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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) 2869 (13) A 
A43D 25/00
A43D 35/00

(21) AM20130102 (22) 12.01.2012
(85) 10.07.2013
(86) PCT/CN 2012/070255, 12.01.2012
(87) WO 2012/095008, 19.07.2012
(31) 13/004,939   (32) 12.01.2011   (33) US
(71) Մինգ-Տե Չեն (CN)
(72) Մինգ-Տե Չեն (CN)
(73) Մինգ-Տե Չեն (CN)
(54) Կոշիկի պատրաստման համար հարմա-
րավետորեն հանվող և կարգավորվող կալակի 
կատարելագործված կառուցվածք
(57) Կոշիկի կալակի հավաքածուն ունի կալակ, 
շարժական բլոկ և կալակի փոխարինման հան-
գույց: Կալակը միակցված է շարժական բլոկին, 
և երկուսը միասին սահելու հնարավորությամբ 
տեղակայված են փոխարինման հանգույցի երկու 
ուղղորդ տարրերի միջև: Փոխարինման հան-
գույցը միակցված է կարգավորող հանգույցին, որը 
շարժական ձևով տեղակայված է փոխարինման 
հանգույցի վերին և ստորին տախտակների 
միջև: Կալակը սահմանափակ կարգավորելի է 
կարգավորող հանգույցի օգնությամբ:
(74) Հ. Դավթյան

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2870 (13) A
B09B 3/00

(21) AM20130035 (22) 14.03.2013
(71) Սերգեյ Սահարունյան (AM)
(72) Սերգեյ Սահարունյան (AM), Իրինա Մա-
կարյան (AM), Էդիտա Նազարյան (AM), Ալիսա 
Սահարունյան (AM)
(73) Սերգեյ Սահարունյան, 0051, Երևան, Գրի-
բոյեդովի 3, բն.33 (AM)
(54) Կերակրի աղի արտադրության սուլֆատ 
իոններ պարունակող լուծույթի վերամշակման 
եղանակ 
(57) Գյուտը վերաբերում է անօրգանական 
քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
կերակրի աղի արտադրության սուլֆատ իոն-
ներ պարունակող լուծույթի վերամշակման 
եղանակներին:

Լուծույթը գոլորշիացնում են 80-90°C ջերմ-
աս տիճանում 35-40 րոպեի ընթացքում, ապա 
սուլֆատ իոններով հարստացված լուծույթն 
անջատում են նստվածքից: Լուծույթին ավելաց-
նում են ամոնիակ և տալիս են ածխաթթու գազ՝ 
ստանալով նատրիումի բիկարբոնատի նստվածք 
և ամոնիումի սուլֆատ և ամոնիումի քլորիդ 
պարունակող լուծույթ: Ստացված նատրիումի 
բիկարբոնատի նստվածքը տաքացնում են 
մինչև 150-170°C ջերմաստիճան 30-32 րոպեի 
ընթացքում՝ ստանալով կալցինացված սոդա:

Պարզեցվում է եղանակը:
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2871 (13) A
G02B 17/00

(21) AM20130144 (22) 24.04.2012
(85) 30.10.2013
(86) PCT/RU2012/000312, 24.04.2012
(87) WO 2012/150876, 08.11.2012
(31) 2011116409   (32) 26.04.2011   (33) RU
(71) Դենիս Միխայլովիչ Աֆանասև (RU)
(72) Դենիս Միխայլովիչ Աֆանասև (RU)
(73) Դենիս Միխայլովիչ Աֆանասև (RU)
(54) Հարթ լուսատար
(57) Գյուտը վերաբերում է արեգակնային էներ-
գետիկային, մասնավորապես՝ արեգակնային 
էներգիայի խտարարներին:

Հարթ լուսատարը բաղկացած է երկու 
օպտիկական սեպերից, որոնք իրենց համա-
նման աշխատանքային նիստերով տեղակայված 
են կից և բացակով, և լուսաշեղող տարրից: 
Սեպերի միջև բացակը լցված է օպտիկական 
միջավայրով, իսկ լուսաշեղող տարրը կարող է 
տեղակայված լինել առաջին օպտիկական սեպի 
լույսն ընկալող աշխատանքային նիստի վրա, 
երկրորդ օպտիկական սեպի աշխատանքա-
յին նիստի տակ, ինչպես նաև սեպերի միջև 
բացակում: 

Ապահովվում են արեգակնային էներգիայի 
կենտրոնացման բարձր գործակիցը և սարքի 
տեխնոլոգիամիտությունը, 4 նկ.:
(74) Հ. Դավթյան

_____________________
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(51) (2014.01)  (11) 2872 (13) A
G10D 1/00

(21) AM20130075 (22) 29.05.2013
(71) Ալբերտ Զաքարյան (AM), Արայիկ Գևորգյան (AM)
(72) Ալբերտ Զաքարյան (AM)
(73) Ալբերտ Զաքարյան, 0039, Երևան, Չեխովի 
փող. 34, բն. 20 (AM), Արայիկ Գևորգյան, 0006, 
Երևան, Բագրատունյաց պող. 16, բն. 115 (AM)
(54) Լարային-կսմիթային նվագարան քանոն
(57) Գյուտը վերաբերում է լարային-կսմիթային 
նվագարաններին, մասնավորապես՝ քանոն-
ներին:

Քանոնն ունի ուղղանկյուն սեղանի հիմքով 
զուգահեռանիստ փայտյա իրան, դրա վերին 
մասում գտնվող դեկա, դեկայի վրա դրված 
կամրջակ, դեկային կից՝ իրանին ամրացված 

լարաձգիչ ականջների պահոց, որի մեջ տեղա-
կայված են լարաձգիչ ականջները: Ունի իրանի 
մեկ ծայրում ամրացված, կամրջակի և շեմիկների 
վրա հենված և ականջներին ձգված լարեր: Բացի 
այդ դեկան ամբողջությամբ փայտից է, իրանի 
ստորին մասում ամրացված են ոտքեր: Քանոնի 
ձայնածավալն ընդգրկում է կոնտրօկտավայի 
«մի» նոտայից մինչև մեծ օկտավայի «սոլ» նոտան, 
լարերը մետաղյա են և թվով տասնվեց հատ, իսկ 
յուրաքանչյուր նոտայի հնչելն իրականացվում է 
մեկ լարի միջոցով: 

