչ լարեր և 
մալուխներ. գերհաղորդիչներ. թեստային և 
չափիչ սարքավորանքներ` էլեկտրակայանների 
սարքավորանքի արտադրողականության 
և արդյու նավետության թեստավորման 
համար. էլեկտրական կուտակիչներ. ԱԷԿ–ում 
ճառագայթային իրադրության վերահսկման  
ավտոմատացված համակարգերի  ապարա-
տուրա (սարքեր). ԱԷԿ ռեակտորի նեյտրոնային 
հոսքի վերահսկման ապարատուրա 
(սարքեր). ատոմային էլեկտրակայաններում 
ճառագայթային անվտանգության վերա-
հսկման ապարատուրա (սարքեր). ԱԷԿ 
թերմոստատների վերահսկման արդյունքների 
պատկերման և արձանագրման ապարատուրա 
(սարքեր). ազդանշանների հեռակառավարման 
էլեկտրադինամիկ ապարատուրա. ռենտգենյան 
ճառագայթման համար ապարատուրա և 
գործիքներ, բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների, մասնավորապես` բարձր 
էներգիայով ռենտգենյան ճառագայթում 
ստանալու և ռենտգենյան պատկերների 
համար լիցքավորված մասնիկների գծային 
ուժեղարարներ` ստուգման, նյութերի 
փորձարկման, արդյունաբերական օգտա-
գործման և անվտանգության նպատակներով 
օգտագործման համար. ճառագայթիչ 
վերահսկման ապարատուրա և սարքավորանք. 
ռադիոլոգիական ապարատուրա արդյունա-
բերական նպատակների համար. ֆիզիկական, 
էլեկտրական ապարատուրա ատոմային 
արդյունաբերության և էներգետիկայի 
համար. կուտակիչների բանկաներ, 

կուտա կիչի մարտկոցներ. գալվանական 
տարրերի մարտկոցներ. բետատրոններ. 
գազաանալիզարարներ (գազավերլուծիչներ). 
կյանքի կարճ տևողությամբ իզոտոպների 
գեներատորներ. տվիչներ ատոմային 
արդյունաբերության և էներգետիկայի 
համար. օդի և գազի համար  օդափոխիչներ 
պարունակող ճառագայթման դետեկտորներ. 
բաժնաչափիչներ. կուտակիչների պատյաններ. 
լազերներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. էլեկ-
տրո նային տեխնիկայի համար նյութեր և 
կիսաարտադրանքներ. միաբյուրեղներ. 
լիցքա վորված մասնիկների ուժեղարարների 
հիման վրա նեյտրոնային գեներատորներ. 
լաբորատորիաների հատուկ սարքավորանք. 
ճառագայթահարումից պաշտպանող հագուստ, 
կոշկեղեն, գլխարկներ, սաղավարտներ, 
դիմակներ. կուտակչային թիթեղներ. դժբախտ 
դեպքերից և վնասվածքներից պաշտպանող 
հագուստի պարագաներ ռադիոակտիվ 
նյութերի հետ աշխատելու ժամանակ 
ճառագայթահարումը կանխարգելելու համար. 
նախաուժեղարարներ (էլեկտրոնային սարքեր). 
միջուկային ճառագայթների գրանցման և 
չափման սարքեր, այդ թվում` դետեկտման 
բլոկներ. չափիչ սարքեր, այդ թվում` 
չափիչ էլեկտրական սարքեր. ռադարներ. 
ռադիոլոգիական գործիքներ, մասնավորապես` 
բարձր էներգիայով ռենտգենյան ճառագայթում 
ստանալու և ռենտգենյան պատկերների 
համար լիցքավորված մասնիկների գծային 
ուժեղարարներ` գործածման, ստուգման, 
նյութերի փորձարկման, արդյունաբերական 
օգտագործման և անվտանգության 
նպատակներով օգտագործելու համար. 
ճառագայթաչափեր. ռադիոսարքեր. ռենտ-
գենյան ապարատներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. կուտակիչների ցանցեր. 
ատոմային էլեկտրակայանների կառավարման 
և վերահսկման համակարգեր. սոնարներ. 
սպեկտրաչափեր. տեխնոլոգիական սար-
քա վորանք և (կամ) չափիչ սարքեր 
նյութերի փորձարկման իրականացման 
համար դրանց հատկությունների մասին 
տեղեկություն ստանալու նպատակով. 
մասնիկների ուժեղարարներ. արտադրական 
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գործընթացների հեռակառավարման  տեղա-
կայանքներ արդյունաբերական ձեռնար-
կություններում. ծածկույթների փոշեպատման 
սարքավորանք. ջերմամիջուկային սինթեզի 
կառավարման սարքավորանք. կոռոզիայից 
պաշտպանող սարքեր, այդ թվում` կաթոդային. 
ազդասարքեր (պահպանական ազդանշանում). 
ցիկլոտրոններ. ռենտգենյան ապարատների 
էկրաններ արդյունաբերական նպատակների 
համար. գալվանական տարրեր.

դաս 10. էլեկտրամագնիսական 
բժշկական ախտորոշիչ սարքեր պատկերի 
ձևավորման համար. ապարատուրա բարձր 
հաճախականության էլեկտրամագնիսական 
թերապիայի համար.  լազերներ բժշկական 
և վիրաբուժական նպատակների համար. 
ցածր հաճախականության էլեկտրա-
մագնիսական թերապիայի ապարատ. 
մագնիսական ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի 
ախտորոշիչ ապարատներ. բժշկական 
ապարատուրա և գործիքներ, որոնք 
գործածվում են պոզիտրոնաէմիսիոն տոմո-
գրաֆիայի անցկացման համար. բժշկա-
կան սարքավորանք, մասնավորապես` 
համակարգչային տոմոգրաֆիայի համար 
սարքավորանք. ախտորոշիչ սարքեր պատկերի 
ձևավորման համար, որոնք գործածվում են 
միջուկային բժշկության մեջ.  միջուկի սպինային 
տոմոգրաֆներ բժշկական նպատակների 
համար. բժշկական նպատակներով 
օգտագործվող ճառագայթաբուժության համար 
սարքավորանք. ռենտգենյան խողովակներ 
բժշկական նպատակների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ բժշկական նպատակների 
համար. գծային ուժեղարարներ` ճառագայթման 
եղանակով չարորակ ուռուցքների բուժման 
համար. բժշկական սարքեր (այդ թվում` սարքեր 
ռադոնային պինդ խտահանք պատրաստելու 
համար) և գործիքներ. էլեկտրամագնիսական 
բժշկական սարքեր. բժշկական ռադիոլոգիական 
սարքավորանք. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ. վերջավորությունների 
պրոթեզներ, ոսկրաբուժական իրեր. 
հարմարանքներ ռենտգենյան ճառագայթներից 
պաշտպանվելու համար.

դաս 11. օդի ֆիլտրման տեղակայանքներ 
միջուկային արդյունաբերության մեջ օգտա-

գործելու համար. ապարատուրա և գործիքներ, 
որոնք օգտագործվում են ատոմային 
արդյունաբերության և էներգետիկայի 
բնագավառներում, մաքրման, բաշխման 
և հեղուկների ու գազերի մաքրման 
նպատակներով օգտագործելու համար. 
ֆիլտրեր և զտող հարմարանքներ օդի և 
գազի լավորակման համար. միջուկային 
գեներատորներ. միջուկային էներգետիկ 
տեղակայանքներ. ջրի զտման համար 
սարքեր. ջրի զտման համար տեղակայանքներ 
միջուկային արդյունաբերության և էներ-
գետիկայի մեջ  օգտագործելու համար. 
հետազոտական միջուկային ռեակտորներ. 
համալրող դետալներ միջուկային 
ռեակտորների համար. մոդուլային միջուկային 
տեղակայանքներ, ներառյալ` վառելիքային, 
շոգու գեներատորներ, ռեակտորի պատյաններ, 
միջուկային ռեակտորի պատյանների խուփեր, 
ռեակտորի ներքին մասեր, կառավարող 
միջուկի հաղորդաշարժիչ մեխանիզմ. 
միջուկային ռեակտորներ. լուսադիոդային 
լամպեր. տեղակայանքներ միջուկային 
թափոնների և գործածած վառելիքի սառեցման 
համար. տեղակայանքներ միջուկային 
վառելիքի, միջուկային դանդաղարարների 
և միջուկային թափոնների վերամշակման 
համար. կենցաղային կամ արդյունաբերական 
տեղակայանքների զտիչներ, այդ թվում` 
միջուկային նյութերի վերացման համար.

դաս 12. ցամաքային, օդային և ջրային  
տրանսպորտային միջոցներ, մասնավորապես` 
օդային բարձիկներով ապարատներ, թռչող 
ապարատներ, ինքնաթիռներ (օդանավեր), 
բեռների փոխադրման համար ամենագնաց 
ինքնաշարժ թրթուրավոր տրանսպորտային 
միջոցներ, երկկենցաղ ավտոմոբիլներ, 
զրահապատ տրանսպորտային միջոցներ, 
ավտոմատ կառավարվող տրասպորտային 
միջոցներ և դրանց կառուցվածքային մասեր. 
տիեզերական ապարատներ. էլեկտրա-
շարժիչներ.

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

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, այդ թվում՝ չմշակված կամ 
դրոշմահատված ոսկի. ազնիվ մետաղների 
ձուլակտորներ.
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դաս   16. գրաֆիկական տպագրական 
նյու թեր և գրաֆիկական պատկերներ, 
մասնավորապես` կոնստրուկտորական գծա-
գրեր, դիզայ ներական էսքիզներ, նախագծեր, 
էսքիզներ, լուսանկարներ, նկարազարդումներ. 
տպա գրական և էլեկտրոնային հրահանգներ, 
մեթոդական և ուսումնական նյութեր ատոմային 
էներգետիկայի բնագավառում. գրասենյակային 
պարագաներ, մասնավորապես` կպչուն 
ժապավենի մատուցման հարմարանքներ, 
հեղուկ ճշտիչներ, գրիչներ, մատիտներ, 
ռետիններ, ծակոտիչներ (գրասենյակային), 
կարիչներ, ճարմանդներ. թուղթ, ստվարաթուղթ 
և դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում, մասնավորապես` 
ալբոմներ պիտակների համար, ալբոմներ 
մետաղադրամների համար, տոնական 
ալբոմներ, ալբոմներ լուսանկարների համար, 
հուշալբոմներ, ալբոմներ նամականիշների 
համար, տպագրական բլանկներ, ծոցատետրեր. 
տպագրական հրապարակումներ, մասնա-
վորապես` նախագծման, կոնստրուկցիայի 
վերաբերյալ ուղեցույցներ. տեխնիկական 
ուղեցույցներ, ձեռնարկներ, պարբերական 
հրատարակություններ ատոմային էներգե-
տիկայի բնագավառում. տպող հարմարանքներ. 
ալբոմներ, բլանկներ, բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր), բրոշյուրներ. բուկլետներ. թուղթ  
գրամեքենաների համար. տեղեկագրեր. մոմած 
թղթեր. ամսագրեր. օրացույցներ. կատալոգային 
(քարտացուցակային, գրացուցակային) քար-
տեր. հաշվառման գրանցման քարտեր. 
կատալոգներ (քարտացուցակներ, գրացու-
ցակներ). ծրարներ. պատճենահանման 
թուղթ. փաթաթելու թուղթ. թղթագրենական 
ապրանքներ. ծանուցատետրեր (այդ թվում` 
գովազդային). լուսապատճենահանման թուղթ. 
տպագրական և էլեկտրոնային ուսումնական 
նյութեր, իրազննական պիտույքներ 
(բացառությամբ` ապարատուրայի), ուսում-
նական հրապարակումներ ատոմային 
արդյունաբերության և էներգետիկայի բնա-
գավառում. քամիչ թուղթ. լուսանկարներ. 
տպատառեր. գծագրության թուղթ.

դաս 17. խծուծման և մեկուսիչ 
նյութեր. պլաստմասսայե թաղանթներ 
արդյունաբերական և առևտրական օգտա-
գործման համար. խտացման և մեկուսիչ նյու-

թեր. պլաստմասսաների կիսաֆաբրիկատներ 
արդյու նաբերական նպատակների համար. 
ջերմամեկուսիչ նյութեր. մեկուսիչ յուղեր. 
մեկուսիչ ապակեթելք. ճկուն ոչ մետաղական 
խողովակներ. ոչ մետաղական խողովակներ` 
ուրանի հանքերի, գործարանների և վառելիքի, 
հանքանյութերի, միջուկային նյութերի, ուրանի, 
պլուտոնիումի ու միջուկային թափոնների 
պահման, պահեստավորման, իզոտոպային 
բաժանման, մշակման, վերամշակման ու 
օգտահանման կենտրոնների համար.

դաս 19. շարժական ոչ մետաղական 
կառուցվածքներ և կառուցվածքներ անվտան-
գության համակարգերի համար. հավաքովի և 
շարժական ոչ մետաղական կառուցվածքներ 
ու ոչ մետաղական շինարարական նյութեր, 
մասնավորապես` ցեմենտից բլոկներ, կղմինդր, 
դռներ, հենարաններ, սալեր, պանելներ, 
ուրանի հանքերի խողովակներ` միջուկային 
նյութերի, ուրանի, պլուտոնիումի ու միջուկային 
թափոնների պահման, պահեստավորման, 
իզոտոպային բաժանման, մշակման, 
վերամշակման ու օգտահանման համար. 
ջրմուղի ոչ մետաղական խողովակներ. 
խեցեխողովակներ. ոչ մետաղական խողո-
վակներ օդափոխման տեղակայանքների և 
օդի լավորակիչների համար. ոչ մետաղական 
կողմնատար խողովակներ.

դաս 35. գովազդ և շուկայագիտություն. 
ծառայություններ գովազդի բնագավառում, 
մասնավորապես՝ ապրանքների, ծառայու-
թյունների, ֆիրմային խորհրդանիշի և 
առևտրային տեղեկատվության բնագա-
վառներում, երրորդ անձանց նորությունների 
առաջխաղացում` տպագրական, ձայնային, 
տեսային, թվային զանգվածային լրատվական 
միջոցների և իրական ժամանակի 
ռեժիմում աշխատող զանգվածային լրա-
տվա միջոցների միջոցով. օգնություն 
և խորհրդատվական ծառայություններ 
էներգետիկ սեկտորում ընկերությունների 
կառավարման բնագավառում. կորպորատիվ 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
ատո մային արդյունաբերության և 
էներգետիկայի արդյունաբերությունների 
շահերի առաջխաղացում. վարչական 
գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում և խորհրդատվություն գործարարության 
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կառավարման հարցերով. վարչական 
գործունեություն գործարարության և գործա-
վարության ասպարեզում. խորհրդա-
տվություն և օգնություն գործարարության 
ասպարեզում վարչական գործունեության 
հարցերով. հարցումներ և հետազոտություն-
ներ գործարարության ասպարեզում. 
շուկայագիտության ծառայություններ գործա-
րարության ասպարեզում. ռազմավարության 
մշակման ծառայություններ գործարարության 
ասպարեզում. օգնություն առևտրային ու 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման գործում. առևտրային 
ձեռնարկության կառավարում. օգնություն 
կորպորացիայի կառավարման գործում. 
տնտեսական կանխագուշակում և վերլու-
ծություն. արտահանման և ներմուծման 
գործակալություններ. խորհրդատվություն 
շուկայագիտության հարցերով. շուկայա-
գիտության պլանի մշակում. շուկայագիտու-
թյան ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
երրորդ անձանց ապրանքների ու ծառա-
յությունների առաջխաղացում և գովազդ. 
հետազոտություններ շուկայագիտության 
ասպա րեզում. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման և կառավարման 
հարցերով. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
տեղեկատվության հավաքում և կանոնա-
կարգում տվյալների համակարգչային 
բազաներից. գործարարական փորձա-
քննություն.

դաս 36. ֆինանսական վերլուծություններ. 
խորհրդատվություն ֆինանսական, կապիտալ 
ներդրումների հարցերով. կապիտալ 
ներդրումների կառավարում. ատոմային 
արդյու նաբերության և էներգետիկայի բնա-
գա վառներին վերաբերող ֆինանսական 
կառավարում. ֆինանսական գործունեություն` 
գոյություն ունեցող կամ ապագա ֆինանսական, 
առևտրային, արդյունաբերական կազմակեր-
պություններում մասնակցության ձեռքբերման 
հետ կապված. ատոմային արդյունաբերու-
թյան և էներգետիկայի բնագավառում 
մշակութային գործունեության գովազդա յին 
հովանավորություն. ֆինանսական փորձա-
քննություն, վերլուծություններ, տեղե  կա-
տվություն և կառավարում, խորհրդա տվություն` 
կապված ատոմային արդյունաբերության և 
էներգետիկայի հետ.

դաս 37. տեղեկատվություն շենքերի 
շինարարության և վերանորոգման հարցերով. 
վթարային-փրկարարական աշխատանքներ` 
ատոմային կայաններում, արդյունաբերական 
և միջուկային համակառույցի  այլ օբյեկտներում 
միջուկային և ճառագայթումային վթարները 
վերացնելու ուղղությամբ. պահեստների, այդ 
թվում` ճառագայթաակտիվ մնացուկների 
պահեստարանների կառուցում և վերա-
նորոգում. ուրանի իզոտոպների բաժանման 
գործարանների կառուցում. ատոմային 
էլեկտրակայաններում և էլեկտրաէներգիայի 
արտադրման կայանքներում անվտանգության 
ապահովման և վերահսկման սարքա-
վորումների տեղակայման ու սպասարկման 
ծառայություններ. ատոմային էլեկտրա-
կայաններում և էլեկտրաէներգիայի արտա-
դրման կայանքներում  ապարատների, 
սարքավորումների, ենթակառուցվածքների 
շինարարության, տեղակայման տեխ-
նիկական սպասարկման և նորոգման 
ծառայություններ. ուրանի հանքավայրերի 
մշակում. հորատանցքերի հորատում. 
ատոմային էլեկտրակայանների, միջուկային 
պահեստարանների, միջուկային վառելիքի 
արտադրման, միջուկային վառելիքի 
վերամշակման, միջուկային նյութերի 
պահման, թափոնների պահման համար 
նախատեսված կառույցների, հանքերի, 
գործարանների և միջուկային վառելիքի, 
հանքանյութերի, միջուկային նյութերի, 
ուրանի, պլուտոնիումի պահման, 
մշակման, վերամշակման ու օգտահանման 
կենտրոնների մեքենաների  վերականգնում 
(հիմնական նորոգում). շոգեարտադրիչ-
ների, տուրբինների, տուրբոգեներատորների, 
էլեկտրա գեներատորների, ԱԷԿ էլեկտրական 
մեքե նաների վերականգնում. միջուկային 
ռեակտորների, ջրային ռեակտորների, 
միջուկային վառելիքի, մետաղական 
հանքանյութերի, ուրանի հանքանյութերի, 
պլուտոնիումի (միջուկային նյութերի) 
վերականգնում. լեռնային օգտակար 
հանածոների արդյունահանում. տեղեկա-
տվություն և խորհրդատվություն ուրանի 
հարստացման գործարանների շինարա-
րության, ուրանի հարստացման և 
ուրանի իզոտոպների բաժանման համար 
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սարքավորումների տեղադրման, նորոգման 
ու տեխնիկական սպասարկման հարցերով. 
տեղեկատվություն ուրանի իզոտոպների 
բաժանման գործարանների շինարարության 
հարցերով. տեղեկատվություն ուրանի 
իզոտոպների բաժանման համար 
սարքավորումների տեղադրման, նորոգման 
և տեխնիկական սպասարկման հարցերով. 
շինարարական աշխատանքների ստուգիչ-
կառավարիչ վերահսկողություն. հակակո-
ռոզիական (հակաքայքայիչ) մշակում. 
ճառագայթումային  տեխնիկայի լիցքավորման, 
վերալիցքավորման աշխատանքներ. հանքերի 
շահագործում. միջուկային կայանների 
նորոգում ու տեխնիկական սպասարկում 
և համապատասխան տեղեկատվության 
ապահովում. պոմպերի վերանորոգում. 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների, այդ 
թվում՝ ուրանի հարստացման գործարանների, 
ատոմային կայանների և ճառագայթաակտիվ 
մնացուկների վերամշակման կառույցների 
շինարարություն. ատոմային կայանների, 
միջուկային վառելիքի արտադրման, միջուկային 
վառելիքի վերամշակման, միջուկային նյութերի 
պահման, թափոնների պահման համար 
նախատեսված կառույցների, հանքերի, 
գործարանների և միջուկային վառելիքի, 
հանքանյութերի, միջուկային նյութերի, 
ուրանի, պլուտոնիումի պահման, մշակման, 
վերամշակման ու օգտահանման կենտրոնների 
շինարարության, սպասարկման, նորոգման 
և շահագործումից հանելու ծառայություններ. 
միջուկային և ջրային ռեակտորների, 
միջուկային վառելիք արտադրող կայանքների 
տեղադրման, սպասարկման, նորոգման և 
շահագործումից հանելու ծառայություններ. 
ատոմային էլեկտրակայանների, ատոմային 
ջերմաէլեկտրակայանների տեղադրում և գոր-
ծարկում-կարգաբերում. ռադիոիզոտոպային 
սարքերի տեղադրում և գործարկում-
կարգաբերում. ջեռուցման սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. օդի լավորակ-
ման սարքավորումների տեղադրում և 
վերանորոգում. էլեկտրասարքերի տեղադրում 
և վերանորոգում. գիտական նպատակների 
համար սարքերի տեղադրում, կարգաբերում 
և տեխնիկական սպասարկում. ատոմային 
արդյունաբերության և էներգետիկայի բնա-

գավառում անվտանգության վերահսկման 
և ապահովման մեքենաների տեղադրում, 
սպասարկում և նորոգում. ռադիոիզոտոպային 
սարքերի, ատոմային արդյունաբերությանն ու 
էներգետիկային վերաբերող ճառագայթումային 
սարքերի տեղադրում, սպասարկում և 
նորոգում. էներգիայի արտադրության 
ապարատների տեղադրում, տեխնիկական 
սպասարկում և նորոգում. էներգիայի 
բաշխման և վերահսկման ապարատների 
ու մեքենաների տեղադրում, տեխնիկական 
սպասարկում ու նորոգում և համապատասխան 
տեղեկատվությամբ ապահովում. ռադիո-
լոգիական ապարատների տեղադրում, 
սպասարկում և նորոգում. միջուկային 
նյութերի հայտնաբերման ազդասարքերի 
տեղադրում, սպասարկում և նորոգում. 
մեքենայական սարքավորումների տեղադրում, 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում, 
այդ թվում՝ ատոմային էլեկտրակայանների, 
միջուկային պահեստարանների, միջուկային 
վառելիքի արտադրման, միջուկային վառելիքի 
վերամշակման, միջուկային նյութերի պահման 
և թափոնների պահման համար նախատեսված 
կառույցների համար. ուրանի հարստացման 
և ուրանի իզոտոպների բաժանման 
սարքավորումների տեղադրում, նորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. էլեկտրական 
սարքավորումների աշխատանքում խանգա-
րումների վերացում.

դաս 38. տվյալների փոխանցում 
համակարգչի միջոցով. տվյալների փոխանցում 
համացանցի միջոցով. հեռահաղորդակցության 
համաշխարհային համակարգչային ցան-
ցերի հետ հեռահաղորդակցական կապի 
և (կամ) համացանցում որոնողական 
համակարգերով ապահովում. հեռահա-
ղորդակցական միացումներ և երթու-
ղավորում (հաղորդակցության առբեր ման 
գործընթաց ցանցի միջոցով լավագույն 
ուղիով). էլեկտրո նային փոստ. հեռակապի 
հարցերով տեղեկատվու թյան տրամադրում. 
հեռահաղորդակցական կապի համար 
սարքավորանքի վարձույթ. օպտիկաթելքային 
կապ. ռադիոհեռախոսային կապ. համա-
կարգչային տերմինալների օգնությամբ 
իրագործվող կապ. արբանյակային 
կապ. հեռահաղորդակցության ծառայու-
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թյուններ, մասնավորապես` ատոմային 
արդյունաբերության և էներգետիկայի 
բնագավառում ձայնի, պատկերի և 
տեղեկատվության փոխանցում տեղական 
և հեռավոր կապի գծերով` մասնավոր 
համակարգչային ցանցերի, համացանցի 
ու ինտրանետ ցանցի միջոցով և ռադիո, 
հեռախոսային ու հեռագրակապի հաղոր-
դակցության ծառայություններ` ատոմային 
արդյունաբերության ու էներգետիկայի 
բնագավառներում.

դաս 39. տեղեկատվություն փոխա-
դրումների, այդ թվում՝ բնական ուրանի, 
հարստացված ուրանի, աղքատացված ուրանի, 
ուրանի օքսիդի, ուրանի երկօքսիդի, ուրանի 
ենթօքսիդ-օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնիումի, ատոմային ռեակտորների 
վառելիքի, արդյունաբերական ու բժշկական 
նպատակների համար իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների բաժանման ցենտրիֆուգերի, 
ուրանի հարստացման գործարանների 
շինարարության համար սարքավորումների, 
օգտագործված միջուկային վառելիքի և 
միջուկային ռեակտորների ճառագայթված 
ջերմանջատող հավաքվածքների   փոխա-
դրումների հարցերով. տեղեկատվություն 
պահեստներում ապրանքների, այդ թվում` 
բնական ուրանի, հարստացված ուրանի, 
աղքատացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, 
ուրանի երկօքսիդի, ուրանի ենթօքսիդ-
օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնիումի, ատոմային ռեակտորների 
վառելիքի, արդյունաբերական ու բժշկական 
նպատակների համար իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների բաժանման ցենտրիֆուգերի, 
ուրանի հարստացման գործարանների 
շինարարության համար սարքավորումների, 
օգտագործված միջուկային վառելիքի և 
միջուկային ռեակտորների ճառագայթված 
ջերմանջատող հավաքվածքների պահպան-
ման հարցերով. տեղեկատվություն բնական 
ուրանի, հարստացված ուրանի, աղքատացված 
ուրանի, ուրանի օքսիդի, ուրանի երկօքսիդի, 
ուրանի ենթօքսիդ-օքսիդի, ուրանի 
հեքսաֆտորիդի, պլուտոնիումի, ատոմային 
ռեակտորների վառելիքի, արդյունաբերական 
ու բժշկական նպատակների համար 
իզոտոպների, ուրանի իզոտոպների 

բաժանման ցենտրիֆուգերի, ուրանի 
հարստացման գործարանների շինարարության 
համար սարքավորումների, օգտագործված 
միջուկային վառելիքի և միջուկային 
ռեակտորների ճառագայթված ջերմանջատող 
հավաքվածքների փաթեթավորման հարցերով. 
փոխադրումներ, մասնավորապես՝ ատոմային 
էլեկտրակայանների համար սարքավորումների 
և միջուկային վառելիքի փոխադրում. 
պահեստների հանձնում վարձակալության. 
խմելու ջրի մատակարարման ծառայություն. 
էներգիայի և էլեկտրականության բաշխ-
ման հետ կապված տեղեկատվական և 
խորհրդատվական ծառայությունների տրա-
մադրում. էներգիայի բաշխում. էլեկտրական 
էներգիայի արտադրություն. ապրանքների 
փաթեթավորում, այդ թվում` բնական ուրանի, 
հարստացված ուրանի, աղքատացված ուրանի, 
ուրանի օքսիդի, ուրանի երկօքսիդի, ուրանի 
ենթօքսիդ-օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնիումի, ատոմային ռեակտորների 
վառելիքի, արդյունաբերական ու բժշկական 
նպատակների համար իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների բաժանման ցենտրիֆուգերի, 
ուրանի հարստացման գործարանների 
շինարարության համար սարքավորումների, 
օգտագործված միջուկային վառելիքի և 
միջուկային ռեակտորների ճառագայթված 
ջերմանջատող հավաքվածքների փաթեթա-
վորում. տրանսպորտային ծառայություններ, 
այդ թվում` բնական ուրանի, հարստացված 
ուրանի, աղքատացված ուրանի, ուրանի 
օքսիդի, ուրանի երկօքսիդի, ուրանի 
ենթօքսիդ-օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնիումի, ատոմային ռեակտորների 
վառելիքի, արդյունաբերական ու բժշկական 
նպատակների համար իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների բաժանման ցենտրիֆուգերի, 
ուրանի հարստացման գործարանների 
շինարարության համար սարքավորումների, 
օգտագործված միջուկային վառելիքի և 
միջուկային ռեակտորների ճառագայթված 
ջերմանջատող հավաքվածքների փոխադրում. 
ապրանքների պահպանություն, այդ թվում` 
բնական ուրանի, հարստացված ուրանի, 
աղքատացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
երկօքսիդի, ուրանի ենթօքսիդ-օքսիդի, ուրանի 
հեքսաֆտորիդի, պլուտոնիումի, ատոմային 
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ռեակտորների վառելիքի, արդյունաբերական 
ու բժշկական նպատակների համար 
իզոտոպների, ուրանի իզոտոպների 
բաժանման ցենտրիֆուգերի, ուրանի 
հարստացման գործարանների շինարարության 
համար սարքավորումների, օգտագործված 
միջուկային վառելիքի և միջուկային 
ռեակտորների ճառագայթված ջերմանջատող 
հավաքվածքների պահպանություն.

դաս 40. տեղակայման և հավաքման 
աշխատանքներ ըստ պատվերի (երրորդ 
ան ձանց համար)` ատոմային արդյու-
նաբերության և էներգետիկայի բնա-
գավառում. մետաղի մշակում պլուտո նիումի 
և հարստացված ուրանի, իզո տոպների 
փոխարկման, վերափոխարկման և լազե-
րային բաժանման տեսքով. վառելիքի, 
հանքանյութերի, միջուկային նյութերի, 
ուրանի, պլուտոնիումի և ճառագայթաակտիվ 
մնացուկների վերամշակում. մնացուկների 
և վերականգնված հումքի տեսակավորում 
(վերամշակում). նյութերի վիտրիֆիկացում, 
մասնավորապես` քիմիական նյութերի, 
միջուկային նյութերի, միջուկային մնացուկների, 
տրոհման արգասիքների, ճառագայթաակտիվ 
նյութերի փակում ապակենման նյութերում 
կամ ապակիներում. վուլկանացում (նյութերի 
մշակում). գալվանապատում. վնասակար 
նյութերի ակտիվազերծում շինություններում, 
գործարաններում և հողում, որոնք գտնվում 
են քիմիական նյութերի, միջուկային նյութերի, 
միջուկային մնացուկների, տրոհման 
արգասիքների, ճառագայթաակտիվ նյութերի 
ազդեցության ներքո. ոսկեզօծում. կադմիու-
մապատում. մետաղների ձուլում. պղնձա-
պատում. մագնիսացում. մետաղական 
ծածկութապատում. նիկելապատում. ջրի 
մշակում. փայտանյութի մշակում. միջուկային 
վառելիքի, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի, տրոհման արգասիքների, 
նեյտրոնների կլանիչների, նեյտրոնների 
դանդաղիչների և մնացուկների մշակում. 
մետաղների և դրանցից պատրաստված իրերի 
մեխանիկական մշակման ծառայությունների 
մատուցում, մասնավորապես` խառատային, 
ֆրեզային, գայլիկոնման, դրոշմման և 
հղկման աշխատանքներ. մետաղների 
և դրանցից պատրաստված իրերի 

ջերմամշակման ծառայությունների մատուցում, 
մասնավորապես՝ մխում, ցեմենտայնացում, 
ազոտավորում, մխամեղմում. օդի և այլ գազերի 
զտում. նավթի վերամշակում (քիմիական). 
միջուկային վառելիքի վերամշակում և դրա 
մասին տեղեկատվության տրամադրում. 
միջուկային վառելիքի վերամշակմանը 
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում. 
վառելիքի և էներգիայի այլ աղբյուրների 
արտադրություն և վերամշակում. ատոմային 
էլեկտրակայաններում էներգիայի արտա-
դրություն. էլեկտրակայաններում էներգիայի 
արտադրություն.  միջուկային վառելիքի 
արտադրություն, միջուկային վառելիքի 
փոխարկում և մշակում. գեներատորների 
վարձույթ. արծաթապատում. լազերային 
փորագրում. ուրանի հարստացման 
ծառայություններ, մասնավորապես` ուրանի 
հարստացում և խառնում. վառելիքի, 
հանքանյութերի, միջուկային նյութերի, 
ուրանի, պլուտոնիումի և միջուկային 
մնացուկների մշակման, վերամշակման, 
իզոտոպային բաժանման, օգտահանման 
և փոխարկման ծառայություններ. 
ճառագայթաակտիվ մնացուկների վերա-
մշակման ծառայություններ. միջուկային 
նյութերի վերամշակման ծառայություններ. 
մնացուկների, միջուկային մնացուկների և 
օգտագործված վառելիքի ոչնչացման, այրման 
և հեռացման ծառայություններ. միջուկային 
նյութերի օգտահանման ծառայություններ. 
էներգաարտադրության ծառայություններ. 
քրոմապատում (քրոմազօծում). ցինկապատում.

դաս 41. ատոմային արդյունաբերության 
և էներգետիկայի բնագավառում ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում և անցկացում 
մշակութա-լուսավորական նպա տակնե-
րով. բաժինների (սեկցիա) տեսքով 
հմտությունների ուսուցման, քոլեջների և 
համալսարանների մակարդակի ուսումնական 
դասընթացների, հեռակա ուսուցման, 
քոլեջների և համալսարանների մակարդակի 
հեռավար ուսուցման, քննությունների, 
խորհրդատվությունների անցկացման, ատո-
մային արդյունաբերության և էներգիայի 
բնագավառում տեղեկատվության տրամա-
դրման կրթադաստիարակչական ծառա-
յու թյուններ. գրքերի, ձեռնարկների  
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հրատարակում. կրթական ծառայություններ, 
մասնավորապես` ատոմային արդյունա-
բերության և էներգետիկայի բնագավառում 
ուսումնական դասերի, առցանց ռեժիմում 
դասերի, սեմինարների, շնորհանդեսների և 
հմտությունների ուսուցման կազմակերպում 
և անցկացում. շուկայի ուսումնասիրմանն 
ուղղված ուսումնական միջոցառումների 
անցկացում. կրթական ծառայություններ, 
մասնավորապես` սեմինարների և ուսումնական 
դասընթացների կազմակերպում և անցկացում` 
արդյունաբերական միջուկա-էներգետիկ 
կայանքների շահագործման բնագավառում. 
գրքերի և պարբերականների ինտերակտիվ 
հրապարակում. տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազդային 
նյութերի. կրթադաստիարակչական ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես` հանդիպումների, 
սեմինարների, ֆորումների, դասընթացների, 
վեհաժողովների, սիմպոզիումների, կոնֆերանս-
ների, տեսակոնֆերանսների կազմակերպում ու 
անցկացում` ատոմային արդյունաբերության և 
էներգետիկայի բնագավառում.

դաս 42. ռադիոլոգիական և բժշկական 
ապարատների և սարքերի, ճառագայթա-
չափերի, ճառագայթաակտիվ աղբյուրների 
պրոյեկտորների, ախտորոշիչ ու ռենտ գենյան 
ապարատների տրամաչափում. խորհրդա-
տվություններ քիմիայի բնագավառում և 
քիմիական անալիզի ծառայություններ ատո-
մային արդյունաբերության և էներգետիկայի 
բնագավառներում. համակարգչային ծրագրա-
վորում ատոմային արդյունաբերության 
և էներգետիկայի բնագավառներում. 
հսկողություն, մասնավորապես` ատոմային 
արդյունաբերության և էներգետիկայի 
բնագավառներում միջուկային նյութերի, 
միջուկային կայանքների և սարքա-
վորումների անվտանգության ստուգում. 
ճարտարագիտություն, ինժեներատեխնի-
կական փորձաքննություն. ատոմային 
արդյունաբերության և էներգետիկայի 
բնագավառում տեխնիկական նախագծերի 
ու պլանների հիմնավորվածության և իրակա-
նանալիության հետազոտում. գիտական 
հետազոտություններ, խորհրդատվական 
ու տեղեկատվական ծառայություններ 
շրջակա միջավայրի պաշտպանության 

բնագավառում. արդյունաբերական մշա-
կումների բնագավառում գիտական 
հետազոտություններ և ծառայություններ` 
կապված բժշկական և անասնաբուժական 
ռադիոլոգիայի համար նախատեսված 
դեղագործական պատրաստուկների, ապա-
րատների ու սարքերի հետ. տեխնիկական 
նախագծերի հետազոտում, մասնավորապես՝ 
տեխնիկատնտեսական հետազոտությունների 
անցկացում. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. քիմիական անալիզ. գծագրա-
կան աշխատանքների կատարում. երկրաբանա-
կան հետազննություններ. ճառագայթման 
չափում, մասնավորապես` ճառագայթման 
բնա գա վառում չափումների գնահատում. 
ինժեներական, կոնստրուկտորական աշխա -
տանքներ. ճարտարագիտություն ատո -
մային արդյունաբերության ու էներ գետիկայի 
բնագավառում. նյութերի ու արգասիքների 
փորձարկումներ, հետազոտություններ գիտու-
թյան և արդյունաբերության բնագավառում, 
մասնավորապես` կենսաբանության, մեխա-
նիկայի, երկրաբանության, ֆիզիկայի, 
քիմիայի բնագավառում, էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության, փոխադրման և բաշխման հետ 
կապված. ճառագայթային ազդեցության մա սում 
շրջակա միջավայրի վրա ատոմային էներգիայի 
օգտագործման օբյեկտների ազդեցության 
հետազոտություններ (բնական օբյեկտներում 
ճառագայթաակտիվ նյութերի տարաշարժ, 
կուտակում և վարք). խորհրդատվություն 
շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
հարցերով. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. խորհրդատվություն 
ճարտարապետության հար ցերով. խորհրդա-
տվություն շինարարության հարցերով, այդ 
թվում` պլանների (պլան-գրաֆիկների) և 
նախագծերի մշակում ուրանի հարստացման 
գործարանների շինարարության բնագա-
վառում. ատոմային և նավթաքիմիա-
կան արդյունաբերության բնագավառում 
լաբո րա տոր հետազոտություններ. լաբո-
րատոր հետազոտություններ և ճարտա-
րագիտական ծառայություններ` ատոմային 
արդյունաբերության և էներգետիկայի 
հետ կապված. գիտահետազոտական և 
նախագծային-կոնստրուկտորական աշխա-
տանքներ և խորհրդատվություն միջուկային 
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ֆիզիկայի, ջերմաֆիզիկայի, քայքայման, 
նեյտրոնային ֆիզիկայի գիտության և տեխ-
նիկայի ու նեյտրոնների ցրման, էներգետի-
կայի, բնական ռեսուրսների` ներառյալ ուրանի 
բնագավառներում. գիտական, տեխնիկական 
և ճարտարագիտական խորհրդատվություն` 
միջուկային ճարտարագիտության, ճառա-
գայթա չափային ապարատուրայի, միջուկային 
նյութերի, ճառագայթաակտիվ նյութերի, 
ճառագայթաակտիվ մնացուկների, միջուկային 
վառելիքի մոնիթորինգի ու միջուկային 
կայանների անվտանգության հետ կապված. 
ծրագրային ապահովման տեխնիկական 
սպասարկում. ճառագայթաակտիվության 
բնագավառում չափումների գնահատում. 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
ճառագայթումային վերահսկում. պլանների 
և նախագծերի մշակում շինարարության 
բնագավառում, այդ թվում` ատոմային 
կայանների, միջուկային նյութերի պահ-
ման կետերի, ուրանի հարստացման 
գործարանների շինարարության բնագա-
վառում. ատոմային էներգետիկայի 
կառուցվող, շահագործվող և վերակառուցվող 
օբյեկտների համար նախագծային, 
կոնստրուկտորական, արտադրա-տեխնո-
լո գիական, կանոնակարգային, շահա-
գործական և նորմատիվային-մեթոդական 
դոկումենտացիայի մշակում. խորհուրդներ 
էներգիայի տնտեսման հարցերով. 
տեխնիկական հետազոտություններ և դրանց 
վերաբերող գիտական հետազոտումներ ու 
մշակումներ ատոմային արդյունաբերության 
ու էներգետիկայի բնագավառում. տեխնի-
կական հետազոտություններ, այդ թվում` 
ատոմային էներգիայի օգտագործման 
օբյեկտների համար անվտանգության 
տեխ նիկական միջոցառումների մշակում. 
արդյունաբերական վերլուծության և գիտական 
հետազոտությունների ծառայություններ ատո-
մային արդյունաբերության և էներգիայի 
բնագավառում. ինժեներատեխնիկական 
փորձաքննություն ատոմային արդյունա-
բերության և էներգետիկայի բնագավառում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ 
ռադիոլոգիայի և միջուկային բժշկության 
բնագավառում. ռենտգենաբուժական բժշկա-
կան ծառայություններ.

դաս 45. խորհրդատվություն անվտան-
գության հարցերով, այդ թվում` ատոմային 
արդյունաբերության և էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության, փոխադրման և բաշխման 
բնագավառում. խորհրդատվություն մտավոր 
սեփականության հարցերով. մտավոր 
սեփականության օբյեկտների լիցենզավորում. 
իրավաբանական ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131624  (111) 21699
(220) 26.11.2013 (151) 02.08.2014
   (181) 26.11.2023
(730) Գոսուդարստվեննայա Կորպորացիա Պո 
Ատոմնոյ Էներգիի «Ռոսատոմ», RU 
(442) 20.02.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, կապույտ, մուգ կապույտ,  երկնագույն, 
մոխրագույն, մուգ մոխրագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. ամերիցիում. տրոհվող նյութեր 
միջուկային էներգիա ստանալու համար. 
նեյտրոններ կլանող նյութեր, մասնավորապես` 
բոր, կադմիում, արծաթ. գադոլինիում. 
գալիում. գազակլանիչներ. գրաֆիտ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
գրաֆիտե փշրանք, ընդգրկված 1-ին դասում, 
կալցիումամագնեզիումային  համահալվածք. 
տիտանի երկօքսիդ. ցիրկոնիումի երկօքսիդ. 
տիտանի երկօքսիդ արդյունաբերական 
նպատակների համար. ցիրկոնիումի երկօքսիդ. 
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ուրանի երկօքսիդ. դանդաղարարներ 
միջուկային ռեակտորների համար. նեյտրոնների 
դանդաղարարներ, մասնավորապես` քիմիա-
կան բաղա դրություններ, որոնք օգտագործվում 
են դրանց միջով անցնող նեյտրոնների 
էներգիայի նվազեցման համար` նեյտրոնների 
հայտնաբերմանը նպաստելու նպատակով. 
իզոտոպներ արդյունաբերական նպատակների 
համար (այդ թվում` աղբյուրներ դրանց 
հիման վրա, իզոտոպներ հազվագյուտ հողի 
մետաղներից). կալիֆոռնիում. կարբիդներ. 
կատալիզատորներ. սիլիցիում (այդ թվում` 
եռաքլորսիլան). զտող նյութեր (քիմիական 
նյութեր). թունավոր գազերի չեզոքարարներ. 
ուրանի նիտրատ. ալյումինի օքսիդ. ուրանի 
օքսիդ. կոբալտի օքսիդներ. մաքրող 
միջոցներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. պլուտոնիում. մակերևութային 
ակտիվ նյութեր. կենսաբանական պատ-
րաստուկներ, բացառությամբ բժշկական  և 
անասնաբուժական նպատակների համար 
օգտագործվողների. պատրաստուկներ բույ-
սերի աճը կարգավորելու համար. բնական 
և հարստացված  ուրան և արգասիքներ 
ուրանից (ձուլազանգվածներ, փոշիներ, ուրանի 
օքսիդ, քառաֆտորիդ. ուրանի հեքսաֆտորիդ, 
ուրանի օքսիդ -ենթօքսիդ, ֆտորաջրածնային 
թթու, անջուր ֆտորային ջրածին). ռադոն. 
տրոհվող քիմիական տարրեր. հազվագյուտ 
հողի մետաղներ (հոլմիում, դիսպրոզիում, 
եվրոպիում, իտերբիում, իտրիում, լանթան, 
նեոդիմ, պրազեոդիմ, սամարիում, սկանդիում, 
տերբիում, թուլիում, ցերիում, էրբիում). սնդիկ. 
ազնիվ մետաղների աղեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար. 
ոսկու աղեր. հազվագյուտ հողի մետաղների 
աղեր. ալկալիական մետաղների աղեր 
(ֆտոր, ցիրկոնատ, կալիում). հրակայուն 
բաղադրություններ. հեղուկ ապակի (լուծվող). 
թալիում. վառելիք ատոմային ռեակտորների 
համար. ածխածին. պարարտանյութեր. 
ֆոսֆոր. քիմիական նյութեր մետաղների 
մխման և զոդման համար. քիմիական նյութեր 
միջուկային ռեակցիաների դեպքում որպես 
տրոհիչ օգտագործելու համար. քիմիական 
նյութեր ջրի մաքրման համար. քիմիական 
նյութեր, արգասիքներ, պատրաստուկներ 
և բաղադրություններ, մասնավորապես` 

լուծիչներ, էքստրագենթներ, կոմպլեքսանթներ, 
խեժեր, ազոտային, ծծումբային և ֆտորա-
ջրածնային միացություններ, սոդա, ամո-
նիում, օքսիդարարներ և թուլացուցիչներ` 
նախատեսված ատոմային արդյունաբերության 
և էներգետիկայի համար. քիմիական 
նյութեր արդյունաբերական և գիտական 
նպատակներով օգտագորման համար, 
ներառյալ` հազվագյուտ հողեր, վանադիումի 
օքսիդ, ամորֆ կվարց, լեգիրած սիլիցիում, 
կայուն և ճառագայթաակտիվ իզոտոպներ, 
ուլտրամաքուր նյութեր. կալցիումի քլորիդներ. 
հողալկալիական մետաղներ (բարիում, տելուր, 
լիթիում, լիթիումի օքսիդի հիդրատ, ռուբիդիում, 
ստրոնցիում, ցեզիում). ճառագայթաակտիվ 
տարրեր գիտական նպատակների համար, 
դրանց բաղադրություններ և համահալվածքներ. 
միջուկային վառելիքի տարրեր, որոնք 
պարունակում են տրոհվող նյութերով հաբեր.