Ստեղծվել է բաս հնչողությամբ քանոն՝ ընդ-
լայնելով հայկական ժողովրդական երաժշտա կան 
գործիքների տեսականին, 2 նկ.:

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

21
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2014.01)  (11) 374  (13) U
A61C 13/00

(21) AM20140067U (22) 16.05.2014
(71) Տիգրան Մուրադյան (AM)
(72) Տիգրան Մուրադյան (AM)
(73) Տիգրան Մուրադյան, 1101, Արմավիրի մարզ, 
Էջմիածին, Վազգեն Ա 4/1 (АМ)
(54) Ատամի պրոթեզ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ատամնա-
բուժությանը, մասնավորապես իմպլանտի և 
ատամի միավորման կառուցվածքներին:

Ատամի պրոթեզն ունի ծնոտի վրա անշարժ 
տեղակայված իմպլանտ, որի վրա միակցող 
տարրի միջոցով անշարժ տեղակայված է պսակ, 
ատամների վրա անշարժ տեղակայված պսակ, 
շարժական բռնիչների միջոցով իմպլանտի և 
ատամների պսակներին միակցված միջանկյալ 
տարր: Օգտակար մոդելի համաձայն՝ միջանկյալ 
տարրի և պսակների միջև լրացուցիչ ամրակցված 
են առաձգական տարրեր: 

Մեծացվում է պրոթեզի ամորտիզացիան, 
նվազեցվում է իմպլանտ-ատամ բիոմեխա-
նիկական անհամատեղելիությունը և ապա-
հովվում է հիգիենիկ պրոցեդուրաների հասա-
նելիությունը, 1 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 375  (13) U 
B66F 11/00
F16B 47/00

(21) AM20140036U (22) 26.03.2014
(71) Սլավիկ Ավագյան (AM)
(72) Սլավիկ Ավագյան (AM)
(73) Սլավիկ Ավագյան, 3001, Շիրակի մարզ. 
Արթիկ, Տոնականյան 34, բն. 15 (AM)
(54) Ավտոամբարձիչ
(57) Ավտոամբարձիչն ունի հենարանային շրջա-
նակի վրա տեղադրված դարձկեն ամբարձիչ 
սարք: Ամբարձիչի երկու կողմնային մասերում 
զույգ-զույգ դասավորված են հենարանային սալ 
ունեցող հենարաններ: Հենարանային սալերն 
ունեն իրան, իրանում արված կենտրոնական 
խուց, որն իրանում կատարված անցքի միջոցով 
միակցված է ճնշումը կարգավորող մանոմետրով 

վակուումային պոմպին: Իրանի ստորին հատ-
վածում, ամրակցված է կենտրոնական անցքեր 
ունեցող պողպատյա սալ: Սալի ստորին մակե-
րևույթին ամրակցված է սալի տրամագծին 
հավասար շինարարական պորոպլաստից պատ-
րաստված օղակ: Սալի տրամագիծը՝ 1-1,5մ է, իսկ 
օղակի բարձրությունը՝ 0,5-1մ է:

Բարձրացվում է ավտոամբարձիչի օ.գ.գ.-ն, 
2 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 376  (13) U
E04B 1/00

(21) AM20140045U (22) 07.04.2014
(71) Վարդան Փենեսյան (AM)
(72) Վարդան Փենեսյան (AM)
(73) Վարդան Փենեսյան (AM)
(54) Բնակելի բջիջ և հավաքովի շենքի կառուց-
վածք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է շինարա-
րությանը, մասնավորապես՝ վեցանկյուն 
խորսխատիպ հավաքովի տների կառուցվածքին։

Բնակելի բջիջը պատրաստված է ծավալային 
բլոկից, որը իրականացված է վեցանկյուն ուղիղ 
պրիզմայի տեսքով: Որպես պատ ծառայող 
կողմնային նիստերը ուղղահայաց են, բլոկը 
պարունակում է հորիզոնական հատակ, որը 
ստորին նիստերի հետ կազմում է եռանկյուն 
ուղիղ պրիզմա, որում տեղակայված են հատակի 
կոշտության կողերը և ներքին ինժեներական 
հաղորդակցումները։

Հավաքովի շենքի կառուցվածքը պարու-
նակում է վեցանկյուն ուղիղ պրիզմաների 
տեսք ունեցող ծավալային բլոկներ, բլոկներից 
յուրաքանչյուրն ունի առնվազն մեկ հարևան 
ծավալային բլոկ, որի հետ ծայրակցված է ուղղա-
ձիգ կողմնային նիստի ամբողջ մակերևույթով: 
Ծավալային բլոկները տեղադրված են անկյունով 
դեպի ներքև այնպես, որ որպես պատ ծառայող 
կողմնային նիստերը ուղղահայաց են: Հաջորդ 
հարկի բլոկների ստորին անկյունները տեղա-
դրված են նախորդ հարկի երկու հարևան բլոկ-
ների կազմած համապատասխան անկյուն-
ներում՝ կազմելով խորսխատիպ կառուցվածք: 
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Յուրաքանչյուր բլոկը պարունակում է հորի-
զոնական հատակ, որը ստորին կողմնային 
նիստերի հետ կազմում է եռանկյուն ուղիղ 
պրիզմա, որում տեղակայված են հատակի 
կոշտության կողերը և ներքին ինժեներական 
հաղոր դակցումները: Հաջորդ հարկի բլոկների 
ստորին անկյունները տեղադրված են նախորդ 
հարկի երկու հարևան բլոկների կազմած 
համա պատասխան անկյուններում՝ կազմելով 
խորսխատիպ կառուցվածք: Յուրաքանչյուր 
բլոկը պարունակում է հորիզոնական հատակ, 

որը ստորին կողմնային նիստերի հետ կազմում 
է եռանկյուն ուղիղ պրիզմա, որում տեղակայված 
են հատակի կոշտության կողերը և ներքին 
ինժեներական հաղորդակցումները:

Լայնացվում է ճարտարապետական և ծա-
վա  լային պլանավորման լուծումների բազմա-
զանությունը, այդ թվում, ապահովում է ներքին 
ինժեներական կապուղիների անց կացման 
խնդրի լուծումը, 2 անկախ կետ, 2 նկ.։
(74) Վ. Պետրոսյան

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

(51) 09-01 (11) 337  (13) S
(21) 20140019  (22) 01.07.2014
(71) «Պասիֆիկ հոմ» ՍՊԸ, 0009 Երևան, Կոր-
յունի 23շ., բն. 16 (AM)
(72) Վահե Իսրաելյան (AM)
(73) «Պասիֆիկ հոմ» ՍՊԸ (AM)
(74) Թ. Կանեցյան
(54) Շիշ
(55)

_____________________

(51) 09-03 (11) 338 (13) S
(21) 20140009  (22) 28.03.2014
(71) Օրիոն Քորփորեյշն (KR)
(72) Հվա Քունգ Լի (KR)
(73) Օրիոն Քորփորեյշն (KR)
(74) Հ. Դավթյան
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(54) Հրուշակեղենի փաթեթվածք

(55)

_____________________
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(51) 09-03 (11) 339  (13) S
(21) 20140008  (22) 28.03.2014
(71) Օրիոն Քորփորեյշն (KR)
(72) Հվա Քունգ Լի (KR)
(73) Օրիոն Քորփորեյշն (KR)
(74) Հ. Դավթյան
(54) Փաթեթատուփ հրուշակեղենի համար
(55)

_____________________
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(51) 11-02 (11) 340  (13) S
(21) 20140021  (22) 05.08.2014
(71) Եղիշե Ներսիսյան (AM)
(72) Եղիշե Ներսիսյան (AM)
(73) Եղիշե Ներսիսյան, Երևան, Կոմիտասի 58, 
բն. 22 (AM)
(54) Հուշանվերներ՝ «Հայկական մագա ղաթ-
ներ» (4 տարբերակ)
(55)

_____________________

(51) 20-02 (11) 341  (13) S
(21) 20140015  (22) 16.05.2014
(71) Սուրեն Խաչատրյան (AM)
(72) Սուրեն Խաչատրյան (AM)
(73) Սուրեն Խաչատրյան (AM)
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) Ցուցապահարան
(55)



18

ՄԱՍ 1
 

18

№ 9 
25 .09 . 20 14

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

_____________________

(51) 32-00 (11) 342  (13) S
(21) 20130031  (22) 22.11.2013
(71) Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«ՍԼԱԿՈՆ» (RU)
(72) Վլադիմիր Վիտալևիչ Իլյինիխ (RU)
(73) Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«ՍԼԱԿՈՆ» (RU)
(74) Ա. Գալոյան
(54) Փաթեթավորման երեսային մասի դեկո-
րատիվ ձևավորում (5 տարբերակ)
(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 
             չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը 
            իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730 նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը 
             արտոնագրային հավատարմատար

646

526

 740
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(210) 20131060  (111) 21852
(220) 05.08.2013 (151) 02.09.2014
   (181) 05.08.2023
(730) Դեբենհամս Փրինսիփլզ Լիմիթիդ, GB 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 18. պայուսակներ՝ ընդգրկված սույն 

դասում, ճամպրուկներ, իրերի պարկեր, 
ուղեպայուսակներ, քսակներ (ոչ թանկարժեք 
մետաղներից կամ դրանցով պատված), 
դրամապանակներ, անձրևակալներ, հովանոց-
ներ և ձեռնափայտեր.

դաս 25. հագուստ կանանց համար, 
կոշկեղեն, գլխարկներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20131426  (111) 21853
(220) 23.10.2013 (151) 02.09.2014
   (181) 23.10.2023
(730) ՍիԻԴիՍի Ինթըրնեյշընըլ սփ. զ օ.օ., PL 
(442) 04.02.2014
(540) 

(526) «VODKA» բառը և «1697» թվականն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն, արծաթագույն, մոխրագույն և կապույտ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. օղի:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131502  (111) 21854
(220) 30.10.2013 (151) 02.09.2014
   (181) 30.10.2023
(730) Ուորլդ Րեսլինգ Էնթրթեյնմընթ, Ինք., US 
(442) 18.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 9.  համաշխարհային համակարգչային 

ցանցի և անլար սարքերի միջոցով ներբեռնվող 
հեռախոսազանգերի մեղեդիներ, պատկերներ 
և երաժշտություն. սառնարանների դեկորատիվ 
մագնիսներ. տեսա- և համակարգչային խաղերի 
ժապավեններ,  տեսա- և համակարգչային 
խաղերի սկավառակներ, տեսա- և համա-
կարգչային խաղերի կասետներ, տեսա- և 
համակարգչային խաղերի քարթրիջներ, տեսա- 
և համակարգչային խաղերի CD-ROM-ներ, 
հեռուստացույցների հետ օգտագործվող 
տեսաելքով խաղային ավտոմատներ. տեսա- և 
համակարգչային խաղերի ծրագրային 
արտադրանք. կինեմատոգրաֆիական և 
հեռուս տա տեսային ֆիլմեր, այն է՝ կինոֆիլմեր 
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սպորտային զվարճությունների բովանդա-
կությամբ. նախապես գրանցված ձայնա-
սկավառակներ, նախապես գրանցված 
կոմպակտ սկավառակներ, նախապես 
գրանցված տեսաժապավեններ, նախապես 
գրանցված տեսաժապավենով կասետներ, 
նախապես գրանցված DVD-ներ և ձայնային 
կասետներ՝ բոլորը սպորտային զվար-
ճությունների վերաբերյալ. ինտերակտիվ 
տեսախաղերի ծրագրեր և համակարգչային 
խաղերի քարթրիջներ. մկնիկների տակդիրներ. 
միանգամյա օգտագործման խցիկներ. արևային 
ակնոցներ. արևային ակնոցների պատյաններ, 
պաշտպանիչ սաղավարտներ. սպորտային 
սաղավարտներ. DVD նվագարկիչներ. տոմսերի 
վաճառքի ավտոմատներ. կանխավճարով 
աշխատող երաժշտական ավտոմատներ. 
հեռախոսային ինքնապատասխանիչներ. հրշեջ 
մեքենաներ.  էլեկտրական կուտակիչներ. 
էլեկտրական կուտակիչներ փոխադրա-
միջոցների համար. ճառագայթաչափներ. 
շարժա քանոններ. բարձրաչափներ. ամպերա-
չափներ. հողմաչափներ. անոդներ. 
ալեհավաքներ. հակակաթոդներ. ապեր-
տաչափներ (օպտիկա կան). բարձրա-
հաճախական սարքավորանք. վերլուծության 
սարքավորանք, բացառությամբ բժշկական-
ների. հեռակառավարման սարքեր. 
էլեկտրադինամիկական սարքավորանք երկա-
թուղային սլաքների հեռահակառավարման 
համար. էլեկտրադինամիկական սարքավորանք 
ազդանշանների հեռակառավարման համար. 
հետևման և վերահսկման էլեկտրական 
սարքավորանք. ձայնագրման սարքեր. գլոբալ 
դիրքավորման համակարգի ապարատներ 
(GPS). թորիչ ապարատներ գիտական 
նպատակների համար. դիֆրակցիոն սարքեր 
(մանրադիտում). օդի բաղադրության վեր-
լուծության սարքեր. սարքեր փոստային 
նամականիշերով վճարումների հսկման համար. 
ձայնի փոխանցման սարքեր. ֆերմենտման 
սարքեր (լաբորատորիական սարքեր). 
շնչառական ապարատներ ստորջրյա լողի 
համար. շնչառական ապարատներ, բացա-
ռությամբ արհեստական շնչառության 
ապարատների. սարքեր և սարքավորումներ 
ռենտգենյան ճառագայթման գեներացման 
համար, բացառությամբ բժշկության մեջ 

օգտագործվողների. դրամարկղային ապա-
րատներ. կոմուտացիոն էլեկտրական 
ապարատներ. հաղորդակցական ապարատ-
ներ. լաբորատորիական թորիչ ապարատներ. 
պրոյեկցիոն սարքեր. ռենտգենյան ապարատ-
ներ արդյունաբերական նպատակների համար. 
ռենտգենյան ապարատներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
լուսապատճենման ապարատներ. առկայծող 
լուսաազդանշանային ապարատներ. տարածա-
դիտական ապարատներ. հեռախոսային 
ապարատներ. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
լուսահեռագրային ապարատներ. էլեկտրական 
ապարատներ հեռավորական վառքի համար. 
թթուների արեոմետրեր, թթվաչափներ. 
արեոմետրեր աղային լուծույթների խտության 
որոշման համար. թթվաչափներ կուտակչային 
մարտկոցների համար. գազախտաչափներ. 
լուսավորվող բակեններ, լուսավորվող 
ազդալողաններ. կուտակիչների բանկաներ. 
ճնշաչափներ. անոդային մարտկոցներ. գալվա-
նական տարրերի մարտկոցներ. մարտկոցներ 
վառոցքի համակարգի համար. արևային 
մարտկոցներ. էլեկտրական մարտկոցներ. 
բեզմեններ (կշեռքներ). բետատրոններ. հեռա-
դիտակներ. ապրանքների էլեկտրոնային 
պիտակներ. լապտերներ. մագնիսային 
ժա պավենի բլոկներ համակարգիչների համար. 
հիշողության բլոկներ համակարգիչների 
համար. հրշեջ ծայրապանակներ. նույնա-
կանացման մագնիսական ապարանջաններ. 
բրեզենտ փրկարարական աշխատանքների 
համար. ազդանշանային ազդալողաններ. 
փրկարարական ազդալողաններ. ցուցիչ 
ազդալողաններ. բուսոլներ, կողմնացույցներ. 
վակուումաչափներ. էլեկտրոլիտային գուռեր. 
վարիոմետրեր. վերնիերներ, նոնիուսներ. 
կշեռքներ. գրասենյակային կշեռքներ 
նամակների համար. հարթակավոր կշեռքներ. 
ճշգրիտ կշեռքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական 
սարքեր), մակարդակաչափական նշաձողեր 
(գեոդեզիական սարքեր), տեսախցիկ ներ, 
տեսաժապավեններ. տեսահեռախոսներ. 
տեսա էկրաններ. դիտաններ լուսանկարչական 
ապա րատների համար. խցակի երկժանիներ 
(էլեկտրական միացքներ), խցակի վարդակներ 
(էլեկտրական միացքներ), խցակի միացքներ 
(էլեկտրական), միկրոմետրի պտուտակներ 
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օպտիկական սարքերի և սարքավորումների 
համար. մածուցիկաչափներ. էլեկտրական 
շղթայի գործարկիչներ. ալիքաչափներ. 
վոլտաչափեր. փակ անջատիչներ (էլեկտրա-
կան). հոսանքի ուղղիչներ. գազավերլուծիչներ. 
գազաչափեր (չափիչ սարքեր). գալվանաչափեր. 
անլար լրակազմեր հեռախոսների համար. 
արևագրիչներ. խոնավաչափներ. ջրաչափներ. 
կշռաքարեր. դռան օպտիկական դիտանցքեր 
(խոշորացույց ոսպնյակներ). հոլոգրամներ. 
կորակառուցիչներ. բարձրախոսներ. ծանրոց-
ներ խորաչափների համար, ծանրոցներ 
զոնդերի համար. ծանրոցներ ուղղալարերի 
համար. հեռաչափներ. խտաչափներ. 
օպտիկական խտաչափեր. օպտիկական 
մասեր. դետեկ տորներ. ծխի դետեկտորներ. 
կեղծ դրամի դետեկտորներ. դիապոզիտիվներ 
(լուսանկար չություն). դիասկոպներ. 
դիաֆրագմաներ (լուսանկարչություն). 
խոսաձայնագրիչներ. ուժաչափներ. 
լուսարձակող դիոդներ (LED). դիսկետներ. 
ձայնագրման սկավառակներ. մագնիսական 
սկավառակներ. օպտիկական սկավառակներ. 
հաշվիչ սկավառակներ. համակարգիչների 
սկավառակավարներ. համա կարգիչների սկա-
վառակավարներ սկա վա ռակների ավտոմատ 
փոփոխմամբ. ԴՆԹ չիպեր. հայտա-
րարությունների էլեկտրոնային վահանակներ. 
գնդականթափանց բաճկո նակներ. փրկա-
կարական բաճկոնակներ. նույնականացման 
ջիղեր էլեկտրական հաղորդալարերի համար. 
քթի սեղմակներ լողորդների և սուզորդների 
համար. էլեկտրական կողպեքներ. զանգեր 
(ազդա նշանային սարքեր). վթարային 
էլեկտրական զանգեր. դռան էլեկտրական 
զանգեր. ազդանշանային զանգեր. 
ձայնահաղորդիչներ. հայելիներ զննման 
աշխատանքների համար. լուսային կամ 
մեխանիկական ճանապարհային նշաններ. 
մեխանիկական նշաններ, մեխա նիկական 
ցուցանակներ. լուսային նշաններ, լուսային 
ցուցանակներ. խորջրյա զոնդեր. զոնդեր 
գիտական հետազոտությունների համար. 
զումմերներ. ասեղներ նվագարկիչների համար. 
չափիչներ. ճնշման չափիչներ. նմանակիչներ 
փոխադրամիջոցների կառա վարման կամ 
ստուգման համար. կերպափոխիչներ 
(էլեկտրական). ճնշման ցուցիչներ. 