դաս 2. հակակոռոզիական պատրաս-
տուկներ. պաշտպանական պատրաստուկներ 
մետաղների համար. ներկեր. ներկող նյութեր. 
լաքեր. լաքաներկային պատվածքներ.

դաս 4.  յուղեր, քսուքներ և քսանյութեր, 
որոնք նախատեսված են օգտագործելու 
ատոմային արդյունաբերության և էներ-
գետիկայի մեջ. վառելիք (այդ թվում` շար-
ժիչային բենզին) և լուսավորության նյութեր. 
էլեկտրական էներգիա.

դաս 5. ճառագայթաակտիվ նյութեր 
բժշկական նպատակների համար. իզոտոպներ 
բժշկական նպատակների համար (այդ թվում` 
աղբյուրներ դրանց հիմքի վրա). բժշկական 
վիրակապման նյութեր. վիրաբուժական 
վիրակապման նյութեր. կենսաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. ռադիում բժշկական նպատակների 
համար. ճառագայթաակտիվ դեղագործական 
պատրաստուկներ և ոչ ճառագայթաակտիվ 
ռեակտիվներ ռադիոդեղագործական միջոց-
ների արտադրանքի համար ախտորոշման 
կամ թերապևտիկ նպատակներով կենդանի 
օրգանիզմում օգտագորման համար. 
ռադոնային պինդ խտանյութեր բուժական 
(բժշկական) նպատակների համար. միջոցներ 
և պատրաստուկներ բժշկական ռադիոլոգիայի 
բնագավառում օգտագործման  համար. 
վիրալաթեր.
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դաս 6. սովորական մետաղներից և 
դրանց համահալվածքներից պատրաստված 
իրեր, բացառությամբ ուրիշ դասերում 
նախատեսվածների. մանգան. մետաղական 
բեռնարկղեր. մետաղաճոպաններ և երկա-
թալար ատոմային արդյունաբերության և 
էներգետիկայի համար. փոշենման մետաղներ. 
նիկել. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղական խողովակների 
տեսքով փոշենման երկաթալար պողպատի 
լեգիրացման համար. մամլակաղապարներ. 
հաֆնիումի և դրա համահալվածքներից 
գլոցվածք. նիոբիումի  գլոցվածք. ցիրկոնիումի 
համահալվածքների գլոցվածքներ. տիտանի 
և դրա համահալվածքների գլոցվածքներ. 
մետաղական հանքաքար, այդ թվում` 
ուրանային հանքաքար. նիոբիումից և 
տիտանից համահալվածքներ.  ցիրկոնիումի 
համահալվածքներ. լեգիրացված պողպատ. 
տանտալ. խողովակներ (միջուկային ռեակտորի 
տեխնոլոգիական անցուղիներ). դժվարահալ 
մետաղներ (բերիլիում, վանադիում, վոլֆրամ, 
հաֆնիում, գերմանիում, ինդիում, մոլիբդեն, 
նիոբիում, տիտան, ցիրկոնիում). քրոմ.

դաս 7. պոմպեր մեքենաների համար. 
փականներ արդյունաբերական սարքավորանքի 
համար.  փականներ (մեքենաների մասեր). 
էլեկտրական գեներատորներ. շարժիչներ, 
բացառությամբ  տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. ճնշման 
փականներ (մեքենաների մասեր). փականներ 
ատոմակայանների և նավերի համար. 
մեքենաներ, մասնավորապես` միջուկային 
սարքվածքների ապաակտիվացման և 
ապատեղակայման համար. մետաղահատ 
հաստոցներ. պոմպեր, մասնավորապես` 
կենտրոնախույս պոմպեր, ատոմային 
արդյունաբերության և էներգետիկայի համար. 
հորատող մեքենաներ (այդ թվում` հորատիչներ 
հորատանցքի պատի ծակոտման համար). 
գայլիկոնիչ հաստոցներ մետաղների մշակման 
համար. հաստոցներ մետաղամշակման արդյու-
նաբերության համար. տուրբիններ ատոմային 
արդյունաբերության և էներգետիկայի մեջ 
օգտագործման համար. կենտրոնախուսակ 
մեքենաներ ատոմային արդյունաբերության և 
էներ գետիկայի մեջ օգտագործման համար, այդ 
թվում` գազային կենտրոնախուսակ մեքենա-

ներ, կենտրոնախուսակ մեքենաներ ուրանի 
հարստացման և իզոտոպների բաժանման 
համար. էլեկտրաշարժաբերներ.

դաս 9. ապարատուրաներ ձայնի, պատկերի 
և այլ տվյալների գրառման, հաղորդման, 
մշակման ու արտաբերման համար. հաշվիչ 
մեքենաներ, սարքավորանք տվյալների 
մշակման համար և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրեր և համակարգչային 
ծրագրային ապահովում ատոմային 
արդյունաբերության և էներգետիկայի 
բնա գա վառում օգտագործման համար. 
համակարգչային ծրագրեր ձեռնարկությունում  
արտադրության գործընթացի մոնիտորինգի 
և վերահսկման համար. էլեկտրամագնիսներ. 
էլեկտրոնային և օպտիկական ապարատուրա 
և գործիքներ, ինչպիսիք են` համակարգիչներ և 
տեսամոնիտորներ, կշեռքներ, անկյունաչափեր, 
լազերներ, դյուրակիր չափիչներ և չափող 
ժապավեններ ատոմային էներգետիկայի, 
մասնավորապես` ատոմային էներգիայի 
արտադրման, և միջուկային վառելիքային 
ցիկլի, միացիչների ու էլեկտրոնիկայի 
բնագավառում արտադրական նշանակության 
կառույցներում ֆիզիկական և երկրաչափական 
պարամետրերի ստուգման, վերահսկման, 
կշռման և չափման համար. էլեկտրոնային 
կիսահաղորդիչներ. սարքավորանքներ 
ճառագայթաակտիվ նյութերով աղտոտ-
ված էլեկտրակայանների մասերի 
վարակազերծման համար. սարքավորանքներ 
էլեկտրակայաններում նյութերի ոչ կործանարար 
փորձարկման համար. մանրասխեմաներ. 
մագնիսական լարեր, որոնք օգտագործվում են 
էլեկտրամագնիսների պատրաստման համար. 
մագնիսներ արդյունաբերական նպատակով 
օգտագործման համար. քվանտային 
խառնուկներ, մասնավորապես` բյուրեղային 
կիսահաղորդիչ նյութեր. գիտական, 
օպտիկական, կշռային, չափիչ, ստուգող, 
վերահսկող, տեղագրական, դետեկտորական 
(որևէ բան, ազդանշան և այլն ֆիքսող), 
փորձարկող, վերլուծող և տեղեկատվական 
ապարատուրա և գործիքներ, մասնավորապես` 
արդյունաբերական օբյեկտների, էլեկտրական 
կայանների, ատոմային պահեստների, 
միջուկային վառելիքի արտադրման համար 
սարքավորանքի, միջուկային վառելիքի 
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վերամշակման համար սարքավորանքի, 
միջուկային վառելիքի պահպանման համար 
սարքավորանքի և մնացուկների պահպանման 
համար սարքավորանքի  շինարարության, 
սպասարկման, օգնության, շահագործումից 
դուրս հանման  և վերանորոգման օգտագործման 
համար` գիտական հետազոտություններում, 
արդյունաբերական հետազոտություններում, 
նոր արտադրանքի հետազոտության ու մշակման 
և նյութերի փորձարկման մեջ կիրառման 
համար. կիսահաղորդիչ ինտեգրալային 
սխեմա. կիսահաղորդիչ սարքեր. հիշողության 
կիսահաղորդիչ քարտեր. կիսահաղորդիչներ. 
սիլիցիումային թիթեղներ. կառուցվածքավորած 
կիսահաղորդիչ թիթեղներ. գերհաղորդիչ 
ժապավեններ. գերհաղորդիչ լարեր և 
մալուխներ. գերհաղորդիչներ. թեստային և 
չափիչ սարքավորանքներ` էլեկտրակայանների 
սարքավորանքի արտադրողականության 
և արդյունավետության թեստավորման 
համար. էլեկտրական կուտակիչներ. ԱԷԿ–ում 
ճառագայթային իրադրության վերահսկման  
ավտոմատացված համակարգերի  ապա-
րատուրա (սարքեր). ԱԷԿ ռեակտորի 
նեյտրոնային հոսքի վերահսկման ապա-
րատուրա (սարքեր). ատոմային էլեկտրա-
կայաններում ճառագայթային անվտանգության 
վերահսկման ապարատուրա (սարքեր). ԱԷԿ 
թերմոստատների վերահսկման արդյունքների 
պատկերման և արձանագրման ապարատուրա 
(սարքեր). ազդանշանների հեռակառավարման 
էլեկտրադինամիկ ապարատուրա. ռենտգենյան 
ճառագայթման համար ապարատուրա և 
գործիքներ, բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների, մասնավորապես` բարձր 
էներգիայով ռենտգենյան ճառագայթում 
ստանալու և ռենտգենյան պատկերների 
համար լիցքավորված մասնիկների գծային 
ուժեղարարներ` ստուգման, նյութերի 
փորձարկման, արդյունաբերական օգտա-
գործման և անվտանգության նպատակներով 
օգտագործման համար. ճառագայթիչ 
վերահսկման ապարատուրա և սարքավորանք. 
ռադիոլոգիական ապարատուրա արդյու-
նաբերական նպատակների համար. ֆիզի  կա-
կան, էլեկտրական ապարատուրա ատո մային 
արդյունաբերության և էներգետիկայի 
համար. կուտակիչների բանկաներ, 

կուտակիչի մարտկոցներ. գալվանական 
տարրերի մարտկոցներ. բետատրոններ. 
գազաանալիզարարներ (գազավերլուծիչներ). 
կյանքի կարճ տևողությամբ իզոտոպների 
գեներատորներ. տվիչներ ատոմային 
արդյունաբերության և էներգետիկայի 
համար. օդի և գազի համար  օդափոխիչներ 
պարունակող ճառագայթման դետեկտորներ. 
բաժնաչափիչներ. կուտակիչների պատյաններ. 
լազերներ, բացառությամբ բժշկա կան 
նպատակներով օգտագործվողների. էլեկ-
տրո  նային տեխնիկայի համար նյութեր և 
կիսաարտադրանքներ. միաբյուրեղներ. լիցքա-
վորված մասնիկների ուժեղարարների հիման 
վրա նեյտրոնային գեներատորներ. լաբորա-
տորիաների հատուկ սարքավորանք. ճառա-
գայթահարումից պաշտպանող հագուստ, 
կոշկեղեն, գլխարկներ, սաղավարտներ, 
դիմակներ. կուտակչային թիթեղներ. դժբախտ 
դեպքերից և վնասվածքներից պաշտպանող 
հագուստի պարագաներ ռադիոակտիվ 
նյութերի հետ աշխատելու ժամանակ 
ճառագայթահարումը կանխարգելելու համար. 
նախաուժեղարարներ (էլեկտրոնային սարքեր). 
միջուկային ճառագայթների գրանցման և 
չափման սարքեր, այդ թվում` դետեկտման 
բլոկներ. չափիչ սարքեր, այդ թվում` 
չափիչ էլեկտրական սարքեր. ռադարներ. 
ռադիոլոգիական գործիքներ, մասնավորապես` 
բարձր էներգիայով ռենտգենյան ճառագայթում 
ստանալու և ռենտգենյան պատկերների 
համար լիցքավորված մասնիկների գծային 
ուժեղարարներ` գործածման, ստուգման, 
նյութերի փորձարկման, արդյունաբերական 
օգտագործման և անվտանգության նպա-
տակներով օգտագործելու համար. 
ճառագայթաչափեր. ռադիոսարքեր. ռենտ-
գենյան ապարատներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. կուտակիչների ցանցեր. 
ատոմային էլեկտրակայանների կառավարման 
և վերահսկման համակարգեր. սոնարներ. 
սպեկտրաչափեր. տեխնոլոգիական սարքա-
վորանք և (կամ) չափիչ սարքեր նյու-
թերի փորձարկման իրականացման 
համար դրանց հատկությունների մասին 
տեղեկություն ստանալու նպատակով. 
մասնիկների ուժեղարարներ. արտադրական 



ԳՅՈՒՏԵՐ

35

ՄԱՍ 1

35

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

25 .08 . 20 14

գործընթացների հեռակառավարման  տեղա-
կայանքներ արդյունաբերական ձեռնար-
կություններում. ծածկույթների փոշեպատման 
սարքավորանք. ջերմամիջուկային սինթեզի 
կառավարման սարքավորանք. կոռոզիայից 
պաշտպանող սարքեր, այդ թվում` կաթոդային. 
ազդասարքեր (պահպանական ազդանշանում). 
ցիկլոտրոններ. ռենտգենյան ապարատների 
էկրաններ արդյունաբերական նպատակների 
համար. գալվանական տարրեր.

դաս 10. էլեկտրամագնիսական 
բժշկական ախտորոշիչ սարքեր պատկերի 
ձևավորման համար. ապարատուրա բարձր 
հաճախականության էլեկտրամագնիսական 
թերապիայի համար.  լազերներ բժշկական 
և վիրաբուժական նպատակների 
համար. ցածր հաճախականության 
էլեկտրամագնիսական թերապիայի ապա-
րատ. մագնիսական ռեզոնանսային 
տոմոգրաֆիայի ախտորոշիչ ապարատներ. 
բժշկական ապարատուրա և գործիքներ, 
որոնք գործածվում են պոզիտրոնաէմիսիոն 
տոմոգրաֆիայի անցկացման համար. 
բժշկական սարքավորանք, մասնավորապես` 
համակարգչային տոմոգրաֆիայի համար 
սարքավորանք. ախտորոշիչ սարքեր պատկերի 
ձևավորման համար, որոնք գործածվում են 
միջուկային բժշկության մեջ.  միջուկի սպինային 
տոմոգրաֆներ բժշկական նպատակների 
համար. բժշկական նպատակներով օգտա-
գործվող ճառագայթաբուժության համար 
սարքավորանք. ռենտգենյան խողովակներ 
բժշկական նպատակների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ բժշկական նպատակների 
համար. գծային ուժեղարարներ` ճառագայթման 
եղանակով չարորակ ուռուցքների բուժման 
համար. բժշկական սարքեր (այդ թվում` սարքեր 
ռադոնային պինդ խտահանք պատրաստելու 
համար) և գործիքներ. էլեկտրամագնիսական 
բժշկական սարքեր. բժշկական ռադիոլոգիական 
սարքավորանք. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ. վերջավորությունների 
պրոթեզներ, ոսկրաբուժական իրեր. հարմա-
րանքներ ռենտգենյան ճառագայթներից 
պաշտպանվելու համար.

դաս 11. օդի ֆիլտրման տեղակայանքներ 
միջուկային արդյունաբերության մեջ 

օգտագործելու համար. ապարատուրա 
և գործիքներ, որոնք օգտագործվում 
են ատոմային արդյունաբերության և 
էներգետիկայի բնագավառներում, մաքրման, 
բաշխման և հեղուկների ու գազերի մաքրման 
նպատակներով օգտագործելու համար. 
ֆիլտրեր և զտող հարմարանքներ օդի և 
գազի լավորակման համար. միջուկային 
գեներատորներ. միջուկային էներգետիկ 
տեղակայանքներ. ջրի զտման համար 
սարքեր. ջրի զտման համար տեղակայանքներ 
միջուկային արդյունաբերության և էներ-
գետիկայի մեջ  օգտագործելու համար. 
հետազոտական միջուկային ռեակտորներ. 
համալրող դետալներ միջուկային 
ռեակտորների համար. մոդուլային միջուկային 
տեղակայանքներ, ներառյալ` վառելիքային, 
շոգու գեներատորներ, ռեակտորի պատյաններ, 
միջուկային ռեակտորի պատյանների խուփեր, 
ռեակտորի ներքին մասեր, կառավարող 
միջուկի հաղորդաշարժիչ մեխանիզմ. 
միջուկային ռեակտորներ. լուսադիոդային 
լամպեր. տեղակայանքներ միջուկային 
թափոնների և գործածած վառելիքի սառեցման 
համար. տեղակայանքներ միջուկային 
վառելիքի, միջուկային դանդաղարարների 
և միջուկային թափոնների վերամշակման 
համար. կենցաղային կամ արդյունաբերական 
տեղակայանքների զտիչներ, այդ թվում` 
միջուկային նյութերի վերացման համար.

դաս 12. ցամաքային, օդային և ջրային  
տրանսպորտային միջոցներ, մասնավորապես` 
օդային բարձիկներով ապարատներ, թռչող 
ապարատներ, ինքնաթիռներ (օդանավեր), 
բեռների փոխադրման համար ամենագնաց 
ինքնաշարժ թրթուրավոր տրանսպորտային 
միջոցներ, երկկենցաղ ավտոմոբիլներ, 
զրահապատ տրանսպորտային միջոցներ, 
ավտոմատ կառավարվող տրասպորտային 
միջոցներ և դրանց կառուցվածքային մասեր. 
տիեզերական ապարատներ. էլեկտրա-
շարժիչներ.

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

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, այդ թվում՝ չմշակված կամ 
դրոշմահատված ոսկի. ազնիվ մետաղների 
ձուլակտորներ.
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դաս 16.  գրաֆիկական տպագրական 
նյութեր և գրաֆիկական պատկերներ, 
մասնավորապես` կոնստրուկտորական գծա-
գրեր, դիզայներական էսքիզներ, նախագծեր, 
էսքիզներ, լուսանկարներ, նկարազարդումներ. 
տպագրական և էլեկտրոնային հրահանգներ, 
մեթոդական և ուսումնական նյութեր ատոմային 
էներգետիկայի բնագավառում. գրասենյա-
կային պարագաներ, մասնավորապես` կպչուն 
ժապավենի մատուցման հարմարանքներ, 
հեղուկ ճշտիչներ, գրիչներ, մատիտներ, 
ռետիններ, ծակոտիչներ (գրասենյակային), 
կարիչներ, ճարմանդներ. թուղթ, ստվարաթուղթ 
և դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում, մասնավորապես` 
ալբոմներ պիտակների համար, ալբոմներ 
մետաղադրամների համար, տոնական 
ալբոմներ, ալբոմներ լուսանկարների համար, 
հուշալբոմներ, ալբոմներ նամականիշների 
համար, տպագրական բլանկներ, ծոցատետրեր. 
տպագրական հրապարակումներ, մասնա-
վորապես` նախագծման, կոնստրուկցիայի 
վերաբերյալ ուղեցույցներ. տեխնիկական 
ուղեցույցներ, ձեռնարկներ, պարբերական 
հրատարակություններ ատոմային էներ-
գետիկայի բնագավառում. տպող հար-
մարանքներ. ալբոմներ, բլանկներ, բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր), բրոշյուրներ. բուկլետներ. թուղթ  
գրամեքենաների համար. տեղեկագրեր. մոմած 
թղթեր. ամսագրեր. օրացույցներ. կատալոգային 
(քարտացուցակային, գրացուցակային) 
քարտեր. հաշվառման գրանցման քարտեր. 
կատալոգներ (քարտացուցակներ, գրա-
ցուցակներ). ծրարներ. պատճենահանման 
թուղթ. փաթաթելու թուղթ. թղթագրենական 
ապրանքներ. ծանուցատետրեր (այդ թվում` 
գովազդային). լուսապատճենահանման թուղթ. 
տպագրական և էլեկտրոնային ուսումնական 
նյութեր, իրազննական պիտույքներ (բացա-
ռությամբ` ապարատուրայի), ուսումն ական 
հրապարակումներ  ատոմային արդյու նա-
բերության և էներգետիկայի բնա գավառում. 
քամիչ թուղթ. լուսանկարներ. տպատառեր. 
գծագրության թուղթ.

դաս 17. խծուծման և մեկուսիչ 
նյութեր. պլաստմասսայե թաղանթներ 
արդյունաբերական և առևտրական օգտա-
գործման համար. խտացման և մեկուսիչ նյու-

թեր. պլաստմասսաների կիսաֆաբրիկատներ 
արդյու նաբերական նպատակների համար. 
ջերմամեկուսիչ նյութեր. մեկուսիչ յուղեր. 
մեկուսիչ ապակեթելք. ճկուն ոչ մետաղական 
խողովակներ. ոչ մետաղական խողովակներ` 
ուրանի հանքերի, գործարանների և վառելիքի, 
հանքանյութերի, միջուկային նյութերի, ուրանի, 
պլուտոնիումի ու միջուկային թափոնների 
պահման, պահեստավորման, իզոտոպային 
բաժանման, մշակման, վերամշակման ու 
օգտահանման կենտրոնների համար.

դաս 19. շարժական ոչ մետաղական 
կառուցվածքներ և կառուցվածքներ անվտան-
գության համակարգերի համար. հավաքովի և 
շարժական ոչ մետաղական կառուցվածքներ 
ու ոչ մետաղական շինարարական նյութեր, 
մասնավորապես` ցեմենտից բլոկներ, կղմինդր, 
դռներ, հենարաններ, սալեր, պանելներ, 
ուրանի հանքերի խողովակներ` միջուկային 
նյութերի, ուրանի, պլուտոնիումի ու միջուկային 
թափոնների պահման, պահեստավորման, 
իզոտոպային բաժանման, մշակման, վերա-
մշակման ու օգտահանման համար. ջրմուղի ոչ 
մետաղական խողովակներ. խեցեխողովակներ. 
ոչ մետաղական խողո վակներ օդափոխման 
տեղակայանքների և օդի լավորակիչների 
համար. ոչ մետաղական կողմնատար 
խողովակներ.