ջերմաստիճանի ցուցիչներ. ջերմաստիճանի 
պիտակ-ցուցիչներ ոչ բուժական նպատակների 
համար. ինկու բատորներ մանրէական 
մշակաբույսերի համար. չափիչ սարքեր. 
տիեզերագրական սարքեր. մաթեմատիկական 
գործիքներ. հարթաչափական գործիքներ. 
օպտիկական ակնապակիներով գործիքներ. 
տեղագրական գործիքներ. անկյունաչափական 
գործիքներ. համակարգիչների ինտերֆեյսներ. 
իոնա րարներ, բացառությամբ օդի կամ ջրի 
մշակման համար օգտագործվողների. 
կայծամարիչներ. համառանցք մալուխներ. 
թելքաօպտիկական մալուխներ. էլեկտրական 
մալուխներ. տրամաչափարկիչներ. բացովի 
տրամաչա փարկիչներ. պարուրակային 
տրամաչա փար կիչներ. հաշվասարքեր. գրպանի  
հաշվա սարքեր. ճնշամեղմման խցիկներ. 
կինոնկարահանման խցիկներ. էլեկտրոնային 
մատիտներ (ցուցասարքերի տարրեր). 
էլեկտրական կոճերի հիմնակմախքներ. 
նույնականացման մագնիսական քարտեր. 
տեսախաղերի քարթրիջներ. մագնիսական 
ծածկագրով քարտեր. սաղավարտներ 
ձիավարության համար. պաշտպանական 
սաղավարտներ. լուսաթիթեղների կասետ ներ. 
ավտոմատ-դրամարկեր. կաթոդներ. կոճեր 
(լուսանկարչություն). ինդուկտիվության կոճեր 
(փաթույթներ). էլեկտրական կոճեր. 
էլեկտրամագնիսական կոճեր. լուսակայված 
կինո ժապավեններ. համակարգիչ ների ստեղ -
նա  շա րեր. սոլենոիդային կափույրներ (էլեկ-
տրա  մագնիսական փոխարկիչներ). սեղ մակ ներ 
(էլեկտրականություն). էլեկտրո նային նոթա-
տետրեր. զանգի կոճակներ. մկնիկների 
գորգիկներ. մագնիսական կոդավորիչներ. 
լուսապաշտպանիչ հովարներ. էլեկտրական 
հավաքիչներ. տրամաչափարկիչ օղեր. 
օդաչուների հատուկ պաշտպանիչ 
կոմբինեզոններ. կոմուտատորներ. կոմպակտ 
սկավառակներ (ձայնա- տեսային). կոմպակտ 
սկավառակներ (չվերագրանցվող). համե-
մատիչներ. ծովային կողմնացույցներ. 
համակարգիչներ. անձնական շարժական 
համակարգիչներ. դյուրակիր համակարգիչներ. 
էլեկտրական կոնդենսատորներ. էլեկտրական 
հպակներ. քամու ուղղության ցուցիչ 
կոնասարքեր. ճանապարհային ազդանշանային 
կոնասարքեր. ճյուղավորման տուփեր 
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(էլեկտրականություն). բաշխիչ տուփեր 
(էլեկտրականություն). միացման տուփեր 
(էլեկտրականություն). էլեկտրական կուտա-
կիչների պատյաններ. բարձրախոսների 
պատյաններ. զգեստներ ստորջրյա սուզման 
համար. կրակապաշտպանիչ զգեստներ. 
գալենային բյուրեղներ (դետեկտորներ). 
հագուստին ամրացվող լուսաանդրադարձիչ 
շրջաններ տրանսպորտային վթարների 
կանխարգելման համար. պաշտպանիչ կափա-
րիչներ խցակի վարդակների համար. 
տափագերաններ (չափիչ սարքեր). լազերներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. կաթնախտաչափներ. 
կաթնա չափներ. վակուումային լամպեր 
(ռադիո). լամ պեր լուսանկարչական 
լաբորատորիաների համար. ջերմա-
էլեկտրոնային լամպեր. ուժեղարար 
էլեկտրոնային լամպեր. բռնկալամպեր 
(լուսանկարչություն). ժապա վեններ 
ընթերցագլխիկների մաքրման համար. 
մագնիսական ժապավեններ. մագնիսական 
ժապավեններ տեսագրման համար. չափիչ 
ժապավեններ. հրշեջային փրկասանդուղքներ. 
քանոններ (չափիչ սարքեր). լոգարիթմական 
քանոններ. կոնտակտային ոսպնյակներ. շտկող 
ոսպնյակներ (օպտիկա). օպտիկական 
ոսպնյակներ. լուսահավաք ոսպնյակներ. 
խորաչափների լոտեր. էլեկտրական մայր գծեր. 
չափիչ գդալներ. խոշորացույցներ (օպտիկա). 
մանածագործական խոշորացույցներ. մագնիս-
ներ. դեկորատիվ մագնիսներ. մանեկեններ 
վթարային փորձարկումների համար. 
մանեկեններ օգնության ցուցադրման 
փորձարկման համար (ուսուցողական սարքեր). 
«մկնիկ» տիպի մանիպուլյատորներ (տեղե-
կատվության մշակման սարքավորումներ). 
մանոմետրեր. դիմակներ ստորջրյա սուզման 
համար. եռակցողի դիմակներ. պաշտպանիչ 
դիմակներ. նյութեր էլեկտրահաղորդագծերի 
համար (հաղորդալարեր, մալուխներ). 
ընտրությունների ժամանակ ձայների 
հաշվարկման մեքենաներ. դրամի հաշվարկման 
և տեսակավորման մեքենաներ. նյութերի 
փորձարկման մեքենաներ և սարքեր. 
լաբորատորիաների համար հատուկ կահույք. 
ձայնափողեր. դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ. 
թաղանթներ (ակուստիկա). թաղանթներ 

գիտական սարքերի համար. մետա-
ղադետեկտորներ արդյունաբերական կամ 
զինվորական նպատակների համար. 
մետրոնոմներ. մետրեր (չափիչ սարքեր). 
մետրեր ատաղձագործական աշխատանքների 
համար. դերձակի մետրեր. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
մետաղանիշերով գործարկվող ապարատների 
մեխանիզմներ. կանխավճարային մեխա-
նիզմներ հեռուստացույցների համար. փա կանի 
գործարկման մեխանիզմներ (լուսա նկար-
չություն). մանրաչափներ. միկրո պրոցեսորներ. 
մանրադիտակներ. մանրա հատիչներ. 
միկրոֆոններ. մոդեմներ. շանթարգելներ. 
մոնիտորներ (համակարգչային սարքավորանք). 
մոնիտորներ (համակարգչային ծրագրեր). 
ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրականություն). 
միացնող ագույցներ մալուխների համար. 
նմուշների պատրաստման գործիքների 
հավաքակազմեր (մանրադիտում). 
ատամնակալներ. ծնկակալներ բանվորների 
համար. ականջակալներ. օպտիկական 
մակարդակաչափներ. ձայնագրանցակիրներ. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. օպտիկական 
տեղեկակիրներ. էլեկտրատաքացմամբ 
գուլպաներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. էլեկտրական մալուխի պարու-
տակներ. էլեկտրական հաղորդալարերի 
նույնականացման պարուտակներ. սարքա-
վորանք կշռման համար. ծակոտաքարտերի 
օգտագործմամբ գրասենյակային սարքա-
վորանք. փրկարարական սարքավորանք. 
կոշիկներ դժբախտ պատահարներից, 
ճառագայթումից և կրակից պաշտպանվելու 
համար. օբյեկտիվներ (ոսպնյակներ) (օպտիկա). 
օբյեկտիվներ աստղալուսանկարչության 
հա մար. ձվադիտակներ. կրակմարիչներ. 
էլեկտրա ֆիկացված պարիսպներ. սահմանա-
փակիչներ (էլեկտրականություն). հագուստ 
դժբախտ պատահարներից, ճառագայթումից և 
կրակից պաշտպանվելու համար. հագուստ 
կրակից պաշտպանվելու համար. ասբեստե 
գործվածքից հագուստ կրակից պաշտպանվելու 
համար. հատուկ լաբորատորիական հագուստ. 
օզոնարարներ. օկտանտներ. ակնապակիներ. 
օմաչափեր. ենթադաստակի հենարաններ 
համակարգչով աշխատելու համար. ակնոցների 
շրջանակներ. մենակնոցների շրջանակներ. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

25

ՄԱՍ 1

25

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

25 .09 . 20 14

տատանագրիչներ. ուղղալարեր. անդրա-
դարձիչներ (օպտիկա). ակնոցներ (օպտիկա). 
արևապաշտպան ակնոցներ. սպորտային 
ակնոցներ. ազդանշանային լուսավորվող կամ 
մեխանիկական վահաններ. փեյջերներ. 
մենակնոցներ. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգմանիչներ. հաղորդիչներ (հեռավորական 
կապ). հեռախոսային հաղորդիչներ. 
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ. 
էլեկտրական փոխարկիչներ. շրջադիտակներ. 
ջրասույզների ձեռնոցներ. ձեռնոցներ դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանվելու համար. 
ռենտգենյան ճառագայթումից պաշտպանվելու 
ձեռնոցներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. ասբեստե գործվածքից ձեռնոցներ 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանվելու 
համար. լաբորատորիական վառարաններ. 
կաթոցիկներ. հրաչափներ. մակերեսաչափներ. 
պլանշետներ (գեոդեզիական սարքեր). 
կուտակիչի թիթեղներ. ինտեգրալային 
սխեմաների մեկուսատախտակներ. տպա-
գրական մեկուսատախտակներ. կոմպակտ 
սկավառակների նվագարկիչներ. կասետների 
նվագարկիչներ. ձայնագրման ժապավեններ. 
ռենտգենյան լուսակայված ժապավեններ. 
լուսակայված ժապավեններ. փրկարարական 
լաստեր. լաբորատորիական տակդիրներ. 
կիսահաղորդիչներ. բևեռաչափներ. հրդեհային 
պոմպեր. ապակե աստիճանավորված 
անոթներ. փրկարարական գոտիներ. հալուն 
ապահովիչներ. էլեկտրական ապահովիչներ. 
էլեկտրական կերպափոխիչներ. հեռավորական 
ընդհատիչներ. սարքեր սննդամթերքի և կերերի 
վերլուծության համար. ախտորոշման սարքեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
նախատեսվածների. սարքեր հեռավորական 
գրանցման համար. հեռավորության չափման 
սարքեր. արագության չափման սարքեր 
(լուսանկարչություն). սարքեր կաշվի 
հաստության չափման համար. սարքեր 
մորթիների հաստության չափման համար. 
սարքեր փոխադրամիջոցների արագության 
հսկման համար. ուսուցողական սարքեր. 
ժամանակի գրանցման սարքեր. սարքեր 
անկյունների ու եզրերի կլորացման համար. 
աստղադիտական սարքեր և գործիքներ. 
գեոդեզիական սարքեր և գործիքներ. կշռման 
սարքեր և գործիքներ. ծովային սարքեր և 