դաս 35. գովազդ և շուկայագիտություն. 
ծառայություններ գովազդի բնագավառում, 
մասնավորապես՝ ապրանքների, ծառայու-
թյունների, ֆիրմային խորհրդանիշի և 
առևտրային տեղեկատվության բնագա-
վառներում, երրորդ անձանց նորությունների 
առաջխաղացում` տպագրական, ձայնային, 
տեսային, թվային զանգվածային լրատվական 
միջոցների և իրական ժամանակի 
ռեժիմում աշխատող զանգվածային 
լրատվամիջոցների միջոցով. օգնություն 
և խորհրդատվական ծառայություններ 
էներգետիկ սեկտորում ընկերությունների 
կառավարման բնագավառում. կորպորա-
տիվ ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
ատո մային արդյունաբերության և էներ-
գետիկայի արդյունաբերությունների շահերի 
առաջխաղացում. վարչական գործու-
նեություն գործարարության ասպարեզում 
և խորհրդատվություն գործարարության 
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կառավարման հարցերով. վարչական 
գործունեություն գործարարության և գործա-
վարության ասպարեզում. խորհրդատվություն 
և օգնություն գործարարության ասպարեզում 
վարչական գործունեության հարցերով. 
հարցումներ և հետազոտություններ գործարա-
րության ասպարեզում. շուկայագիտու-
թյան ծառայություններ գործարարության 
աս պա  րեզում. ռազմավարության մշակ-
ման ծառայություններ գործարարության 
ասպա րեզում. օգնություն առևտրային ու 
արդյունա բերական ձեռնարկությունների 
կա ռա վարման գործում. առևտրային 
ձեռնարկության կառավարում. օգնություն 
կորպորացիայի կառավարման գործում. 
տնտեսական կանխագուշակում և 
վերլուծություն. արտահանման և ներմուծման 
գործակալություններ. խորհրդատվություն 
շուկայագիտության հարցերով. շուկայա-
գիտության պլանի մշակում. շուկայագիտու-
թյան ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
եր րորդ անձանց ապրանքների ու ծառայու-
թյունների առաջխաղացում և գովազդ. 
հետազոտություններ շուկայագիտության 
ասպա րեզում. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման և կառավարման 
հարցերով. ցուցահանդեսների կազմակեր պում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
տեղեկատվության հավաքում և կանո-
նակարգում տվյալների համակարգչային 
բազաներից. գործարարական փորձա-
քննություն.

դաս 36. ֆինանսական վերլուծություններ. 
խորհրդատվություն ֆինանսական, կապիտալ 
ներդրումների հարցերով. կապիտալ 
ներդրումների կառավարում. ատոմային 
արդյունաբերության և էներգետիկայի բնա-
գավառներին վերաբերող ֆինանսական 
կառավարում. ֆինանսական գործունեություն` 
գոյություն ունեցող կամ ապագա ֆինանսական, 
առևտրային, արդյունաբերական կազ-
մա կերպություններում մասնակցության 
ձեռք բերման հետ կապված. ատոմային 
արդյունա բերության և էներգետիկայի բնագա-
վառում մշակութային գործունեության 
գովազդային հովանավորություն. ֆինանսա-
կան փորձաքննություն, վերլուծություններ, 
տեղեկատվություն և կառավարում, խորհրդա-

տվություն` կապված ատոմային արդյու-
նաբերության և էներգետիկայի հետ.

դաս 37. տեղեկատվություն շենքերի 
շինարարության և վերանորոգման հարցերով. 
վթարային-փրկարարական աշխատանքներ` 
ատոմային կայաններում, արդյունաբերական 
և միջուկային համակառույցի  այլ օբյեկտներում 
միջուկային և ճառագայթումային վթարները 
վերացնելու ուղղությամբ. պահեստների, այդ 
թվում` ճառագայթաակտիվ մնացուկների 
պահեստարանների կառուցում և վերա-
նորոգում. ուրանի իզոտոպների բաժանման 
գործարանների կառուցում. ատոմային 
էլեկտրակայաններում և էլեկտրաէներգիայի 
արտադրման կայանքներում անվտանգության 
ապահովման և վերահսկման սարքա-
վորումների տեղակայման ու սպասարկման 
ծառայություններ. ատոմային էլեկտրա-
կայաններում և էլեկտրաէներգիայի արտա-
դրման կայանքներում  ապարատների, 
սարքավորումների, ենթակառուցվածքների 
շինարարության, տեղակայման տեխնի-
կական սպասարկման և նորոգման 
ծառայություններ. ուրանի հանքավայրերի 
մշակում. հորատանցքերի հորատում. 
ատոմային էլեկտրակայանների, միջուկային 
պահեստարանների, միջուկային վառելիքի 
արտադրման, միջուկային վառելիքի 
վերամշակման, միջուկային նյութերի 
պահման, թափոնների պահման համար 
նախատեսված կառույցների, հանքերի, 
գործարանների և միջուկային վառելիքի, 
հանքանյութերի, միջուկային նյութերի, 
ուրանի, պլուտոնիումի պահման, մշակ-
ման, վերամշակման ու օգտահանման 
կենտրոնների մեքենաների  վերականգնում 
(հիմնական նորոգում). շոգեարտադրիչ-
ների, տուրբինների, տուրբոգեներատորների, 
էլեկտրա գեներատորների, ԱԷԿ էլեկտրական 
մեքենաների վերականգնում. միջուկային 
ռեակտորների, ջրային ռեակտորների, 
միջուկային վառելիքի, մետաղական 
հանքանյութերի, ուրանի հանքանյութերի, 
պլուտոնիումի (միջուկային նյութերի) 
վերականգնում. լեռնային օգտակար 
հանածոների արդյունահանում. տեղեկա-
տվություն և խորհրդատվություն ուրանի 
հարստացման գործարանների շինարա-
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րության, ուրանի հարստացման և 
ուրանի իզոտոպների բաժանման համար 
սարքավորումների տեղադրման, նորոգման 
ու տեխնիկական սպասարկման հարցերով. 
տեղեկատվություն ուրանի իզոտոպների 
բաժանման գործարանների շինարարության 
հարցերով. տեղեկատվություն ուրանի 
իզոտոպների բաժանման համար 
սարքավորումների տեղադրման, նորոգման 
և տեխնիկական սպասարկման հարցե րով. 
շինարարական աշխատանքների ստուգիչ–
կառավարիչ վերահսկողություն. հակա-
կոռոզիական (հակաքայքայիչ) մշակում. 
ճառագայթումային  տեխնիկայի լիցքավորման, 
վերալիցքավորման աշխատանքներ. հանքերի 
շահագործում. միջուկային կայանների 
նորոգում ու տեխնիկական սպասարկում 
և համապատասխան տեղեկատվության 
ապահովում. պոմպերի վերանորոգում. 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների, այդ 
թվում՝ ուրանի հարստացման գործարանների, 
ատոմային կայանների և ճառագայթաակտիվ 
մնացուկների վերամշակման կառույցների 
շինարարություն. ատոմային կայանների, 
միջուկային վառելիքի արտադրման, միջուկային 
վառելիքի վերամշակման, միջուկային նյութերի 
պահման, թափոնների պահման համար 
նախատեսված կառույցների, հանքերի, 
գործարանների և միջուկային վառելիքի, 
հանքանյութերի, միջուկային նյութերի, 
ուրանի, պլուտոնիումի պահման, մշակման, 
վերամշակման ու օգտահանման կենտրոնների 
շինարարության, սպասարկման, նորոգման 
և շահագործումից հանելու ծառայություններ. 
միջուկային և ջրային ռեակտորների, 
միջուկային վառելիք արտադրող կայանքների 
տեղադրման, սպասարկման, նորոգման և 
շահագործումից հանելու ծառայություններ. 
ատոմային էլեկտրակայանների, ատոմային 
ջերմաէլեկտրակայանների տեղադրում և 
գործար կում-կարգաբերում. ռադիոիզոտո-
պային սարքերի տեղադրում և գործարկում-
կարգաբերում. ջեռուցման սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. օդի 
լավորակման սարքավորումների տեղադրում և 
վերանորոգում. էլեկտրասարքերի տեղադրում 
և վերանորոգում. գիտական նպատակների 
համար սարքերի տեղադրում, կարգաբերում 

և տեխնիկական սպասարկում. ատոմային 
արդյունաբերության և էներգետիկայի բնա-
գավառում անվտանգության վերահսկման 
և ապահովման մեքենաների տեղադրում, 
սպասարկում և նորոգում. ռադիոիզոտոպային 
սարքերի, ատոմային արդյունաբերությանն ու 
էներգետիկային վերաբերող ճառագայթումային 
սարքերի տեղադրում, սպասարկում և 
նորոգում. էներգիայի արտադրության 
ապարատների տեղադրում, տեխնիկական 
սպասարկում և նորոգում. էներգիայի 
բաշխման և վերահսկման ապարատների 
ու մեքենաների տեղադրում, տեխնիկական 
սպասարկում ու նորոգում և համապատասխան 
տեղեկատվությամբ ապահովում. ռադիո-
լոգիական ապարատների տեղադրում, 
սպասարկում և նորոգում. միջուկային 
նյութերի հայտնաբերման ազդասարքերի 
տեղադրում, սպասարկում և նորոգում. 
մեքենայական սարքավորումների տեղադրում, 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում, 
այդ թվում՝ ատոմային էլեկտրակայանների, 
միջուկային պահեստարանների, միջուկային 
վառելիքի արտադրման, միջուկային վառելիքի 
վերամշակման, միջուկային նյութերի պահման 
և թափոնների պահման համար նախատեսված 
կառույցների համար. ուրանի հարստացման 
և ուրանի իզոտոպների բաժանման 
սարքավորումների տեղադրում, նորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. էլեկտրական 
սարքավորումների աշխատանքում խանգա-
րումների վերացում.

դաս 38. տվյալների փոխանցում 
համակարգչի միջոցով. տվյալների փոխանցում 
համացանցի միջոցով. հեռահաղորդակցության 
համաշխարհային համակարգչային ցան-
ցերի հետ հեռահաղորդակցական կապի 
և (կամ) համացանցում որոնողական 
համակարգերով ապահովում. հեռահաղոր-
դակցական միացումներ և երթուղավորում 
(հաղորդակցության առբերման գործ ընթաց 
ցանցի միջոցով լավագույն ուղիով).    էլեկ-
տրո նային փոստ. հեռա կապի հարցերով 
տեղեկատվու թյան տրամադրում. հեռահա-
ղորդակցական կապի համար սարքավորանքի 
վարձույթ. օպտիկա թելքային կապ. ռադիո-
հեռախոսային կապ. համակարգչային 
տերմինալների օգնությամբ իրագործվող կապ. 
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արբան յակային կապ. հեռահաղորդակցության 
ծառայություններ, մասնավորապես` ատո-
մային արդյունաբերության և էներգետիկայի 
բնագավառում ձայնի, պատկերի և 
տեղեկատվության փոխանցում տեղական 
և հեռավոր կապի գծերով` մասնավոր 
համակարգչային ցանցերի, համացանցի 
ու ինտրանետ ցանցի միջոցով և ռադիո, 
հեռախոսային ու հեռագրակապի հաղորդա-
կցության ծառայություններ` ատոմային 
արդյունաբերության ու էներգետիկայի 
բնագավառներում.

դաս 39. տեղեկատվություն փոխա-
դրումների, այդ թվում՝ բնական ուրանի, 
հարստացված ուրանի, աղքատացված ուրանի, 
ուրանի օքսիդի, ուրանի երկօքսիդի, ուրանի 
ենթօքսիդ-օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնիումի, ատոմային ռեակտորների 
վառելիքի, արդյունաբերական ու բժշկական 
նպատակների համար իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների բաժանման ցենտրիֆուգերի, 
ուրանի հարստացման գործարանների 
շինարարության համար սարքավորումների, 
օգտագործված միջուկային վառելիքի և 
միջուկային ռեակտորների ճառագայթված 
ջերմանջատող հավաքվածքների   փոխա-
դրումների հարցերով. տեղեկատվություն 
պահեստներում ապրանքների, այդ թվում` 
բնական ուրանի, հարստացված ուրանի, 
աղքատացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, 
ուրանի երկօքսիդի, ուրանի ենթօքսիդ-
օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնիումի, ատոմային ռեակտորների 
վառելիքի, արդյունաբերական ու բժշկական 
նպատակների համար իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների բաժանման ցենտրիֆուգերի, 
ուրանի հարստացման գործարանների 
շինարարության համար սարքավորումների, 
օգտագործված միջուկային վառելիքի և 
միջուկային ռեակտորների ճառագայթված 
ջերմանջատող հավաքվածքների պահպանման 
հարցերով. տեղեկատվություն բնական ուրանի, 
հարստացված ուրանի, աղքատացված ուրանի, 
ուրանի օքսիդի, ուրանի երկօքսիդի, ուրանի 
ենթօքսիդ-օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնիումի, ատոմային ռեակտորների 
վառելիքի, արդյունաբերական ու բժշկական 
նպատակների համար իզոտոպների, 

ուրանի իզոտոպների բաժանման 
ցենտրիֆուգերի, ուրանի հարստացման 
գործարանների շինարարության համար 
սարքավորումների, օգտագործված միջու-
կային վառելիքի և միջուկային ռեակ-
տորների ճառագայթված ջերմանջատող 
հավաքվածքների փաթեթավորման հարցերով. 
փոխադրումներ, մասնավորապես՝ ատոմային 
էլեկտրակայանների համար սարքավորումների 
և միջուկային վառելիքի փոխադրում. 
պահեստների հանձնում վարձակալության. 
խմելու ջրի մատակարարման ծառայություն. 
էներգիայի և էլեկտրականության բաշխ-
ման հետ կապված տեղեկատվական և 
խորհրդատվական ծառայությունների տրա-
մադրում. էներգիայի բաշխում. էլեկտրական 
էներգիայի արտադրություն. ապրանքների 
փաթեթավորում, այդ թվում` բնական ուրանի, 
հարստացված ուրանի, աղքատացված ուրանի, 
ուրանի օքսիդի, ուրանի երկօքսիդի, ուրանի 
ենթօքսիդ-օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնիումի, ատոմային ռեակտորների 
վառելիքի, արդյունաբերական ու բժշկական 
նպատակների համար իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների բաժանման ցենտրիֆուգերի, 
ուրանի հարստացման գործարանների 
շինարարության համար սարքավորումների, 
օգտագործված միջուկային վառելիքի և 
միջուկային ռեակտորների ճառագայթված 
ջերմանջատող հավաքվածքների փաթեթա-
վորում. տրանսպորտային ծառայություններ, 
այդ թվում` բնական ուրանի, հարստացված 
ուրանի, աղքատացված ուրանի, ուրանի 
օքսիդի, ուրանի երկօքսիդի, ուրանի 
ենթօքսիդ-օքսիդի, ուրանի հեքսաֆտորիդի, 
պլուտոնիումի, ատոմային ռեակտորների 
վառելիքի, արդյունաբերական ու բժշկական 
նպատակների համար իզոտոպների, ուրանի 
իզոտոպների բաժանման ցենտրիֆուգերի, 
ուրանի հարստացման գործարանների 
շինարարության համար սարքավորումների, 
օգտագործված միջուկային վառելիքի և 
միջուկային ռեակտորների ճառագայթված 
ջերմանջատող հավաքվածքների փոխադրում. 
ապրանքների պահպանություն, այդ թվում` 
բնական ուրանի, հարստացված ուրանի, 
աղքատացված ուրանի, ուրանի օքսիդի, ուրանի 
երկօքսիդի, ուրանի ենթօքսիդ-օքսիդի, ուրանի 
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հեքսաֆտորիդի, պլուտոնիումի, ատոմային 
ռեակտորների վառելիքի, արդյունաբերական 
ու բժշկական նպատակների համար 
իզոտոպների, ուրանի իզոտոպների 
բաժանման ցենտրիֆուգերի, ուրանի 
հարստացման գործարանների շինարարության 
համար սարքավորումների, օգտագործված 
միջուկային վառելիքի և միջուկային 
ռեակտորների ճառագայթված ջերմանջատող 
հավաքվածքների պահպանություն.

դաս 40. տեղակայման և հավաքման 
աշխատանքներ ըստ պատվերի (երրորդ 
ան ձանց համար)` ատոմային արդյու-
նաբերության և էներգետիկայի բնագավառում. 
մետաղի մշակում պլուտոնիումի և 
հարստացված ուրանի, իզոտոպների 
փոխարկման, վերափոխարկման և լազե-
րային բաժանման տեսքով. վառելիքի, 
հանքանյութերի, միջուկային նյութերի, 
ուրանի, պլուտոնիումի և ճառագայթաակտիվ 
մնացուկների վերամշակում. մնացուկների 
և վերականգնված հումքի տեսակավորում 
(վերամշակում). նյութերի վիտրիֆիկացում, 
մասնավորապես` քիմիական նյութերի, 
միջուկային նյութերի, միջուկային մնացուկների, 
տրոհման արգասիքների, ճառագայթա ակտիվ 
նյութերի փակում ապակենման նյութերում 
կամ ապակիներում. վուլկանացում (նյութերի 
մշակում). գալվանապատում. վնասակար 
նյութերի ակտիվազերծում շինություններում, 
գործարաններում և հողում, որոնք գտնվում 
են քիմիական նյութերի, միջուկային նյութերի, 
միջուկային մնացուկների, տրոհման 
արգասիքների, ճառագայթաակտիվ նյու-
թերի ազդեցության ներքո. ոսկեզօծում. 
կադմիումապատում. մետաղների ձուլում. 
պղնձապատում. մագնիսացում. մետաղական 
ծածկութապատում. նիկելապատում. ջրի 
մշակում. փայտանյութի մշակում. միջուկային 
վառելիքի, օգտագործված միջուկային 
վառելիքի, տրոհման արգասիքների, 
նեյտրոնների կլանիչների, նեյտրոնների 
դանդաղիչների և մնացուկների մշակում. 
մետաղների և դրանցից պատրաստված իրերի 
մեխանիկական մշակման ծառայությունների 
մատուցում, մասնավորապես` խառատային, 
ֆրեզային, գայլիկոնման, դրոշմման և 
հղկման աշխատանքներ. մետաղների 

և դրանցից պատրաստված իրերի 
ջերմամշակման ծառայությունների մատուցում, 
մասնավորապես՝ մխում, ցեմենտայնացում, 
ազոտավորում, մխամեղմում. օդի և այլ գազերի 
զտում. նավթի վերամշակում (քիմիական). 
միջուկային վառելիքի վերամշակում և դրա 
մասին տեղեկատվության տրամադրում. 
միջուկային վառելիքի վերամշակմանը 
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում. 
վառելիքի և էներգիայի այլ աղբյուրների 
արտադրություն և վերամշակում. ատոմային 
էլեկտրակայաններում էներգիայի արտա-
դրություն. էլեկտրակայաններում էներգիայի 
արտադրություն.  միջուկային վառելիքի 
արտադրություն, միջուկային վառելիքի 
փոխարկում և մշակում. գեներատորների 
վարձույթ. արծաթապատում. լազերային 
փորագրում. ուրանի հարստացման ծառա-
յություններ, մասնավորապես` ուրանի 
հարստացում և խառնում. վառելիքի, 
հանքանյութերի, միջուկային նյութերի, 
ուրանի, պլուտոնիումի և միջուկային 
մնացուկների մշակման, վերամշակման, 
իզոտոպային բաժանման, օգտահանման և 
փոխարկման ծառայություններ. ճառագայթա-
ակտիվ մնացուկների վերամշակման 
ծառայություններ. միջուկային նյութերի 
վերամշակման ծառայություններ. մնացուկ-
ների, միջուկային մնացուկների և 
օգտագործված վառելիքի ոչնչացման, այրման 
և հեռացման ծառայություններ. միջուկային 
նյութերի օգտահանման ծառայություններ. 
էներգաարտադրության ծառայություններ. 
քրոմապատում (քրոմազօծում). ցինկապատում.

դաս 41. ատոմային արդյունաբերության 
և էներգետիկայի բնագավառում ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում և անցկացում 
մշակութա-լուսավորական նպատակներով. 
բաժինների (սեկցիա) տես քով հմտությունների 
ուսուցման, քոլեջների և համալ սա-
րանների մակարդակի ուսումնական 
դասընթացների, հեռակա ուսուցման, 
քոլեջների և համալսարանների մակարդակի 
հեռավար ուսուցման, քննությունների, 
խորհրդատվությունների անցկացման, ատո-
մային արդյունաբերության և էներգիայի 
բնագավառում տեղեկատվության տրամա-
դրման կրթադաստիարակչական ծառա-
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յություններ. գրքերի, ձեռնարկների  
հրատարակում. կրթական ծառայություններ, 
մասնավորապես` ատոմային արդյունա-
բերության և էներգետիկայի բնագավառում 
ուսումնական դասերի, առցանց ռեժիմում 
դասերի, սեմինարների, շնորհանդեսների և 
հմտությունների ուսուցման կազմակերպում 
և անցկացում. շուկայի ուսումնասիրմանն 
ուղղված ուսումնական միջոցառումների 
անցկացում. կրթական ծառայություններ, 
մասնավորապես` սեմինարների և ուսումնական 
դասընթացների կազմակերպում և անցկացում` 
արդյունաբերական միջուկա-էներգետիկ 
կայանքների շահագործման բնագավառում. 
գրքերի և պարբերականների ինտերակտիվ 
հրապարակում. տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազդա-
յին նյութերի. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ, մասնավորապես` հանդի-
պումների, սեմինարների, ֆորումների, 
դասընթացների, վեհաժողովների, սիմպոզիում-
ների, կոնֆերանսների, տեսակոնֆերանսների 
կազմակերպում ու անցկացում` ատոմային 
արդյունաբերության և էներգետիկայի բնա-
գավառում.

դաս 42. ռադիոլոգիական և բժշկա-
կան ապարատների և սարքերի, 
ճա ռագայթաչափերի, ճառագայթաակտիվ 
աղբյուր    ների պրոյեկտորների, ախտորոշիչ 
ու ռենտ  գենյան ապարատների տրա-
մաչափում. խորհրդա  տվություններ    քի միայի 
բնագա  վառում և քիմիա կան անա լիզի 
ծառայություններ ատոմային արդյունա-
բերության և էներգետիկայի բնա գա-
վառներում. համակարգչային ծրագրա վորում 
ատոմային արդյունաբերության և 
էներգետիկայի բնագավառներում. 
հսկողություն, մասնավորապես` ատոմային 
արդյունաբերության և էներգետիկայի 
բնագավառներում միջուկային նյու-
թերի, միջուկային կայանքների և 
սարքավորումների անվտանգության ստու-
գում. ճարտարագիտություն, ինժեներա-
տեխնիկական փորձաքննություն. ատոմային 
արդյունաբերության և էներգետիկայի 
բնագավառում տեխնիկական նախագծերի 
ու պլանների հիմնավորվածության և 
իրականանալիության հետազոտում. գիտա-

կան հետազոտություններ, խորհրդատվական 
ու տեղե կատվական ծառայություններ 
շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
բնագավառում. արդյունաբերական մշա-
կումն երի բնագավառում գիտական 
հետազոտություններ և ծառայություններ` 
կապված բժշկական և անասնաբուժական 
ռադիոլոգիայի համար նախատեսված 
դեղագործական պատրաստուկների, ապա-
րատ ների ու սարքերի հետ. տեխնիկական 
նախագծերի հետազոտում, մասնավորապես՝ 
տեխնիկատնտեսական հետազոտությունների 
անցկացում. համակարգչային համակար-
գերի վերլուծություն. քիմիական անալիզ. 
գծագրա կան աշխատանքների կատարում. 
երկրաբանական հետազննություններ. 
ճառա գայթման չափում, մասնավորապես` 
ճառա գայթման բնագավառում չափումն երի 
գնահատում. ինժեներական, կոնստրուկ-
տորական աշխատանքներ. ճարտա-
րագիտություն ատոմային արդյունա բերության 
ու էներգետիկայի բնագավառում. նյութերի 
ու արգասիքների փորձարկումներ, 
հետազոտություններ գիտության և արդյունա-
բերության բնագավառում, մասնա-
վորապես` կենսաբանության, մեխանիկայի, 
երկրաբանության, ֆիզիկայի, քիմիայի 
բնագավառում, էլեկտրաէներգիայի արտա-
դրության, փոխադրման և բաշխման հետ 
կապված. ճառագայթային ազդեցության մասում 
շրջակա միջավայրի վրա ատոմային էներգիայի 
օգտագործման օբյեկտների ազդեցության 
հետազոտություններ (բնական օբյեկտներում 
ճառագայթաակտիվ նյութերի տարաշարժ, 
կուտակում և վարք). խորհրդատվություն 
շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
հարցերով. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. խորհրդատվություն 
ճարտարապետության հար ցերով. խորհրդա-
տվություն շինարարության հարցերով, այդ 
թվում` պլանների (պլան-գրաֆիկների) և 
նախագծերի մշակում ուրանի հարստացման 
գործարանների շինարարության բնա-
գավառում. ատոմային և նավթաքիմիա-
կան արդյունաբերության բնագավառում 
լաբորատոր հետազոտություն ներ. լաբորատոր 
հետազոտություններ և ճար տա րագիտական 
ծառայություններ` ատոմային արդյունա-
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բերության և էներ գետիկայի հետ կապված. 
գիտա հետազոտական և նախագծային-
կոնստրուկ տորական աշխատանքներ և 
խորհրդատվություն միջուկային ֆիզիկայի, 
ջերմաֆիզիկայի, քայքայման, նեյտրոնային 
ֆիզիկայի, գիտության և տեխնիկայի ու 
նեյտրոնների ցրման, էներգետիկայի, 
բնական ռեսուրսների` ներառյալ ուրանի 
բնագավառներում. գիտական, տեխնիկական 
և ճարտարագիտական խորհրդատվու-
թյուն` միջուկային ճարտարագիտության, 
ճառագայթաչափային ապարատուրայի, միջու-
կային նյութերի, ճառագայթաակտիվ նյութերի, 
ճառագայթաակտիվ մնացուկների, միջուկային 
վառելիքի մոնիթորինգի ու միջուկային 
կայանների անվտանգության հետ կապված. 
ծրագրային ապահովման տեխնիկական 
սպասարկում. ճառագայթաակտիվության 
բնագավառում չափումների գնահատում. 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
ճառագայթումային վերահսկում. պլանների 
և նախագծերի մշակում շինարարության 
բնագավառում, այդ թվում` ատոմային 
կայանների, միջուկային նյութերի պահ ման 
կետերի, ուրանի հարստացման գործարանների 
շինարարության բնագա վառում. ատոմային 
էներգետիկայի կառուցվող, շահագործվող և 
վերակառուց վող օբյեկտների համար նախա-
գծային, կոնստրուկտորական, արտադրա-
տեխնոլոգիական, կա նո նակարգա յին, 
շա հա   գոր ծական և նորմատիվային-մեթոդա-
կան դոկումեն տացիայի մշակում. խորհուրդ-
ներ էներգիայի տնտեսման հարցերով. 
տեխնիկական հետազոտություններ և դրանց 
վերաբերող գիտական հետազոտումներ ու 
մշակումներ ատոմային արդյունաբերության 
ու էներգետիկայի բնագավառում. տեխնի-
կական հետազոտություններ, այդ թվում` 
ատոմային էներգիայի օգտագործման 
օբյեկտների համար անվտանգության 
տեխնիկական միջոցառումների մշակում. 
արդյունաբերական վերլուծության և գիտական 
հետազոտությունների ծառայություններ 
ատոմային արդյունաբերության և էներգիայի 
բնագավառում. ինժեներատեխնիկա կան 
փորձա քննություն ատոմային արդյունա-
բերության և էներգետիկայի բնագավառում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ 

ռադիոլոգիայի և միջուկային բժշկության 
բնագավառում. ռենտգենաբուժական բժշկա-
կան ծառայություններ.

դաս 45. խորհրդատվություն անվտան-
գության հարցերով, այդ թվում` ատոմային 
արդյունաբերության և էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության, փոխադրման և բաշխման 
բնագավառում. խորհրդատվություն մտավոր 
սեփականության հարցերով. մտավոր 
սեփականության օբյեկտների լիցենզավորում. 
իրավաբանական ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131647  (111) 21700
(220) 03.12.2013 (151) 02.08.2014
   (181) 03.12.2023 
(730) ՓրոֆիՋեն ԼԼՔ, US 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 31. գյուղատնտեսական սերմեր:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20131658  (111) 21701
(220) 04.12.2013 (151) 02.08.2014
   (181) 04.12.2023
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 07.03.2014
(540) 
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(526) «Dual taste» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ, 
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ (սնուս). սիգարետներ, 
էլեկտրոնային սիգարետներ, սիգարներ, 
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
ընդգրկված  34-րդ դասում. սիգարետի  թուղթ, 
սիգարետի պարկուճներ և լուցկի:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131662  (111) 21702
(220) 05.12.2013 (151) 02.08.2014
   (181) 05.12.2023
(730) Լա Սենզա Քորփորեյշն, CA 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. անձնական խնամքի միջոցներ, 

այն է՝ ժելեր և լոսյոններ սափրվելուց հետո 
օգտագործման համար, հակաքրտինքային 
միջոցներ, կապակցող, ձգող միջոցներ մաշկի 
համար, յուղեր լոգանքի համար, յուղեր 
մարմնի համար, փրփրող գնդիկներ լոգանքի 
համար, աղեր լոգանքի համար, կարմրաներկ, 
միջոցներ մարմնին փայլ հաղորդելու համար, 
հեղուկացիրներ մարմնի համար, մարմնի 
մաքրող միջոցներ, մարմնի լվացման միջոցներ, 
մարմնի սկրաբներ (թեփազերծման միջոցներ),  
ժելեր մարմնի համար, մուսեր մարմնի համար, 
փայլեցնող նյութեր մարմնի համար, մարմնի 
մաշկի մեռած բջիջների հեռացման միջոցներ, 
մարմնի բրոնզավորող միջոցներ, փրփուր 
լոգանքի համար, դեմքի մաքրման միջոցներ, 
օդեկոլոններ, մարմնի քսուքներ, քսուքներ 
կուտիկուլաների համար, քսուքներ աչքերի 
համար, քսուքներ դեմքի համար, քսուքներ 
ձեռքերի համար, քսուքներ ոտքերի համար, 
հոտազերծիչներ, մաշկի մեռած բջիջների 

հեռացման միջոցներ, դեմքի հեղուկացիրներ, 
դեմքի սկրաբներ, բուրավետ հեղուկացիրներ 
մարմնի համար, լոսյոններ մարմնի համար, 
լոսյոններ ձեռքերի համար, լոսյոններ դեմքի 
համար, լոսյոններ ոտքերի համար, բալասան 
շուրթերի համար, փայլեր շուրթերի համար, 
շրթներկ, փոշիներ մարմնի համար, աղով 
սկրաբներ մաշկի համար, ժելեր և քսուքներ 
ցնցուղ ընդունելու համար, քսուքներ մաշկին 
բրոնզային երանգ հաղորդելու համար, մարմնի 
օճառներ, դեմքի օճառներ, ձեռքի օճառներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20131736  (111) 21703
(220) 19.12.2013 (151) 02.08.2014
   (181) 19.12.2023
(730) «Արթալեքս» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 150/1, AM 
(442) 04.02.2014
(540) 

(526) «CAFE» և «BAR» բառերն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. սրճարան:
_____________________

(210) 20131754  (111) 21704
(220) 23.12.2013 (151) 02.08.2014
   (181) 23.12.2023
(730) Արմեն Մեհրաբյան, Լոռու մարզ, գ. Օձուն, 
փ. 1, տուն 66/1, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 
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(591) Հիերոգլիֆներն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ. 
նյութեր և խտանյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. մանկական սնունդ. 
ախտահանիչ միջոցներ.

դաս 30. սուրճ, թեյ, բուսական թեյ, 
կակաո. թեյի, բուսական թեյի և սուրճի 
փոխարինիչներ, խտածոներ և ըմպելիքների 
պատրաստման բաղադրանյութեր. թեյի, 
բուսական թեյի և սուրճի հիմքով խառնուրդներ 
և ըմպելիքներ. սառը թեյ, սառը բուսական թեյ, 
սառը սուրճ. հրուշակեղենի, քաղցրավենիքի, 
պաղպաղակի, շաքարի, մաթի. խմորիչների, 
հացաթխման փոշիների, համեմունքների և 
սառույցի պատրաստման համար համեմունքի 
փոխարինիչներ և խտանյութեր:

_____________________

(210) 20131771  (111) 21705
(220) 26.12.2013 (151) 02.08.2014
   (181) 26.12.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նարեկ Սարգսյան, 
Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան, Բաբաջանյան 
փ., 1/21ա, AM 
(442) 04.02.2014
(540) 

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

դաս 32. գազավորված  և ոչ գազավորված 
զովացուցիչ  ըմպելիքներ:

_____________________

(210) 20131772  (111) 21706
(220) 26.12.2013 (151) 02.08.2014
   (181) 26.12.2023
(730) «Տոսպ» ԲԲԸ, Երևան, Պ. Տիչինայի 2, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

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

դաս 25. հագուստ՝ վերնազգեստ և ներքնա-
զգեստ:

_____________________

(210) 20140006 (111) 21707
(220) 09.01.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 09.01.2024
(730) Քրոմ Հարթս ԼԼՔ, US 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. հոտավետ (բուրավետ) նյութեր, այդ 

թվում` օծանելիք, օծանելիքային ջուր, օդեկոլոն, 
անուշաբույր ջուր,  հոտավետ (բուրավետ) ջուր. 
միջոցներ սափրվելուց հետո օգտագործման 
համար. ժելեր լոգանքի համար. լոսյոններ 
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մարմնի համար. կոսմետիկական միջոցներ, 
այդ թվում՝ միջոցներ աչքերի գրիմի համար, 
շրթներկ, շտկող կոսմետիկական միջոցներ, 
հիմքեր դիմահարդարման համար, կոմպակտ 
դիմափոշի.

դաս 9. ակնոցներ, այդ թվում՝ քթակնոցներ, 
արևապաշտպան ակնոցներ, մասեր և 
պատյաններ դրանց համար. աքսեսուարներ 
բջջային (շարժական) հեռախոսների համար, 
այդ թվում` քուղեր, պարկիկներ, պատյաններ, 
կախազարդեր, պատյաններ  պլանշետների 
և նոթբուքերի համար. նախնական գրառման  
կոմպակտ  սկավառակներ, երաժշտական 
գրառումով DVD սկավառակներ և  ձայնա-
ժապավեններ.

դաս  14. ոսկերչական իրեր.
դաս 18. պայուսակներ, մասնավորապես՝ 

կանացի պայուսակներ, ուսին կրելու 
պայուսակներ, դպրոցական պայուսակներ, 
փոստատարի պայուսակներ, թիկնապա յուսակ-
ներ, կլատչեր, երեկոյան պայուսակներ, քսակներ 
մանրադրամների համար, պայուսակներ 
հագուստի համար. դրամապանակներ. 
ուղեբեռի պայուսակներ.

դաս 25. հագուստ, այդ թվում՝ շապիկներ, 
բլուզներ, ֆուտբոլկաներ, մայկաներ, 
սվիտերներ, բաճկոնակներ, տոլստովկաներ,  
տաբատներ մարզվելու համար, ջինսեր, կաշվե 
տաբատներ, կաշվե կամ մորթե գամաշներ, 
շրջազգեստներ, բաճկոններ, զգեստներ, 
հագնելու սպիտակեղեն, գլխարկներ, 
գուլպաներ, լողազգեստներ. կոշկեղեն.

դաս 34. ծխելու պիտույքներ, մասնա-
վորապես՝ կրակայրիչներ, արկղեր և 
մուշտուկներ սիգարետի համար, բացառությամբ 
ազնիվ մետաղներից  պատրաստվածների, 
ծխախոտի քսակներ, սիգարակտրիչներ, 
խոնավացուցիչներով տուփեր սիգարների 
համար.

դաս 35. խառը տեսականու  մանրածախ 
առևտրի խանութների ծառայություններ, այդ 
թվում՝ խանութներ հագուստի, ոսկերչական 
իրերի, պայուսակների, ակնոցների, խաղա-
լիքների, կահույքի և տան համար ապրանքների 
վաճառքի համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140008 (111) 21708
(220) 09.01.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 09.01.2024
(730) Քրոմ Հարթս ԼԼՔ, US 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. հոտավետ (բուրավետ) նյութեր, այդ 

թվում` օծանելիք, օծանելիքային ջուր, օդեկոլոն, 
անուշաբույր ջուր,  հոտավետ (բուրավետ) ջուր. 
միջոցներ սափրվելուց հետո օգտագործման 
համար. ժելեր լոգանքի համար. լոսյոններ 
մարմնի համար. կոսմետիկական միջոցներ, 
այդ թվում՝ միջոցներ աչքերի գրիմի համար, 
շրթներկ, շտկող կոսմետիկական միջոցներ, 
հիմքեր դիմահարդարման համար, կոմպակտ 
դիմափոշի.

դաս 9. ակնոցներ, այդ թվում՝ քթակնոցներ, 
արևապաշտպան ակնոցներ, մասեր և 
պատյաններ դրանց համար. աքսեսուարներ 
բջջային (շարժական) հեռախոսների համար, 
այդ թվում` քուղեր, պարկիկներ, պատյաններ, 
կախազարդեր, պատյաններ  պլանշետների 
և նոթբուքերի համար. նախնական գրառման  
կոմպակտ  սկավառակներ, երաժշտական 
գրառումով DVD սկավառակներ և  
ձայնաժապավեններ.

դաս  14. ոսկերչական իրեր.
դաս 18. պայուսակներ, մասնավորապես՝ 

կանացի պայուսակներ, ուսին կրելու 
պայուսակներ, դպրոցական պայուսակներ, 
փոստատարի պայուսակներ, թիկնապա-
յուսակներ, կլատչեր, երեկոյան 
պա յուսակներ, քսակներ մանրադրամների 
համար, պայուսակներ հագուստի համար. 
դրամապանակներ. ուղեբեռի պայուսակներ.

դաս 25. հագուստ, այդ թվում՝ շապիկներ, 
բլուզներ, ֆուտբոլկաներ,  մայկաներ, 
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սվիտերներ, բաճկոնակներ, տոլստովկաներ,  
տաբատներ մարզվելու համար, ջինսեր, կաշվե 
տաբատներ, կաշվե կամ մորթե գամաշներ, 
շրջազգեստներ, բաճկոններ, զգեստներ, 
հագնելու սպիտակեղեն, գլխարկներ, 
գուլպաներ, լողազգեստներ. կոշկեղեն.

դաս 34. ծխելու պիտույքներ, 
մասնավորապես՝ կրակայրիչներ, արկղեր և 
մուշտուկներ սիգարետի համար, բացառությամբ 
ազնիվ մետաղներից  պատրաստվածների, 
ծխախոտի քսակներ, սիգարակտրիչներ, 
խոնավացուցիչներով տուփեր սիգարների 
համար.

դաս 35. խառը տեսականու մանրածախ 
առևտրի խանութների ծառայություններ, այդ 
թվում՝ խանութներ հագուստի, ոսկերչական 
իրերի, պայուսակների, ակնոցների, խաղա-
լիքների, կահույքի և տան համար ապրանքների 
վաճառքի համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140009 (111) 21709
(220) 09.01.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 09.01.2024
(730) Քրոմ Հարթս ԼԼՔ, US 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. հոտավետ (բուրավետ) նյութեր, այդ 

թվում` օծանելիք, օծանելիքային ջուր, օդեկոլոն, 
անուշաբույր ջուր,  հոտավետ (բուրավետ) ջուր. 
միջոցներ սափրվելուց հետո օգտագործման 

համար. ժելեր լոգանքի համար. լոսյոններ 
մարմնի համար. կոսմետիկական միջոցներ, 
այդ թվում՝ միջոցներ աչքերի գրիմի համար, 
շրթներկ, շտկող կոսմետիկական միջոցներ, 
հիմքեր դիմահարդարման համար, կոմպակտ 
դիմափոշի.

դաս 9. ակնոցներ, այդ թվում՝ քթակնոցներ, 
արևապաշտպան ակնոցներ, մասեր և 
պատյաններ դրանց համար. աքսեսուարներ 
բջջային (շարժական) հեռախոսների համար, 
այդ թվում` քուղեր, պարկիկներ, պատյաններ, 
կախազարդեր, պատյաններ  պլանշետների 
և նոթբուքերի համար. նախնական գրառման  
կոմպակտ  սկավառակներ, երաժշտական 
գրառումով DVD սկավառակներ և  
ձայնաժապավեններ.

դաս  14. ոսկերչական իրեր.
դաս 18. պայուսակներ, մասնավորապես՝ 

կանացի պայուսակներ, ուսին կրելու 
պայուսակներ, դպրոցական պայուսակներ, 
փոստատարի պայուսակներ, 
թիկնապայուսակներ, կլատչեր, երեկոյան 
պայուսակներ, քսակներ մանրադրամների 
համար, պայուսակներ հագուստի համար. 
դրամապանակներ. ուղեբեռի պայուսակներ.

դաս 25. հագուստ, այդ թվում՝ շապիկներ, 
բլուզներ, ֆուտբոլկաներ,  մայկաներ, 
սվիտերներ, բաճկոնակներ, տոլստովկաներ,  
տաբատներ մարզվելու համար, ջինսեր, կաշվե 
տաբատներ, կաշվե կամ մորթե գամաշներ, 
շրջազգեստներ, բաճկոններ, զգեստներ, 
հագնելու սպիտակեղեն, գլխարկներ, 
գուլպաներ, լողազգեստներ. կոշկեղեն.

դաս 34. ծխելու պիտույքներ, մաս-
նավորապես՝ կրակայրիչներ, արկղեր և 
մուշտուկներ սիգարետի համար, բացառությամբ 
ազնիվ մետաղներից  պատրաստվածների, 
ծխախոտի քսակներ, սիգարակտրիչներ, 
խոնավացուցիչներով տուփեր սիգարների 
համար.

դաս 35. խառը տեսականու մանրածախ 
առևտրի խանութների ծառայություններ, այդ 
թվում՝ խանութներ հագուստի, ոսկերչական 
իրերի, պայուսակների, ակնոցների, խաղա-
լիքների, կահույքի և տան համար ապրանքների 
վաճառքի համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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25 .08 . 20 14

(210) 20140010  (111) 21710
(220) 09.01.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 09.01.2024
(730) Քրոմ Հարթս ԼԼՔ, US 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. հոտավետ (բուրավետ) նյութեր, այդ 

թվում` օծանելիք, օծանելիքային ջուր, օդեկոլոն, 
անուշաբույր ջուր,  հոտավետ (բուրավետ) ջուր. 
միջոցներ սափրվելուց հետո օգտագործման 
համար. ժելեր լոգանքի համար. լոսյոններ 
մարմնի համար. կոսմետիկական միջոցներ, 
այդ թվում՝ միջոցներ աչքերի գրիմի համար, 
շրթներկ, շտկող կոսմետիկական միջոցներ, 
հիմքեր դիմահարդարման համար, կոմպակտ 
դիմափոշի.

դաս 9. ակնոցներ, այդ թվում՝ քթակնոցներ, 
արևապաշտպան ակնոցներ, մասեր և 
պատյաններ դրանց համար. աքսեսուարներ 
բջջային (շարժական) հեռախոսների համար, 
այդ թվում` քուղեր, պարկիկներ, պատյաններ, 
կախազարդեր, պատյաններ  պլանշետների 
և նոթբուքերի համար. նախնական գրառման  
կոմպակտ  սկավառակներ, երաժշտական 
գրառումով DVD սկավառակներ և  
ձայնաժապավեններ.

դաս  14. ոսկերչական իրեր.
դաս 18. պայուսակներ, մասնավորապես՝ 

կանացի պայուսակներ, ուսին կրելու 
պայուսակներ, դպրոցական պայուսակներ, 
փոստատարի պայուսակներ, թիկնապա-
յուսակներ, կլատչեր, երեկոյան պայու-
սակներ, քսակներ մանրադրամների 
համար, պայուսակներ հագուստի համար. 
դրամապանակներ. ուղեբեռի պայուսակներ.

դաս 25. հագուստ, այդ թվում՝ շապիկներ, 
բլուզներ, ֆուտբոլկաներ,  մայկաներ, 
սվիտերներ, բաճկոնակներ, տոլստովկաներ,  
տաբատներ մարզվելու համար, ջինսեր, կաշվե 
տաբատներ, կաշվե կամ մորթե գամաշներ, 
շրջազգեստներ, բաճկոններ, զգեստներ, 
հագնելու սպիտակեղեն, գլխարկներ, 
գուլպաներ, լողազգեստներ. կոշկեղեն.

դաս 34. ծխելու պիտույքներ, մասնա-
վորապես՝ կրակայրիչներ, արկղեր և 
մուշտուկներ սիգարետի համար, բացառությամբ 
ազնիվ մետաղներից  պատրաստվածների, 
ծխախոտի քսակներ, սիգարակտրիչներ, 
խոնավացուցիչներով տուփեր սիգարների 
համար.