գործիքներ. նավագնացական սարքեր և 
գործիքներ. օպտիկական սարքեր և գործիքներ. 
ֆիզիկական սարքեր և գործիքներ. քիմիական 
սարքեր և գործիքներ. չափողական սարքեր. 
չափողական էլեկտրական սարքեր. ստուգիչ-
չափիչ սարքեր շոգեկաթսաների համար. 
օդերևութաբանական սարքեր. ծովային 
ազդանշանային սարքեր. դիտարկման սարքեր. 
նավագնացական սարքեր փոխադրամիջոցների 
համար (հարթակային համակարգիչներ). 
նավագնացական արբանյակային սարքեր. 
կարգավորող էլեկտրական սարքեր. ճշգրիտ 
չափման սարքեր. ընդունիչներ (ձայնա- 
տեսային). պրիզմաներ (օպտիկա). 
համակարգչային տպող սարքեր. 
հարմարանքներ արտադրանքի եզրերի 
հավասարեցման համար. հարմարանքներ 
թորանոթները բռնելու համար. հարմարանքներ 
նվագարկիչի ասեղի փոխման համար. 
լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 
չորացման հարմարանքներ. հարմարանքներ 
ձայնային սկավառակների մաքրման համար. 
հարվածային հարմարանքներ հրդեհների 
մարման համար. օպտիկական նշանոցներ 
հրազենի համար. փորձանոթներ. կափույրների 
ճնշման ցուցիչ խցաններ. մագնիսական լարեր. 
հեռագրալարեր. հեռախոսալարեր. էլեկտրա-
լարեր. էլեկտրականության հաղորդալարեր. 
մեկուսացված պղնձալարեր. մետաղական 
համահալվածքներից հալուն մետաղալարեր. 
ծրագրեր համակարգիչների համար. խաղային 
ծրագրեր համակարգիչների համար. 
համակարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում). օպերացիոն ծրագրեր 
համակարգիչների համար. նվագարկիչներ. 
պրոցեսորներ (տեղեկատվության մշակման 
կենտրոնական հանգույցներ). ձողեր 
ստորգետնյա ջրի աղբյուրի տեղադիրքի 
որոշման համար. ներբեռնվող էլեկտրոնային 
հրատարակություններ. բաշխիչ վահանակներ 
(էլեկտրականություն). կառավարման վահա-
նակներ (էլեկտրականություն). ռադարներ. 
ռադիոկայմեր. ռադիոհաղորդիչներ (հեռա-
վորական կապ). ռադիոսարքեր. ռադիո-
ընդունիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
հակահրդեհային ցրցայտիչներ. դիապոզի-
տիվների շրջանակներ. պատկերացանցեր 
լուսատպագրության համար. դյուրակիր 
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ռացիաներ. կարգավորիչներ գերլարումից 
պաշտպանվելու համար. լարման 
կարգավորիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
բեմի լուսավորման կարգավորիչներ. 
լուսավորման էլեկտրական կարգավորիչներ. 
պտույտների քանակի կարգավորիչներ 
նվագարկիչների համար. ռեդուկտորներ 
(էլեկտրականություն). լվացման ռեզերվուարներ 
(լուսանկարչություն). խազքաշեր. ժամանակի 
ավտոմատ ռելեներ. էլեկտրական ռելեներ. 
անվտանգության գոտիներ, բացառությամբ 
փոխադրամիջոցների նստատեղերի համար 
նախատեսվածների և սպորտային սարքա-
վորանքի. ռենտգենանկարներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
ռեոստատներ. շնչադիմակներ օդի զտման 
համար. շնչադիմակներ, բացառությամբ 
արհեստական շնչառության համար 
նախատեսվածների. թորանոթներ. բեկումա-
չափներ. ռեֆրակտորներ. ցանցեր էլեկտրական 
կուտակիչների թիթեղների համար. 
խոսափողեր. խոսափողեր բարձրախոսների 
համար. շաքարաչափներ. օպտիկական 
լուսատարներ (թելքային). լուսացույցներ 
(ազդանշանային սարքավորանք). սուլիչներ 
շներին հրահանգ տալու համար. ազդանշա-
նային սուլիչներ. սեքստանտներ. 
ինդուկտիվության կոճերի միջաձողեր 
(էլեկտրականություն). փրկարարական ցանցեր. 
ցանցեր դժբախտ պատահարներից 
պաշտպանվելու համար. հրդեհների 
ազդանշանիչներ. լուսային կամ մեխանիկական 
ազդասարքեր. շչակներ. տեսածրիչներ 
(տեղեկատվության մշակման սարքավորում). 
բանական քարտեր (միկրո սխեմաներով 
քարտեր). էլեկտրալա րերի միացումներ. 
էլեկտրական միացումներ. գծային միակցիչներ 
(էլեկտրականություն). սոնարներ. սոնոմետրեր. 
լուսավորման համակարգերի բալաստային 
դիմադրություններ. էլեկտրա կան 
դիմադրություններ. սպեկտրագրիչներ. սպեկ-
տրա դիտակներ. արագաչափներ. սպիր տա-
չափեր. արբանյակներ գիտական 
հետա զոտությունների համար. դժբախտ 
պա տա հարներից անձնական պաշտպանու-
թյան միջոցներ. ուսուցողական ձայնատեսային 
միջոցներ. ռադիոհեռագրային կայաններ. 
ռադիոհեռախոսային կայաններ. ակնոցների 