դաս 35. խառը տեսականու մանրածախ 
առևտրի խանութների ծառայություններ, այդ 
թվում՝ խանութներ հագուստի, ոսկերչական 
իրերի, պայուսակների, ակնոցների, խաղա-
լիքների, կահույքի և տան համար ապրանքների 
վաճառքի համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140014  (111) 21711
(220) 09.01.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 09.01.2024
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 04.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ, 
ոչ բուժական արդուզարդի պարագաներ, 
օծանելիքային և անուշաբույր արտադրանք 
անձնական օգտագործման համար:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140022  (111) 21712
(220) 13.01.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 13.01.2024
(730) Ջիլիդ Սայընսիզ Լիմիթիդ, IE 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

25 .08 . 20 14

(210) 20140023  (111) 21713
(220) 13.01.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 13.01.2024
(730) Ջիլիդ Սայընսիզ Լիմիթիդ, IE 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20140024  (111) 21714
(220) 13.01.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 13.01.2024
(730) Ջիլիդ Սայընսիզ Լիմիթիդ, IE 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20140026  (111) 21715
(220) 14.01.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 14.01.2024
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 04.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140027  (111) 21716
(220) 14.01.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 14.01.2024
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 04.02.2014

(540) 

(511) 
դաս 16. տպագրական արտադրանք 

գործարարության վարման համար, տպագրված 
մարկետինգային նյութեր և վաճառքի 
խթանիչ միջոցներ, կատալոգներ, ամսագրեր, 
այցեքարտեր, ֆիրմային ձևաթղթեր, ծրարներ, 
թղթագրենական պիտույքներ և բրոշյուրներ, 
բոլոր վերը նշված ապրանքները՝ վերաբերող 
կոսմետիկային և խնամքի կոսմետիկական 
միջոցներին և դրանց անմիջական վաճառքին. 
պլաստմասսայե և թղթյա դատարկ 
պայուսակներ կոսմետիկական  միջոցների 
համար:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140035 (111) 21717
(220) 16.01.2014 (151) 02.08.2014
(181) 16.01.2024
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 04.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. ոչ 

բուժական արդուզարդի պարագաներ. մաշկի 
խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. 
օծանելիքային և անուշաբույր արտադրանք 
անձնական օգտագործման համար.

դաս 16. տպագրական արտադրանք 
գործարարության վարման համար, տպագրված 
մարկետինգային նյութեր և վաճառքի 
խթանիչ միջոցներ, կատալոգներ, ամսագրեր, 
այցեքարտեր, ֆիրմային ձևաթղթեր, ծրարներ, 
թղթագրենական պիտույքներ և բրոշյուրներ, 
բոլոր վերը նշված ապրանքները՝ վերաբերող 
կոսմետիկային և խնամքի կոսմետիկական 
միջոցներին և դրանց անմիջական վաճառքին. 
պլաստմասսայե և թղթյա դատարկ 
պայուսակներ կոսմետիկական  միջոցների 
համար:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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25 .08 . 20 14

(210) 20140043 (111) 21718
(220) 20.01.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 20.01.2024
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 20.02.2014
(540) 

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

դաս 3. կոսմետիկական և մաքրող 
պատ րաստուկներ մաշկի կամ ականջների 
մաքրման և խնամքի համար (ոչ բուժական). 
կոսմետիկական և մաքրող պատրաստուկներ 
տնային կենդանիների մաքրման և խնամքի 
համար  (ոչ բուժական).

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 
անասնաբուժական պատրաստուկներ. հի գիե-
նիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ նյութեր և պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, սննդային 
հավելումներ բուժական նպատակների համար:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140068 (111) 21719
(220) 24.01.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 24.01.2024
(730) Հրաչյա Խալաթյան, Երևան, Հյուսիսային 
պող. 8, բն. 14, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140070  (111) 21720
(220) 24.01.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 24.01.2024
(730) Այվիբրիջ Վենչրս Լիմիթեդ, CY 
(442) 07.03.2014
(540) 

(526) «Qualita perfetta» արտահայտությունն 
ինքն ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

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

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

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

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. առևտուր:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140071  (111) 21721
(220) 24.01.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 24.01.2024
(730) Այվիբրիջ Վենչրս Լիմիթեդ, CY 
(442) 07.03.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ, սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

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

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

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

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

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարա րության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. առևտուր:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

51

ՄԱՍ 1

51

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

25 .08 . 20 14

(210) 20140072  (111) 21722
(220) 24.01.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 24.01.2024
(730) «Այգեյմս» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Խաչատրյան 
25, բն. 29, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, մոխրագույն և սպիտակ գունային հա մակ-
ցու թյամբ:
(511) 

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

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 

վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140077  (111) 21723
(220) 29.01.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 29.01.2024
(730) Էբբվի Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. թոքային սուրֆակտանտներ (մակե-

րևու թաակտիվ  նյութեր):
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140085 (111) 21724
(220) 30.01.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 30.01.2024
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20140095 (111) 21725
(220) 31.01.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 31.01.2024
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(442) 20.02.2014
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(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20140115  (111) 21726
(220) 04.02.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 04.02.2024
(730) «Տրինիտի» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 32, 
բն. 9, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(526) «6100» թիվը և «ԱՐԵՆԻ» անվանումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20140118  (111) 21727
(220) 04.02.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 04.02.2024
(730) ԹՈԴՍ Էս.փի.էյ., IT 
(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 18. ձեռքի պայուսակներ, ճամփոր-

դական պա յու սակներ, թղթա պանակներ, 
կաշվե  թղթապանակներ, կրեդիտային 
քար տերի համար կաշվե քարտապաններ, 
դրամապանակներ, փաստա թղթերի կաշվե 
թղթապանակներ, բանալիների կաշվե 
պատյաններ, մանրադրամի քսակներ, 
փոքր ճամպրուկներ, ճամփորդական մեծ 
ճամպրուկներ, կոսմետիկ պարագաների 
համար պայուսակներ, այս դասում ընդգրկված 
սպորտային պայուսակներ, մարմնամարզական 
սարքավորումների համար նախատեսված 
պայուսակներ, երեկոյան կրելու համար նախա-

տեսված առանց կանթի և կանթով կա նացի 
պայուսակներ, առևտրի համար նախատես-
ված կաշվե պայուսակներ, դպրոցական 
պա յուսակներ, ճամփորդական նպատակնե րով 
հագուստի պայուսակներ, կոստյումների համար 
նախատեսված ճամփորդական կազմեր, 
կոշիկների ճամփորդական պայուսակներ, 
լողափի պայուսակներ, մանկական իրերի 
համար նախատեսված պայուսակներ, 
թիկնապայուսակներ, երկու բռնակով 
Բոստոն ոճի պայուսակներ, ճամփորդական 
փոքր ճամպրուկներ, գործվածքից գլանաձև 
մարզական պայուսակ, կարճ ճամփորդության 
համար նախատեսված փոքր պայուսակներ, 
համա պատասխան չափի պայուսակներ օդա-
նավ տանելու համար, լեռնագնացության հա մար 
նախատեսված պայուսակներ, պորտֆելներ, 
օպերայում կրելու համար նախատեսված 
պայուսակներ, կոսմետիկ պարագաների 
համար քեյսեր (դատարկ), մորթիներ, 
կաշվից պատրաստված տուփեր և արկղեր, 
կաշվից պատրաստված փաթեթավորման 
համար նախատեսված պայուսակներ, կաշվե 
ժապավեններ, անձրևակալներ, շների կաշվե 
վզակապներ.
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140127  (111) 21728
(220) 05.02.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 05.02.2024
(730) «Մանուկյան Արմեն» ՍՊԸ, 0019, Երևան, 
Բաղրամյանի պող. 1-ին անցում, շ. 1, բն. 17, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 
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(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույնով:
(511) 

դաս  21. շիշ (տարա).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20140128  (111) 21729
(220) 05.02.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 05.02.2024
(730) «Պոլիգրուպ» ՍՊԸ, 117335, ՌԴ, Մոսկվա, 
Գարիբալդիի փող., շ. 15, բն. 23, RU 
(442) 20.02.2014
(540) 

(526) «OLD CLASSSIC» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մանուշակագույն գույնով:
(511) 

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 

մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

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

դաս  25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20140155  (111) 21730
(220) 10.02.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 10.02.2024
(730) ՓՓԳ Ինդասթրիզ Օհայո,  Ինք., US 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 2. պատման բաղադրանյութեր ներկի 

ձևով:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140156  (111) 21731
(220) 10.02.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 10.02.2024
(730) ՓՓԳ Ինդասթրիզ Օհայո,  Ինք., US 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 2. պատման բաղադրանյութեր ներկի 

ձևով:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20140177  (111) 21732
(220) 12.02.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 12.02.2024
(730) «Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակ-
ցություն», 0010, Երևան, Հանրապետության 
49-3, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(526) «1887» տարեթիվն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կարմիր, դեղին, շագանակագույն, 
պող պա տագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 45. հասարակական-քաղաքական 
գործունեություն:

_____________________

(210) 20140199  (111) 21733
(220) 14.02.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 14.02.2024
(730) Արկոր Էս.Էյ.Այ.Սի, AR 
(442) 07.03.2014
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20140203  (111) 21734
(220) 17.02.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 17.02.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լուիզա Նալ-
բանդյան, ք. Վանաձոր, Աղայան 80/3, AM 
(442) 07.03.2014

(540) 

(526) «NUT» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դե ղին, գազարագույն և կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 29. բոված աղի գետնանուշ, բոված 
աղի նուշ, բոված աղի պիստակ:

_____________________

(210) 20140228  (111) 21735
(220) 19.02.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 19.02.2024
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Էդուարդ Նահապետյան
_____________________

(210) 20140229  (111) 21736
(220) 19.02.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 19.02.2024
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Էդուարդ Նահապետյան
_____________________
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(210) 20140230  (111) 21737
(220) 19.02.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 19.02.2024
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Էդուարդ Նահապետյան
_____________________

(210) 20140239  (111) 21738
(220) 20.02.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 20.02.2024
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB 
(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատ-

րաս տուկներ ու նյութեր. պատվաստա նյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140240  (111) 21739
(220) 20.02.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 20.02.2024
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB 
(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատ-

րաստուկներ ու նյութեր. պատվաստա նյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140251  (111) 21740
(220) 24.02.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 24.02.2024
(730) «Բյութի պրոդաքս» ՍՊԸ, Երևան, Դավի-
թաշեն 3-րդ թաղ. 13, բն. 16, AM 

(442) 18.03.2014
(540) 

(526) «Beauty products» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց և մուգ կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 3. օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ 
մազերի համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ:

_____________________

(210) 20140281  (111) 21741
(220) 27.02.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 27.02.2024
(730) Տովարիստվո զ օբմեժենոյու վիդպովի-
դալնիստյու «Նացիոնալնա գորիլչանա կոմպա-
նիյա», UA 
(442) 18.04.2014
(540) 
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(554) Ծավալային նշան
(511) 

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

_____________________

(210) 20140282  (111) 21742
(220) 27.02.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 27.02.2024
(730) Բայադերա Մենեջմենթ Լիմիթեդ, CY 
(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140283 (111) 21743
(220) 27.02.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 27.02.2024
(730) Տովարիստվո զ օբմեժենոյու վիդպովիդալ-
նիստյու «Նացիոնալնա գորիլչանա կոմ պա-
նիյա», UA 
(442) 18.04.2014
(310) m201317908   (320) 01.10.2013   (330) UA
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140292  (111) 21744
(220) 28.02.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 28.02.2024
(730) «Ֆռեշ ֆրոզեն» ՍՊԸ, Երևան, Այգեձոր 
45, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(526) «Fresh» և «Frozen» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. սառեցված միրգ և բանջարեղեն:
_____________________

(210) 20140296  (111) 21745
(220) 03.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 03.03.2024
(730) «Թայմ թու իթ» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
6/74, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 
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(526) «Bistro» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, դեղին և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:
_____________________

(210) 20140298 (111) 21746
(220) 04.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 04.03.2024
(730) Ալ Սաֆադի ռեստորան, AE 
(442) 18.03.2014
(540) 

(526) «RESTAURANT» բառը և արաբերեն գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(511) 

դաս 43. սննդի և ըմպելիքների մատուցման 
ծառայություններ, ռեստորաններ:

_____________________

(210) 20140301  (111) 21747
(220) 04.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 04.03.2024
(730) Օրգանիզասիոն Տեր  Է Կյուլտյուր, FR 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 36. բարեգործական միջոցների 

հավաքագրում. բոլոր տեսակի մարդա-
սիրական և բարեգործական միջոցառումների 
ֆինանսավորում. միջոցների հավաքագրում, 
հատկապես՝ բարեգործական հանդեսների, 
բարեգործական համերգների, ֆիլմերի 
նախադիտումների և պրեմիերաների, կինո-
փառատոների, համերգների, ներկայացումների, 
սպորտային մրցույթների, համաժողովների, 
գեղարվեստական ցուցահանդեսների, մեկ-

ան գամյա հովանավորության միջոցա-
ռումն երի ընթացքում. ֆինանսական 
հովա նավորության ծառայություններ. բոլոր 
ֆինանսական ծառայությունները կապված 
մար դասիրական օգնության և օժանդակության 
հետ. ֆինանսական հովանավորություն 
մարդասիրական նպատակներով. միջոցների 
հավաքագրում և փոխադարձ հիմնադրամների 
հիմնում մարդասիրական և բարեգործական 
նպատակներով. բարեգործական և 
մարդասիրական ծառայություններ, այն է՝ 
ֆինանսավորում կապիտալ շինությունների, 
պատմական կամ կրոնական հուշարձանների, 
հնագիտական կամ պատմական վայրերի, 
հանրային շենքերի վերականգնման, 
վերանորոգման և (կամ) վերակառուցման 
ծրագրերի և կապիտալ շինությունների, 
հանրային շենքերի շինարարության ծրագրերի 
շրջանակներում.

դաս 37. կապիտալ շինությունների, 
պատմական կամ կրոնական հուշարձանների, 
հնագիտական կամ պատմական վայրերի, 
հանրային շենքերի վերականգնում, վերա-
նորոգում և (կամ) վերակառուցում. 
հնագիտական կամ պատմական վայրերում 
պեղումների ստուգիչ-կառավարիչ վերա-
հսկողություն. կապիտալ շինությունների, 
պատմական կամ կրոնական հուշարձանների, 
հնագիտական կամ պատմական վայրերի, 
հանրային շենքերի վերականգնման, 
վերանորոգման և (կամ) վերակառուցման 
ստուգիչ-կառավարիչ վերահսկողություն. 
գյուղա տնտեսական աշխատանքների 
ստուգիչ-կառավարիչ վերահսկողություն, այն 
է՝ տոհմական կալվածքների բարեկարգում 
և գյուղատնտեսական շահագործում. 
կապի տալ շինությունների, հանրային 
շենքերի շինարարություն. շինարարական 
աշխատանքների ստուգիչ-կառավարիչ 
վերահսկողություն.

դաս 41. կրթադաստիարակչական 
ծառա  յություններ. գործնական ուսուցում. 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում. մարդա-
սիրական օգնության և մարդու իրավունքների 
հետ կապված կոլոկվիումների, կոնֆերանսների, 
վեհաժողովների, սեմինարների, բանավեճերի 
կազմակերպում և անցկացում. բարեգործական 
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միջոցառումների և հանդեսների կազմա-
կեր պում և անցկացում. համերգների, 
ներկայացումների կազմակերպում և անց-
կացում. բոլոր վերոնշյալ ծառայությունները 
նախատեսված նվիրատվություններ ստանալու 
և ֆինանսական միջոցներ հավաքագրելու 
համար՝ հայկական մշակույթը պահպանելու 
և վերոնշյալ շինարարական աշխատանքները 
ֆինանսավորելու նպատակով։

(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20140302  (111) 21748
(220) 04.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 04.03.2024
(730) Օրգանիզասիոն Տեր  Է Կյուլտյուր, FR 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 36. բարեգործական միջոցների 

հավաքագրում. բոլոր տեսակի մարդա-
սիրական և բարեգործական միջոցառումների 
ֆինանսավորում. միջոցների հավաքագրում, 
հատկապես՝ բարեգործական հանդեսների, 
բարեգործական համերգների, ֆիլմերի 
նախադիտումների և պրեմիերաների, կինոփա-
ռատոների, համերգների, ներկայացումների, 
սպորտային մրցույթների, համաժողովների, 
գեղարվեստական ցուցահանդեսների, 
մեկան  գամյա հովանավորության միջոցա-
ռումների ընթացքում. ֆինանսական 
հովանավորության ծառայություններ. բոլոր 
ֆինանսական ծառայությունները կապված 
մարդասիրական օգնության և օժանդակության 
հետ. ֆինանսական հովանավորություն 
մարդասիրական նպատակներով. միջոցների 
հավաքագրում և փոխադարձ հիմնադրամների 
հիմնում մարդասիրական և բարեգործական 
նպատակներով. բարեգործական և 
մարդա սիրական ծառայություններ, այն է՝ 
ֆինանսավորում կապիտալ շինությունների, 
պատմական կամ կրոնական հուշարձանների, 

հնագիտական կամ պատմական վայրերի, 
հանրային շենքերի վերականգնման, 
վերանորոգման և (կամ) վերակառուցման 
ծրագրերի և կապիտալ շինությունների, 
հանրային շենքերի շինարարության ծրագրերի 
շրջանակներում.

դաս 37. կապիտալ շինությունների, 
պատմական կամ կրոնական հուշարձանների, 
հնագիտական կամ պատմական վայրերի, 
հանրային շենքերի վերականգնում, վերա-
նորոգում և (կամ) վերակառուցում. 
հնագիտական կամ պատմական վայրերում 
պեղումների ստուգիչ-կառավարիչ վերա-
հսկողություն. կապիտալ շինությունների, 
պատմական կամ կրոնական հուշարձանների, 
հնագիտական կամ պատմական վայրերի, 
հանրային շենքերի վերականգնման, 
վերանորոգման և (կամ) վերակառուցման 
ստուգիչ-կառավարիչ վերահսկողություն. 
գյուղա տնտեսական աշխատանքների 
ստուգիչ-կառավարիչ վերահսկողություն, այն 
է՝ տոհմական կալվածքների բարեկարգում 
և գյուղատնտեսական շահագործում. 
կապիտալ շինությունների, հանրային 
շենքերի շինարարություն. շինարարական 
աշխատանքների ստուգիչ-կառավարիչ վերա-
հսկողություն.

դաս 41. կրթադաստիարակչական 
ծառա յու թյուններ. գործնական ուսուցում. 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում. մարդա-
սիրական օգնության և մարդու իրավունքների 
հետ կապված կոլոկվիումների, կոնֆերանսների, 
վեհաժողովների, սեմինարների, բանավեճերի 
կազմակերպում և անցկացում. բարեգործական 
միջոցառումների և հանդեսների կազմա-
կերպում և անցկացում. համերգների, ներկա-
յացումների կազմակերպում և անցկացում. 
բոլոր վերոնշյալ ծառայությունները նախա-
տեսված նվիրատվություններ ստանալու 
և ֆինանսական միջոցներ հավաքագրելու 
համար՝ հայկական մշակույթը պահպանելու 
և վերոնշյալ շինարարական աշխատանքները 
ֆինանսավորելու նպատակով։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________
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(210) 20140303 (111) 21749
(220) 04.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 04.03.2024
(730) «Մենուա» ասոցիացիա ՍՊԸ, Երևան, 
Այգեստան 9-րդ փ., տուն 95, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր:

_____________________

(210) 20140308 (111) 21750
(220) 05.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 05.03.2024
(730) Տավրոս Գևորգյան, Երևան, Բաշինջաղյան 
185, բն. 29, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 

դաս 6. կողպեքներ:

_____________________

(210) 20140309 (111) 21751
(220) 05.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 05.03.2024
(730) «Ադամիում» ՍՊԸ, Երևան, Ռուբինյանց 

21/3, բն. 19, AM 
(442) 07.04.2014

(540) 

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

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր. մսամթերք. 
բուսական յուղ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

_____________________

(210) 20140314  (111) 21752
(220) 05.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 05.03.2024
(730) «Դոկտոր քլին» ՍՊԸ, 0002, Երևան, 
Արամի 70, բն. 21, AM 
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(442) 18.03.2014
(540) 

(526) «cleaning» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է փիրու-
զագույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. լվացման և քիմիական մաքրման 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20140315  (111) 21753
(220) 06.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 06.03.2024
(730) «Ռոյալ ռեջենտ» ՍՊԸ, Երևան, Արշա-
կունյաց 34/3, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(526) «FRESH MEXICAN GRILL» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կանաչ, սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով ապահովման 
ծառայություն:

_____________________

(210) 20140317  (111) 21754
(220) 07.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 07.03.2024

(730) Վիբորովա Ս.Ա., PL 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20140343 (111) 21755
(220) 11.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 11.03.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20140344 (111) 21756
(220) 11.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 11.03.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________
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(210) 20140345 (111) 21757
(220) 11.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 11.03.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20140346 (111) 21758
(220) 11.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 11.03.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

_____________________

(210) 20140347  (111) 21759
(220) 11.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 11.03.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM 

(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  
_____________________

(210) 20140348 (111) 21760
(220) 11.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 11.03.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատ րաստ ման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________
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(210) 20140349 (111) 21761
(220) 11.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 11.03.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20140350 (111) 21762
(220) 11.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 11.03.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20140351  (111) 21763
(220) 11.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 11.03.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20140352  (111) 21764
(220) 11.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 11.03.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20140353  (111) 21765
(220) 11.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 11.03.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM 
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(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

_____________________

(210) 20140354 (111) 21766
(220) 11.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 11.03.2024
(730) «Վանաձոր Ասար» առողջարան ՍՊԸ, ք. 
Վանաձոր, Զաքարյան փ. 31, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(526) «ARMENIA» բառը և «RESORT & SPA» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն և շագանակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20140358 (111) 21767
(220) 12.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 12.03.2024
(730) «Սիբուս» ՍՊԸ, Երևան, Ռոստովյան 58, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(526) «CLEANING COMPANY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում. մասնավո-
րապես՝ գրասենյակների և այլ տարածքների, 
տների, առանձնատների, ճակատների 
(ֆասադների) մաքրման ծառայություններ, 
փափուկ կահույքի, կաշվի քիմմաքրման 
ծառայություններ, գորգերի մաքրման, 
պատուհանների լվացման և այլ սանմաքրման 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20140369 (111) 21768
(220) 14.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 14.03.2024
(730) Ահարոն Թադևոսյան, 0056, Երևան, 
Բաղյան 2-րդ փակուղի, շ. 5, բն 37, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 
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(526) «ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ» և «COLLECTION» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզագույն, բաց մոխրագույն, կաթնագույն, 
շագանակագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

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

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

դաս   25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 

խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

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

_____________________

(210) 20140373  (111) 21769
(220) 14.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 14.03.2024
(730) Դայջեո Սքոթլանդ Լիմիթեդ, GB 
(442) 18.04.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ շագանակագույն, կարմիր, դեղին, 
երկնագույն, մոխրագույն, մանուշակագույն, 
սպիտակ և սև  գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20140378 (111) 21770
(220) 17.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 17.03.2024
(730) Վահե Կարապետյան, ք. Տաշիր, Սայաթ-
Նովա փ., տուն 2, AM 
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(511) 
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 

իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը 
զենք. ածելիներ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

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

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

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

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

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

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

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

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

_____________________

(210) 20140379  (111) 21771
(220) 17.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 17.03.2024
(730) Վահե Կարապետյան, ք. Տաշիր, Սայաթ-
Նովա փ., տուն 2, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 
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(511) 
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 

իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը 
զենք. ածելիներ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացա-
ռությամբ սարքավորումների). պլաստ մասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

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

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

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

մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

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

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

_____________________

(210) 20140385 (111) 21772
(220) 17.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 17.03.2024
(730) Սաիմաա Բեվրիջիս ՕՅ ԷլԹիԴի, FI 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140386 (111) 21773 
(220) 18.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 18.03.2024
(730) «Արմօյլ» ՓԲԸ, Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ 
թաղ. 28/4, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 
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(526) «CJSC» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, դեղին, սպիտակ և սև գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 4. ավտոյուղեր:
_____________________

(210) 20140388 (111) 21774
(220) 18.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 18.03.2024
(730) Արա Մարկոսյան, Երևան, Վարդանանց 
փ. 18/1, բն. 40, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(526) «NATURAL ESSENCES OF ARMENIA» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

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

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

դաս 5. դեղագործական և անաս-
նաբուժական պատրաստուկներ. հիգիե նիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, դիետիկ հավելումներ մարդկանց 
և կենդանի ների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացա-
ռությամբ սարքավորումների). պլաստ մասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.
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դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր:

_____________________

(210) 20140395 (111) 21775
(220) 19.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 19.03.2024
(730) «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Ս. 
Վրացյան 71շ., բն. 34, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20140396 (111) 21776
(220) 19.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 19.03.2024
(730) «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Ս. 
Վրացյան 71շ., բն. 34, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20140410  (111) 21777
(220) 19.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 19.03.2024
(730) «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրաց-
յան 71շ., բն. 34, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20140411  (111) 21778
(220) 19.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 19.03.2024
(730) «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրաց-
յան 71շ., բն. 34, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20140416  (111) 21779
(220) 19.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 19.03.2024
(730) «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրաց-
յան 71շ., բն. 34, AM 
(442) 18.04.2014
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(540) 

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

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

_____________________

(210) 20140419  (111) 21780
(220) 19.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 19.03.2024
(730) «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրաց-
յան 71շ., բն. 34, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20140423  (111) 21781
(220) 19.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 19.03.2024
(730) «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրաց-
յան 71շ., բն. 34, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

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

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 

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

_____________________

(210) 20140424  (111) 21782
(220) 19.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 19.03.2024
(730) «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրաց-
յան 71շ., բն. 34, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20140428 (111) 21783
(220) 19.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 19.03.2024
(730) «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրաց-
յան 71շ., բն. 34, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

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

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

_____________________
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(210) 20140432  (111) 21784
(220) 19.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդուարդ 
Աղաջանյան, Երևան, Սայաթ-Նովա փ., շ. 20, 
բն. 48, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(526) «pasta» և «bar» բառերը ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց կանաչ, մոխրագույն և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30.  մակարոնեղեն:
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, սրճարան, 
ռեստորան, հրուշակարան, շոկոլատերիա:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140435 (111) 21785
(220) 20.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 20.03.2024
(730) «Բիգ Բեն» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Դավթի 70/2, 
բն. 9, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

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

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140451  (111) 21786
(220) 24.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 24.03.2024
(730) «Շանթ» ՍՊԸ, Գյումրի, Վազգեն 
Սարգսյանի փող., հեռուստակենտրոն, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

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

դաս 38. հեռուստահաղորդակցություն:
_____________________

(210) 20140453 (111) 21787
(220) 24.03.2014 (151) 02.08.2014
  (181) 24.03.2024
(730) Կարեն Մարգարյան, ք. Երևան, Երզնկյան 
30, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(526) «BUSINESS GROUP» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:



ԳՅՈՒՏԵՐ

71

ՄԱՍ 1

71

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

25 .08 . 20 14

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

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

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

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

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

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

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

_____________________

(210) 20140454 (111) 21788
(220) 24.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 24.03.2024
(730) Կարեն Մարգարյան, ք. Երևան, Երզնկյան 
30, AM 
(442) 18.04.2014

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, բաց դեղին, սպիտակ, սև և կապույտ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140455 (111) 21789
(220) 24.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 24.03.2024
(730) Կարեն Մարգարյան, ք. Երևան, Երզնկյան 
30, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 
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(526) «CHILDREN COOKIES» արտահայտությունն 
և «CLASSIC» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, վարդագույն, մանուշակագույն և կապույտ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140461  (111) 21790
(220) 25.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 25.03.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(526) «ПТИЧЬЕ МОЛОКО » և  «ТРАДИЦИОННОЕ» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կապույտ, սպիտակ և վարդագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք և հրուշակեղեն, 
պաղպաղակ:

_____________________

(210) 20140462  (111) 21791
(220) 25.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 25.03.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 

(442) 18.04.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կապույտ, սպիտակ, դեղին, կարմիր և 
բրոնզագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20140463 (111) 21792
(220) 25.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 25.03.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 

(442) 18.04.2014
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, կարմիր, երկնագույն, նարնջա-
գույն, դեղին, կանաչ, վարդագույն, սպի  տակ և 
շագանակագույն գունային հա մակ ցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20140464 (111) 21793
(220) 25.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 25.03.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(526) «ԱՂԻ ՁՈՂԻԿՆԵՐ» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դեղին, սպիտակ, և կապույտ գունային 
հա մակցությամբ:
(511) 

դաս 30. աղի ձողիկներ:
_____________________

(210) 20140465 (111) 21794
(220) 25.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 25.03.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կանաչ, կարմիր, դեղին, մանուշակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. թեյ, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 
պաղպաղակ:

_____________________

(210) 20140466 (111) 21795
(220) 25.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 25.03.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, սպիտակ, կապույտ, կանաչ, 
դեղին, նարնջագույն և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20140467  (111) 21796
(220) 25.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 25.03.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(526) «АРАХИС»  բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույռ, դեղին և  կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք և հրուշակեղեն, 
գետնընկույզ:

_____________________

(210) 20140468 (111) 21797
(220) 25.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 25.03.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ, մոխրագույն, կարմիր և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
_____________________

(210) 20140469 (111) 21798
(220) 25.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 25.03.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 
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(526) «KAKAO» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ շագանակագույն և ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30.  կակաո:
_____________________

(210) 20140470  (111) 21799
(220) 25.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 25.03.2024
(730) «Ֆասթ կրեդիտ կապիտալ» ունիվերսալ 
վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ, 0023, 
Երևան, Գետառի 4/17, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն:

_____________________

(210) 20140473  (111) 21800
(220) 26.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 26.03.2024
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

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

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

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

_____________________

(210) 20140480 (111) 21801
(220) 28.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 28.03.2024
(730) Արման Մանուկյան, ք. Հրազդան, Միկրո-
շրջան, շ. 75, բն. 29, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

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

դաս 3. օծանելիք:
_____________________

(210) 20140483 (111) 21802
(220) 28.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 28.03.2024
(730) «Վիպյեմ դա դնա» ՍՊԸ, Երևան, Մ. 
Գորկի 74, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցային համալիր, սննդա-

մթերքով և ըմպելիքներով ապահովման ծառա-
յություններ:

_____________________
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(210) 20140484 (111) 21803
(220) 28.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 28.03.2024
(730) «Վիպյեմ դա դնա» ՍՊԸ, Երևան, Մ. 
Գորկի 74, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցային համալիր, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ: 

_____________________

(210) 20140494 (111) 21804
(220) 31.03.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 31.03.2024
(730) Հայկ Սահակյան, Երևան, Վարդանանց 
5ա/226, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

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

դաս 44. ստոմատոլոգիական ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20140503 (111) 21805
(220) 01.04.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 01.04.2024
(730) «Ավելիաց» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռ, 
շրջանցիկ թունել 2/5, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(526) «Food» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 29. պահածոյացված, սառեցված 
մրգեր և բանջարեղեն:

_____________________

(210) 20140505 (111) 21806
(220) 02.04.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 02.04.2024
(730) Պերճ Բենիամինի Մսրլյան, Երևան, 
Բուզանդի 53/55, բն. 18, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
_____________________

(210) 20140506 (111) 21807
(220) 02.04.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 02.04.2024
(730) Սամվել Իսկանդարյան, 0015, Երևան, 
Զաքյան 1-ին նրբ., շ. 1, բն. 43, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

77

ՄԱՍ 1

77

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

25 .08 . 20 14

(210) 20140507  (111) 21808
(220) 02.04.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 02.04.2024
(730) Նոյեմիկ Ղազարյան, Երևան, Վահագնի 
թաղ., Արա լեռ փող., տուն 7, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20140517  (111) 21809
(220) 04.04.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 04.04.2024
(730) Օլգա Մանուկյան, Երևան, Այգեստան 11, 
տուն 207, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մոխրագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և 
դրանցից պատրաստված իրեր, տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար, լուսանկարներ.

դաս 41. լուսանկարչություն:
_____________________

(210) 20140545 (111) 21810
(220) 10.04.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 10.04.2024
(730) «Էյ ընդ էյջ ֆրենդշիփ» ՍՊԸ, Երևան, 
Արցախի 30, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. տեսահսկման և անվտանգության 

սարքավորումներ. հսկողության տեսախցիկներ, 
տեսաձայնագրող սարքեր, անվտանգության 
ձայնաազդանշանային համակարգեր:

_____________________

(210) 20140566 (111) 21811
(220) 15.04.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 15.04.2024
(730) Կարեն Հենրիկի Գևորգյան, Երևան, 
Շինարարների 23, բն. 15, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
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 35. առևտուր:
_____________________
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(210) 20140569 (111) 21812
(220) 16.04.2014 (151) 02.08.2014
   (181) 16.04.2024
(730) «Թեքնոլոջի ընդ սայնս դայնամիքս» ՍՊԸ, 
Երևան, Մաշտոցի 45ա, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. հեռախոսներ, էլեկտրոնային պլան-

շետներ:
_____________________

(210) 20130597  (111) 21813
(220) 07.05.2013 (151) 11.08.2014
   (181) 07.05.2023
(730) Ամերիքն-Սիգրեթ Քամփնի (Օվերսիզ) 
Լիմիթիդ, CH 
(442) 04.10.2013
(540) 

(526) «LA» և «CIGARETTE» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա-
խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20130693 (111) 21814
(220) 24.05.2013 (151) 11.08.2014
   (181) 24.05.2023
(730) «Հիթեքս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 1 շ., 
բն. 9, AM 
(442) 20.06.2013

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն և կապույտ գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20130829 (111) 21815
(220) 19.06.2013 (151) 11.08.2014
   (181) 19.06.2023
(730) «Կանդելլա» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 3, AM 
(442) 03.07.2013
(540) 

(526) «buy» և «am» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մորեգույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

_____________________
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(210) 20131160  (111) 21816
(220) 27.08.2013 (151) 11.08.2014
   (181) 27.08.2023
(730) Փենդը Րեսթըրընթ Գրուփ, Ինք. Կալի-
ֆոռնիա նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 18.10.2013
(540) 

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

դաս 29. պատրաստի ուտեստներ և թեթև 
խորտիկներ՝ բաղկացած առավելապես մսից, 
ձկից, թռչնամսից, որսամսից, մրգերից և (կամ) 
բանջարեղենից. սննդամթերք՝ պատրաստված 
մսից, խոզի մսից, ձկից և թռչնամսից. աղանդեր.

դաս 35. ֆրանչայզինգի ծառայություն ներ, 
այն է՝ ռեստորանների բացման, կառավար ման և 
գործարկման հետ կապված տեղեկատվության 
և աջակցության տրամադրում. խորհրդա-
տվություն գործարարության ասպարեզում 
ֆրանչայզինգի վերաբերյալ, հատկապես՝ 
ռեստորանների վերաբերյալ. խորհրդակցություն 
գործարարության ասպարեզում ֆրանչայզինգի 
վերաբերյալ.

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20131161  (111) 21817
(220) 27.08.2013 (151) 11.08.2014
   (181) 27.08.2023
(730) Փենդը Րեսթըրընթ Գրուփ, Ինք. Կալի-
ֆոռնիա նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 18.10.2013
(540) 

(526) «GOURMET CHINESE FOOD» արտահայ-
տությունն և «EXPRESS» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 29. պատրաստի ուտեստներ և թեթև 
խորտիկներ՝ բաղկացած առավելապես մսից, 
ձկից, թռչնամսից, որսամսից, մրգերից և (կամ) 
բանջարեղենից. սննդամթերք՝ պատրաստված 
մսից, խոզի մսից, ձկից և թռչնամսից. աղանդեր.

դաս 35. ֆրանչայզինգի ծառայություններ, 
այն է՝ ռեստորանների բացման, կառավարման և 
գործարկման հետ կապված տեղեկատվության 
և աջակցության տրամադրում. խորհրդա-
տվություն գործարարության ասպարեզում 
ֆրանչայզինգի վերաբերյալ, հատկապես՝ 
ռես{տորանների վերաբերյալ. խորհրդակ-
ցություն գործարարության ասպարեզում 
ֆրանչայզինգի վերաբերյալ.

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20131693  (111) 21818
(220) 11.12.2013 (151) 11.08.2014
   (181) 11.12.2023
(730) Արմեն Մարտիրոսյան, Երևան, Նոր Նորքի 
9-րդ զանգված, շ. 6, բն. 93, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(526) «ԽԱՏՈՒՏԻԿԻ» բառը և «ИЗ ОДУВАН-
ЧИКОВ» արտահայտությունն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մոխ-
րա  կանաչավուն և սպիտակ գունային հա մակ -
ցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20140098 (111) 21819
(220) 31.01.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 31.01.2024
(730) «Հարմոնի ինթերնեյշընալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Փ. Բուզանդի 97/2, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(526) «Yerevan» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոց:
_____________________

(210) 20140112  (111) 21820
(220) 03.02.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 03.02.2024
(730) «Տերտերյան և ընկերներ» ՍՊԸ, ք. 
Աշտարակ, Երևանյան 17, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 8. ձեռքի շինարարական գործիքներ:
_____________________

(210) 20140219  (111) 21821
(220) 18.02.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 18.02.2024
(730) ««ՍԱՆ» ՀԹԻՏ» ԿԵՆՏՐՈՆ ՍՊԸ, Վանա-
ձոր, Սուխումի 12-37, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20140253  (111) 21822
(220) 24.02.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 24.02.2024
(730) «Բիո-քիմ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 33, 
1/1, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անաս նա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկ ներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

_____________________
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(210) 20140254  (111) 21823
(220) 24.02.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 24.02.2024
(730) «Բիո-քիմ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 33, 
1/1, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(526) «CleanUp» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թայն օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

_____________________

(210) 20140255  (111) 21824
(220) 24.02.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 24.02.2024
(730) «Բիո-քիմ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 33, 
1/1, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 

ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

_____________________

(210) 20140261  (111) 21825
(220) 25.02.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 25.02.2024
(730) Վարդուհի Գեղամի Հովհաննիսյան, 
Երևան, Մարգարյան 2-րդ նրբ. 7/1, բն. 39, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, նարնջագույն, վարդագույն, դեղին, բաց 
և մուգ կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

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

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

_____________________
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(210) 20140288 (111) 21826
(220) 28.02.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 28.02.2024
(730) Ավետիս Գալստյան, Երևան, Կասյան 
10-13, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20140290  (111) 21827
(220) 28.02.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 28.02.2024
(730) Ավետիս Գալստյան, Երևան, Կասյան 
10-13, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. շիշ. 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20140291  (111) 21828
(220) 28.02.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 28.02.2024
(730) Ավետիս Գալստյան, Երևան, Կասյան 
10-13, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20140294  (111) 21829
(220) 28.02.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 28.02.2024
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(730) Էքսոն Մոբիլ Քորփորեյշն, Նյու Ջերսիի 
նահանգ, US 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 4. յուղեր հիդրավլիկական համակար-

գերի համար. քսայուղեր:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140341  (111) 21830
(220) 11.03.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 11.03.2024
(730) «Սմարթկոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Ղուկասավան, 14 փ., տուն 13, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

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

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20140471  (111) 21831
(220) 26.03.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 26.03.2024
(730) Արմեն Սապոնջյան, Երևան, Այգեստան 
11փ., տուն 183, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիզմ, ավիատոմսերի վաճառք:

_____________________

(210) 20140472  (111) 21832
(220) 26.03.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 26.03.2024
(730) Արմեն Սապոնջյան, Երևան, Այգեստան 
11փ., տուն 183, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիզմ, ավիատոմսերի վաճառք:

_____________________

(210) 20140474  (111) 21833
(220) 26.03.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 26.03.2024
(730) Դայմընդ Քուեստ Լիմիթիդ, VG 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

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

_____________________

(210) 20140475  (111) 21834
(220) 26.03.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 26.03.2024
(730) Դայմընդ Քուեստ Լիմիթիդ, VG 
(442) 08.05.2014
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(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

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

_____________________

(210) 20140476  (111) 21835
(220) 27.03.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 27.03.2024
(730) «Իդրամ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 38, բն. 
27, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(526) «Dram» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, երկնագույն, արծաթագույն և սպիտակ 
գունա յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. էլեկտրոնային վճարային համա-
կարգի ծառայություններ:

_____________________

(210) 20140488 (111) 21836
(220) 31.03.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 31.03.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նունե Մովսիսյան, 
Երևան, Շիրակի 4-րդ նրբ., 5-րդ շ., բն. 24, AM 

(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

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

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

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

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

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

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր:

_____________________

(210) 20140501  (111) 21837
(220) 01.04.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 01.04.2024
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճուղի 2ա, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20140527  (111) 21838
(220) 08.04.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 08.04.2024
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգա-
հյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատ-
րաստման այլ բաղադրանյութեր.

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

_____________________

(210) 20140528 (111) 21839
(220) 08.04.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 08.04.2024
(730) «Անիս թրեվլ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 20/1, 
բն. 60, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(526) «TRAVEL» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20140550 (111) 21840
(220) 11.04.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 11.04.2024
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(730) «Յասո Արմենի» ՍՊԸ, Երևան, Ա.Ահա-
րոնյան 14, բն. 32, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20140558 (111) 21841
(220) 14.04.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 14.04.2024
(730) «Մեդպրոգրես» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան 
խճ. 35/2, բն. 10, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելում:

_____________________

(210) 20140572  (111) 21842
(220) 16.04.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 16.04.2024
(730) «Ամետիստ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ծատուր-
յան փ., տուն 34, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 3. բամբակ կոսմետիկական նպա-
տակների համար, սպիտակեցնող պատ-
րաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպազերծման և հղկամշակ-
ման համար. օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ 
մազերի համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ.

դաս 5. հիգիենիկ բժշկական բամբակ, 
դեղագործական և անասնաբուժական 
պատրաս տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժա կան նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

_____________________

(210) 20140573  (111) 21843
(220) 16.04.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 16.04.2024
(730) «Ամետիստ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ծատուրյան փ., տուն 34, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, կանաչ և բաց կանաչ գունային հա -
մակցությամբ:
(511) 

դաս 3. բամբակ կոսմետիկական 
նպատակների համար, սպիտակեցնող պատ-
րաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպազերծման և հղկամշակ-
ման համար. օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ 
մազերի համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ.

դաս 5. հիգիենիկ բժշկական բամբակ, 
դեղագործական և անասնաբուժական պատ-
րաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
նյութեր բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

_____________________

(210) 20140574  (111) 21844
(220) 16.04.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 16.04.2024
(730) «Ամետիստ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ծատուր-
յան փ., տուն 34, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. բամբակ կոսմետիկական նպա-

տակների համար, սպիտակեցնող պատ-
րաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպազերծման և հղկամշակ-
ման համար. օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ 
մազերի համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ.

դաս 5. հիգիենիկ բժշկական բամբակ, 
դեղագործական և անասնաբուժական պատ-
րաս տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
նյութեր բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

_____________________

(210) 20140579  (111) 21845
(220) 17.04.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 17.04.2024
(730) «Կեչառիս հոթել» ՍՊԸ, Երևան, Ռուբին-
յանց 29ա, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(526) «РЕСТОРАН» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, կապույտ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, մասնավո-
րապես՝ ռեստորաններ:

_____________________

(210) 20140580 (111) 21846
(220) 17.04.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 17.04.2024
(730) «Ա. Ավետյանի ԱՍԱ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտա րակի խճ. 47/14, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20140581  (111) 21847
(220) 17.04.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 17.04.2024
(730) Վահրամ Գաբզիմալյան, 0005, Երևան, 
Արցախի պող. 1, բն. 32, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
գույնով:
(511) 

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգա-
հյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատ-
րաստման այլ բաղադրանյութեր:

_____________________

(210) 20140582 (111) 21848
(220) 17.04.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 17.04.2024
(730) Վահրամ Գաբզիմալյան, 0005, Երևան, 
Արցախի պող. 1, բն. 32, AM 
(442) 08.05.2014

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
գույնով:
(511) 

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

_____________________

(210) 20140583 (111) 21849
(220) 17.04.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 17.04.2024
(730) «Բիոկադ» ՓԲԸ, RU 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140638 (111) 21850
(220) 26.04.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 26.04.2024
(730) Սարգիս Բաղդասարյան, Երևան, 
Չեխովի 10, բն. 9, AM 
(442) 16.05.2014
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(540) 

(526) «studio» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 42. դիզայներական ծառայություններ:
_____________________

(210) 20140656 (111) 21851
(220) 30.04.2014 (151) 11.08.2014
   (181) 30.04.2024
(730) «Ավարդ» ՍՊԸ, Երևան, Գաջեգործների 
1ա, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 

(526) «computers» բառն ինքնուրույն պահպա-
նու թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

8304	 	 01.03.2024	 Արամայիս	Պողոսյան,	RU

8392	 	 29.07.2024	 «Վան	777»	ՍՊԸ,	Արարատի	մարզ,	գյուղ	Տափերական,	AM

8549	 	 27.08.2024	 «Երևանի	գարեջուր»	ՓԲԸ,	Երևան,	Ծովակալ	Իսակովի	պող.	8,	

	 	 	 	 	 Հայաստան,	AM

8770	 	 07.07.2024	 «Երևանի	Անանիա	Շիրակացու	անվան	ճեմարան	կրթահամալիր»	ՓԲԸ,

	 	 	 	 	 Երևան,	Նոր-Նորք,	Գալշոյան	15,	AM

8783	 	 03.09.2024	 Օբշչեստվո	Ս	Օգրանիչենոյ	Օտվետստվեննոստյու	«Ռուսկիյ	Բրիլիանտ»,	RU

8784	 	 03.09.2024	 Օբշչեստվո	Ս	Օգրանիչենոյ	Օտվետստվեննոստյու	«Վիսոտա»,	RU

8787	 	 17.09.2024	 Օբշչեստվո	Ս	Օգրանիչենոյ	Օտվետստվեննոստյու	«Վիսոտա»,	RU

8857	 	 01.07.2024	 «Պռոշյանի	կոնյակի	գործարան»	ՍՊԸ,	Երևան,	Աշտարակի	խճուղի	2ա,	AM

8858	 	 01.07.2024	 «Պռոշյանի	կոնյակի	գործարան»	ՍՊԸ,	Երևան,	Աշտարակի	խճուղի	2ա,	AM

8859	 	 01.07.2024	 «Պռոշյանի	կոնյակի	գործարան»	ՍՊԸ,	Երևան,	Աշտարակի	խճուղի	2ա,	AM

8871	 	 15.07.2024	 Նաիրի	Կազումյան,	Երևան,	Վարդանանց	2-րդ	նրբանցք,	տ.	6,	բն.	3,	AM

8915	 	 13.07.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8917	 	 13.07.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8951	 	 28.07.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8953	 	 28.07.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

9009	 	 12.07.2024	 «Էլկոմպ»	ՍՊԸ,	Երևան,	Սևքարեցի	Սաքոյի	39,	AM

9010	 	 12.07.2024	 «Էլկոմպ»	ՍՊԸ,	Երևան,	Սևքարեցի	Սաքոյի	39,	AM

9023	 	 05.08.2024	 «ՌԱԳՄԱԿ»	պահածոների	գործարան	ՍՊԸ,	Երևան,	Շիրազ	32/30,	AM

9027	 	 06.09.2024	 «ՌՌՌ»	հանքային	ջրերի	գործարան	ՓԲԸ,	ք.	Երևան,	Շովրոյան	5,	AM

9036	 	 06.07.2024	 Էլի	Լիլի	ընդ	Քամփնի,	US

9146	 	 08.07.2024	 «Հայաստանի	հանրային	ռադիոընկերություն»	ՓԲԸ,

	 	 	 	 	 Երևան,	Ալեք	Մանուկյան	5,	AM

9190	 	 13.09.2024	 «Եվրոթերմ»	ՓԲԸ,	Երևան,	Ամիրյան	15ա,	AM
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

9198	 	 31.08.2024	 Էլի	Լիլի	ընդ	Քամփնի,	US

9216	 	 28.06.2024	 Սուփեր	Գրուփ	Լթդ.,	SG

9276	 	 14.09.2024	 «ՌՌՌ»	հանքային	ջրերի	գործարան	ՓԲԸ,	ք.	Երևան,	Շովրոյան	5,	AM

9277	 	 24.09.2024	 «Էլոլա»	ՓԲԸ,	Սյունիքի	մարզ,	ք.	Գորիս,	գյուղ	Վերիշեն,	AM

9302	 	 03.07.2024	 «Բելովո»	ՍՊԸ,	Արարատի	մարզ,	գյուղ	Վերին	Արտաշատ,	AM

9304	 	 31.08.2024	 Էլի	Լիլի	ընդ	Քամփնի,	US

9309	 	 30.04.2024	 Ջեյ	Էֆ	Քեյ	Ինթրնեյշնլ,	IN

9348	 	 30.04.2024	 Ջեյ	Էֆ	Քեյ	Ինթրնեյշնլ,	IN

9350	 	 06.08.2024	 «Ջերմուկի	նոր	կյանք»	ՍՊԸ,	Ջերմուկ,	Մյասնիկյան	2,	AM

9575	 	 22.06.2024	 Աթլանթիք	Ինդասթրիզ,	KY

9661	 	 21.07.2024	 «ԷՍԷՌ»	ՍՊԸ,	0010,	ք.	Երևան,	Ամիրյան	4/6,	բն.	21,	AM

9708	 	 07.07.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

9908	 	 26.11.2024	 Բոմբարդիեր	Ռեքրիեյշնլ	Փրոդաքթս	Ինք.,	CA

10163	 	 06.09.2024	 «ՌՌՌ»	հանքային	ջրերի	գործարան	ՓԲԸ,	ք.	Երևան,	Շովրոյան	5,	AM

10460	 	 26.07.2024	 Վեսթել	Էլեքթրոնիք	Սանաի	Վե	Թիքարեթ	Ա.Ս.,	TR

10461	 	 12.08.2024	 Աքտավիս	Գրուփ	ՓԹՔ	իհֆ.,	IS
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УКАЗАТЕЛИ
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B02C 23/00 2866 A

F24H 6/00    2867 A

G01R 27/00 2868 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23L 1/00 369 U
A23L 1/00 370 U
A61C 8/00 371 U
A61C 13/00 371 U
B25B 13/00 372 U
D01G 15/00 373 U

        11-01      336 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1419
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15022
73 (1) Իրավատեր «Կլեոպատրա» ՍՊԸ,
0012, Երևան, Փափազյան 17, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «ԷՍԷՌ» ՍՊԸ,
0010, ք. Երևան, Ամիրյան 4/6, բն. 21, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 26.06.2014
_____________________

Գրանցում No 1420

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9661, 11959

73 (1) Իրավատեր «Թագուհի-Կլեոպատրա» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գյուղ Վերին Արտաշատ, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ԷՍԷՌ» ՍՊԸ,
0010, ք. Երևան, Ամիրյան 4/6, բն. 21, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                        Հանրապետություն

Գրանցված է 26.06.2014
_____________________

Գրանցում No 1421
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9274
73 (1) Իրավատեր «Թագուհի-Կլեոպատրա» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գյուղ Վերին Արտաշատ, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «ԷՍԷՌ» ՍՊԸ,
0010, ք. Երևան, Ամիրյան 4/6, բն. 21, AM

Փոխանցվող իրավունքները     ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                         Հանրապետություն
Գրանցված է 26.06.2014

_____________________

Գրանցում No  1422
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10461
73 (1) Իրավատեր  Աքտավիս Գրուփ էհֆ
ACTAVIS GROUP ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 220 
Hafnarfjordur, Iceland, IS
73 (2) Իրավունքներն ստացող Աքտավիս Գրուփ 
ՓԹՔ իհֆ.
ACTAVIS GROUP PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 
220 Hafnarfjordur, Iceland, IS
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                         Հանրապետություն

Գրանցված է 07.07.2014
_____________________

Գրանցում No 1423
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4813
73 (1) Իրավատեր «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի 
մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Արարատի 
կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, Արարատի 
մարզ, Պուշկինի 12, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                       Հանրապետություն

Գրանցված է 07.07.2014
_____________________
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Գրանցում No 1424
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12250, 12251
73 (1) Իրավատեր Բեռլին-Խեմի ԱԳ
BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker Weg 125, 12489 
Berlin, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Մենարինի 
Ինթեր նեյշնլ Օփերեյշնս Լաքսեմբրգ Ս.Ա.
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS 
LUXEMBOURG  S.A., 1, avenue de la Gare, L-1611 
Luxembourg, LU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                    Հանրապետություն

Գրանցված է 14.07.2014
_____________________

Գրանցում No 1425
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10429, 10430, 10431, 10432, 
11193, 11194, 11196, 11201, 11667, 11668, 13490, 
13186, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 
15358, 15730, 16008, 16009, 17017, 17652, 
17653, 17857, 17976, 18445, 21377, 21280, 21281
73 (1) Իրավատեր «Երևանյան կոնյակի տուն» 
ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Մալս» ՍՊԸ,
ք. Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 5, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                    Հանրապետություն

Գրանցված է 18.07.2014
_____________________

Գրանցում No 1426
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 1014944, 1041944, 873376, 
967734, 1193922, 1182037, 1175937

73 (1) Լիցենզատու Քամփնի Ֆորեքս Քլաբ Լթդ.

COMPANY FOREX CLUB LTD., Apartment No 3, 
Beau ios, Castle Comfort, Roseau, Commonwealth 
of Dominica, DM

73 (2) Լիցենզառու Ֆորեքս Քլաբ Ինթըրնեշընլ 
Լիմիթիդ

FOREX CLUB INTERNATIONAL LIMITED, P.O. Box 
3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 
I.B.C. No 597332, VN

Փոխանցվող իրավունքները մասնակի

Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ

Գործողության ժամկետը ապրանքային

 նշանի գրանցման գործողության ժամկետի  
ավարտը

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                          Հանրապետություն

Գրանցված է 25.07.2014
_____________________

Գրանցում No 1427

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

(11) Վկայական No 14463

73 (1) Իրավատեր Լիվեյթը Լիմիթիդ

LEVATOR LIMITED, Karpenisiou, 30, P.C. 1660, 
Nicosia, Cyprus, CY
73 (2) Իրավունքներն ստացող Բայադերա 
Մենեջմենթ Լիմիթեդ
BAYADERA MANAGEMENT LIMITED, 30, P.C. 1660, 
Nicosia, Cyprus, CY
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                         Հանրապետություն

Գրանցված է 25.07.2014
_____________________
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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 

     2748               22.01.2014

     2853              25.12.2013

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)

    160U               16.01.2014

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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Տեղեկություններ
Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия свидетельств на промышленные образцы

(за неуплату годовых госпошлин)

        77 S              15.01.2014

      216 S              14.01.2014

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

Տեղեկություններ
Ապրանքային նշանի գրանցումն անվավեր ճանաչելու և ապրանքային նշանի 

իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения
 О  признании регистрации товарного знака недействительной

и о прекращении правовой охраны товарного знака 

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата прекращения 
действия 

        8700        07.07.2014

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
71 заявитель, код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(57) Изобретение относится к области энергетики, 
в частности, к установкам на природных источ-
никах энергии, и может быть использовано 
особенно в тропических странах.

Установка содержит установленную с накло-
ном к горизонтальной плоскости туннельную 
нишу с входом потока теплого воздуха и с 
выходом потока холодного воздуха, размещенный 
в туннельной нише зигзагообразный сотовый 
теплообменник с входом потока холодной воды 
и с выходом потока теплой воды, водохранилище 
холодной воды и бак набора теплой воды, которые 
посредством труб присоединены к входу и к выходу 
теплообменника. Перекрытие туннельной ниши 
содержит солнечный водонагреватель черного 
цвета, а выход туннельной ниши - суженный 
участок. Туннельная ниша и теплообменник в 
центральной части разделены углообразно или 
аркообразно на два участка - участок входа 
потока теплого воздуха и выхода потока теплой 
воды и участок входа потока холодной воды и 
выхода потока холодного воздуха. Солнечный 
водонагреватель является плоским сотовым 
теплообменником и аналогично зигзагообразному 
теплообменнику разделен на два участка, нижние 
концы которых присоединены посредством 
трубопровода. Участок входа потока холодной 
воды зигзагообразного теплообменника сверху 
посредством трубы присоединен к центральной 
части трубопровода, соединяющего снизу концы 
участков плоского теплообменника. Установка 
содержит также установленный над уровнем 
установки туннельной ниши промежуточный бак 
приема более теплой воды, который присоединен 
посредством трубопроводов к верхним частям 
участков плоского теплообменника и к участку 
выхода потока теплой воды теплообменника. 
Участки теплообменников в центральной части 
туннельной ниши разделены друг от друга. Трубы 
и трубопроводы, соединяющие водохранилище 
и баки воды с участками теплообменников 
содержат вентили.

Увеличиваются мощность и к.п.д. установки, 
повышается производительность, 2 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2866 (13) A 
B02C 23/00

(21) AM20130012 (22) 08.02.2013
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении’’ фонд (AM)
(72) Арамаис Есоян (AM), Ани Матевосян (AM), 
Самвел Алавердян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении’’ фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM)
(54) Ротационный комкодавитель для кар-
тофеле копателя
(57) Ротационный  размельчитель картофелеко-
пателя состоит из оси,  присоединённых к 
картофелекопателю рычагов, собранных на 
оси дисков разного диаметра, с размещен-
ными между ними шайбами, приспособления 
для регулировки положения по отношению к 
поверхности. На кольцах, сидящих на грядах, 
по направлению движения картофелекопателя 
под углом установлены полуложечные рабочие 
органы с возможностью регулировки величины 
углубления в почву.

Обеспечивается разрушение жестких частей 
поверхности гряд и их удаление, улучшается 
сепарация клубней, увеличивается скорость 
и производительность агрегата, снижаются 
энергетические расходы, 3 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2867 (13) A 
F24H 6/00

(21) AM20130076 (22) 30.05.2013
(71) Генрик Мхитарян (AM), Ваге Мхитарян (AM), 
Грант Мхитарян (AM)
(72) Генрик Мхитарян (AM), Ваге Мхитарян (AM), 
Грант Мхитарян (AM)
(73) Генрик Мхитарян, 0029, Ереван, 7-ая улица 
кв. Силикян 23 (AM), Ваге Мхитарян, 0029, 
Ереван, 7-ая улица кв. Силикян 23 (AM), Грант 
Мхитарян, 0029, Ереван, 7-ая улица кв. Силикян 
23 (AM)
(54) Комплексная установка образования 
воздушного потока и нагревания воды

Сведения о выданных патентах
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(51) (2014.01)  (11) 2868 (13) A 
G01R 27/00

(21) AM20140012 (22) 14.02.2014
(71) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM)
(72) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM)
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, Н. Шнорали 
25, кв. 24 (AM), Хорен Мамиконян, 3103, Гюмри, 
Н. Шнорали 25, кв. 24 (AM)
(54) Способ градуирования диэлькометри-
ческого влагомера древесины
(57) Изобретение относится к электро изме ри-
тельной технике, в частности, к способам гра-
дуирования диэлькометрического влагомера 
древесины.

Шкалу влагомера делят на равные деления, 
из древесины с неизвестной влажностью изго-
товляют образец, взвешивают его, определяют 
первичную массу образца (m1) и измеряют 
начальную влажность образца, которая соот-
ветствует любому значению деления шкалы 
градуируемого влагомера (N1), после чего образец 
дополнительно увлажняют, взвешивают и 
определяют массу образца второго взвешивания 
(m2), затем измеряют влажность образца после 
увлажнения, которая соответствует другому 

значению деления шкалы градуируемого вла-
гомера (N2).

Действительные значения начальной массы 
воды в образце (x1) и массы воды после 
увлажнения (x2) определяют по значениям 
первого и второго измерений по следующей 
формуле:

 x1 = N1 (m2 – m1) / N2 - N1,   x2 = x1 + (m2 – m1)
где,  
x1 - начальная масса воды в образце, кг
x2 - масса воды в образце после увлажнения, кг
m1 - первичная масса образца, кг 
m2 - масса образца при втором взвешивании, кг 
N1- значение деления шкалы влагомера, 
соответствующее первому измерению влажности 
образца  градуируемым влагомером,
N2- значение деления шкалы влагомера, 
соответствующее второму измерению влажности 
образца  градуируемым влагомером
и по полученным действительным значениям 
влажности образца осуществляют градуирование 
шкалы влагомера в делениях шкалы N1 и N2.

Упрощается способ и повышается точность 
градуирования.

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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



105

ՄԱՍ 1
 

105

№ 8 
25 .08 . 20 14

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Сведения о выданных патентах

(51) (2014.01)  (11) 369  (13) U 
A23L 1/00

(21) AM20140064U (22) 15.05.2014
(71) Мхитар Аветисян (AM), Арам Назарян (AM), 
Вардан Явруян (AM), Нарине Оганисян (AM)
(72) Мхитар Аветисян (AM), Арам Назарян (AM), 
Вардан Явруян (AM), Нарине Оганисян (AM)
(73) Мхитар Аветисян, 0079, Ереван, Норки 5, 
Мари 12, кв. 40 (AM), Арам Назарян, 0038, г. 
Ереван, Эстонская 3, дом 16 (AM), Вардан Явруян, 
0012, Ереван, А. Хачатрян 12, кв. 99 (AM), Нарине 
Оганисян, 2210, Котайкский район, с. Ариндж, ул. 
Маштоца 4, дом 6 (AM)
(54) Макароны с добавками растительного 
происхождения
(57) Полезная модель относится к пищевой 
промышленности, в частности, к составам 
макаронных изделий с добавками растительного 
происхождения.

Макароны с добавками растительного 
происхождения содержат пшеничную муку, воду, 
пищевую добавку функционального назначения:  
порошок виноградных косточек, порошок 
пшеничной отруби, овсяная мука, при следующем 
соотношении компонентов, мас.%: вода – 25,5-
30,5; порошок пшеничной отруби – 3,6-5,7; 
овсяная мука – 2,3-3,5; порошок виноградных 
косточек – 5,4-7,1; пшеничная мука -  остальное.

Расширяется ассортимент макаронных 
изделий.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 370  (13) U 
A23L 1/00

(21) AM20140063U (22) 15.05.2014
(71) Мхитар Аветисян (AM), Арам Назарян (AM), 
Вардан Явруян (AM), Нарине Оганисян (AM)
(72) Мхитар Аветисян (AM), Арам Назарян (AM), 
Вардан Явруян (AM), Нарине Оганисян (AM)
(73) Мхитар Аветисян, 0079, Ереван, Норки 5, 
Мари 12, кв. 40 (AM), Арам Назарян, 0038, г. 
Ереван, Эстонская 3, дом 16 (AM), Вардан Явруян, 
0012, Ереван, А.Хачатрян 12, кв. 99 (AM), Нарине 
Оганисян, 2210, Котайкски район, с. Ариндж, ул. 
Маштоца 4, дом 6 (AM)

(54) Макароны с добавками растительного 
происхождения
(57) Полезная модель относится к пищевой 
промышленности, в частности, к составам мака-
ронных изделий с добавками растительного 
происхождения.

Макароны с добавками растительного 
происхождения содержат пшеничную муку, воду, 
соевую муку и пищевую добавку функционального 
назначения - порошок тыквенных косточек, при 
следующем соотношении компонентов, мас.%: 
вода – 25,5-30,5; соевая мука – 4,9-5,9; порошок 
тыквенных косточек - 6,4 - 7,9, пшеничная мука 
- остальное. 

Расширяется ассортимент макаронных 
изделий.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 371  (13) U 
A61C 8/00 
A61C 13/00

(21) AM20140039U (22) 31.03.2014
(71) Карен Григорян (AM)
(72) Карен Григорян (AM)
(73) Карен Григорян, 0010, Ереван, Вардананц 
5а, кв. 352 (AM)
(54) Формирователь десны
(57) Полезная модель относится к устройствам 
ортопедической стоматологии, в частности к 
формирователям десны. 

Формирователь десны содержит ввинчи-
ваемую в зубной имплантат нижнюю часть и 
формирующую десну верхнюю часть. Верхняя 
часть состоит из соединённых винтовым соеди-
нением центрального и сменного бокового 
участков. На верхней торцевой поверхности 
верх ней части формирователя выполнена про-
резь, а боковая поверхность цилиндрическая 
или коническая.

Повышаются функциональные возмож-
ности, 5 ил.

_____________________
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(51) (2014.01)  (11) 372  (13) U 
B25B 13/00

(21) AM20140022U (22) 13.03.2014
(71) Володя Восканян (AM)
(72) Володя Восканян (AM)
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцахи 8, 
кв. 10 (AM)
(54) Гаечный ключ
(57) Полезная модель относится к ручным 
инструментам, в частности, к многомерному 
гаечному ключу.

Гаечный ключ имеет рукоятку и жестко 
присоединенные к его концам сдвоенные 
рабочие головки. Рукоятка на концах имеет 
по одной равносторонней прямоугольной 
призме. Призма на одной из граней имеет 
цилиндрическую полость, в которой установлен 
подпружиненный шарик. На концах рукоятки 
фиксированы по одной сцепке с восемью 
рабочими головками, у которых центральная 
часть корпуса цилиндрическая, а на концах по 
одному гаечному ключу с четырьмя рабочими 
головками. Корпус сцепки в центральной части 
и на концах имеет соосные прямоугольные 
отверстия. В центральной части верхней и нижней 
грани сделаны по одному полуцилиндрическому 
углублению, с возможностью фиксации в каждой 
из них подпружиненного шарика. Рукоятка на 
концах с двух сторон может фиксироваться в 
центральном отверстии корпуса сцепки. К ру-
коятке могут фиксироваться сцепки с много-
мерными гаечными головками.  

 Обеспечивается возможность отвин чи-
вания гаек разных размеров и видов, 26 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 373  (13) U 
D01G 15/00

(21) AM20140066U (22) 16.05.2014
(71) Норайр Гукасян (AN)
(72) Норайр Гукасян (AM)
(73) Норайр Гукасян, 0001, Ереван, 1-ый проход 
Туманяна, зд. 2, кв. 7 (AM)
(54) Чесально-прядильная машина
(57) Чесально–прядильная машина относится к 
текстильной промышленности, в частности, к 
переработке различных типов волокон, например 
таких, как шерстяное, льняное, хлопковое или 
их смеси, и получению пряжи из них. Чесально–
прядильная машина, содержащая установленные 
последовательно на корпусе: входной узел, 
чесальный рабочий узел с игольчатым полем, 
выпускной узел, прядильный узел и привод. 
Согласно предложению, машина дополнительно 
содержит валковый вытяжной узел пряжи, 
который размещен после прядильного узла по 
направлению рабочего перемещения пряжи. 
Чесальный узел выполнен в виде верхней и нижней 
плоских площадок, игольчатые поля которых 
обращены друг к другу и имеют возможность 
возвратно-поступательного перемещения друг 
относительно друга по направлению рабочего 
перемещения прочесываемого волокна. Рабочие 
поверхности верхней и нижней плоских площадок 
составлены из поперечных сьемных планок, а 
игольчатые поля верхней и нижней площадок 
составлены из игольчатых полей, прикрепленных 
к рабочим поверхностям планок. 

Повышается качество прочеса, предотвра-
щаются забивание игольчатых полей и обрывы 
волокнистой ленты, 2 ил..

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 11-01 (11) 336  (13) S
(21) 20140018  (22) 12.06.2014
(71) Алексан Арзуманян (AM)
(72) Алексан Арзуманян (AM), Оганес Манукян 
(AM), Артур Арзуманян (AM), Сережа Акопян (AM)
(73) Алексан Арзуманян, Гюмри, А.Кандиляна 47, 
кв. 5 (AM)
(54) Кулон
(55)*

_____________________
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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



111

ՄԱՍ 1
 

111

ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 8 

25 .08 . 20 14

KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա

MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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