ապակիներ. հոսանահաղորդ պատվածքով 
ապակիներ. հակաշլացնող լուսապաշտպան 
ապակիներ. օպտիկական ապակի. դյուրակիր 
ստերեոընդունիչներ. ծավալադիտակ ներ. 
լուսա նկարչական ապարատների կանգնակ-
ներ. պարբերադիտակներ. հրդեհային նավեր. 
սուլֆիտաչափներ. պայուսակներ շարժական 
համակարգիչների համար. չորացուցիչներ 
(լուսանկարչություն). գնդոլորտաչափներ. 
ինտե գրալային սխեմաներ. տպագրական 
սխեմաներ. հաշվիչներ. ավտոկայանատեղերի 
վճարվող ժամանակի հաշվիչներ. 
փոխադրամիջոցների անցած տարածության 
հաշվիչներ. պտույտների քանակի հաշվիչներ. 
համրիչներ. թայմերներ (ավազի ժամացույցներ) 
ձվի եփման համար. սակահաշվիչներ. 
ստորջրյա լողի համար նախատեսված ականջի 
տամպոններ. դարձաչափներ. հեռուս-
տացույցներ. հեռագրա սարքեր (ապարատներ). 
աստղադիտակներ. հեռահուշարարներ. 
հեռատիպեր. շարժական հեռախոսներ. 
թեոդոլիտներ. ջերմաչափներ, բացառությամբ 
բժշկականների. ջերմապահ պանիչներ. ջերմա-
պահպանիչներ փոխադրա միջոցների համար. 
հալքանոթներ (լաբո րա տորիական). տոնարմ-
ներ նվագար կիչների համար. տոտա լի զա-
տորներ. տրան զիստորներ (էլեկտրո  նիկա). 
տրանսպոնդերներ (հաղորդիչներ-պատաս-
խանիչներ). գծանկյու նա չափներ (չափիչ 
սարքեր). կերպափոխիչներ (էլեկտրա-
կանություն). բարձրացնող կերպա փոխիչներ. 
նախազգուշացնող եռանկյուններ անսարք 
փոխադրամիջոցների համար. տրիոդներ. 
գործարկման ճոպաններ շարժիչների համար. 
գազապարպիչ էլեկտրական խողովակներ, 
բացառությամբ լուսավորման համար 
օգտագործվողների. մազական խողովակներ. 
նեոնային խողովակներ ցուցանակների համար. 
Պիտոյի խողովակներ. ռենտգենյան 
խողովակներ, բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտա գործվողների. հեռախոսափողեր. ցուցիչ-
ներ. քանակության ցուցիչներ. դողերում ցածր 
ճնշման ավտոմատ ցուցիչներ. բենզինի 
մակարդակի ցուցիչներ. ջրի մակարդակի 
ցուցիչներ. հոսանքի հոսակորստի էլեկտրական 
ցուցիչներ. լուսային էմիսիայի էլեկտրոնային 
ցուցիչներ. թեքաչափներ. հարթաչափներ 
(հորիզոնական դիրքի որոշման սարքեր). 
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սնդիկային հարթաչափներ. սպիրտային 
հարթաչափներ. մեզախտաչափներ. ձայնի 
ուժեղարարներ. մասնիկների արագարարներ. 
էլեկտրական կայանքներ արտադրական 
գործընթացի հեռավորական կառավարման 
համար. սարքեր փոխադրամիջոցների 
ավտոմատ կառավարման համար. հավասա-
րակշռման համար սարքեր. տեսագրանցման 
համար սարքեր. ձայնի վերարտադրման 
սարքեր. հաշիվների դուրսգրման սարքեր. 
սարքեր մագնիսական ժապավենի վրա 
գրանցման համար. սարքեր ռենտգենյան 
ճառագայթումից պաշտպանվելու համար, 
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտա-
գործվողների. սարքեր երկաթուղային 
փոխադրամիջոցներում անվտանգության 
ապա հովման համար. տեղեկատվության մշակ-
ման սարքեր. սարքեր թթվածնի արտահեղման 
(տարաթողման) համար. հափշտակումը 
կանխող էլեկտրական սարքեր. ժապավենը 
կտրող սարքեր. լուսանկարների չորացման 
սարքեր. նիշերի ընթերցման օպտիկական 
սարքեր. դիապոզիտիվների կենտրոնավորման 
սարքեր. դոզավորման սարքեր. լիցքավորման 
սարքեր կուտակչային մարտկոցների համար. 
լիցքավորման սարքեր էլեկտրական 
կուտակիչների համար. ձայնային ազդա-
նշանային սարքեր. զոնդավորման սարքեր և 
մեքենաներ. սարքեր և հարմարանքներ 
կինոֆիլմերի (կինոժա պավենների) մոնտաժման 
համար. կաթոդային սարքեր կոռոզիայից 
պաշտպանվելու համար. կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքեր). 
պաշտպանական ազդասարքեր. համակար-
գիչների ծայրամասային սարքեր. 
խանգարապաշտպան սարքեր (էլեկտրա-
կանություն). ապամագնիսացման սարքեր 
մագնիսական ժապավենների համար. կապի 
ձայնային սարքեր. վթարային ազդասարքեր. 
հակամառախուղային ազդասարքեր, բացա-
ռությամբ պայթուցիկների. տագնապային 
ազդասարքեր. գումարման սարքեր. ընթերցող 
սարքեր (տեղեկատվության մշակման 
սարքավորանք). ջերմության կարգավորման 
սարքեր. լուսապատճենահանման սարքեր 
(լուսանկարչական, էլեկտրաստատիկ, ջեր-
մային). գծածածկագրերի ընթերցման սարքեր. 
շարժական հեռախոսների զանգերի համար 

ներբեռնվող ձայնային ֆայլեր. ներբեռնվող 
պատկերների ֆայլեր. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. մուլտիպլիկացիոն 
ֆիլմեր. զտիչներ (լուսանկարչություն). 
շնչադիմակների զտիչներ. լուսանկարչության 
մեջ օգտագործվող զտիչներ ուլտրամա-
նուշակագույն ճառագայթների համար. USB 
ֆլեշ սարքավարներ. «կախարդական» 
լապտերներ. օպտիկական համակարգով 
լապտերներ. ազդանշանային լապտերներ. 
լուսանկարչական սարքեր. լուսափայլարկիչներ. 
լուսափականակներ. լուսանկարչական լաբորա-
տորիաներ. լուսաչափեր. իմպուլսային 
լուսանկարչական լուսավորիչներ. լուսա-
նկարների թվային շրջանակներ. լուսախոշորա-
ցուցիչներ. փակող շերտով լուսատարրեր. 
պատյաններ հպաոսպնյակների համար. 
ակնոցների պատյաններ. քթակնոց ների 
պատյաններ. մանրադիտակների առար-
կայական ապակիների պատյաններ. 
լուսանկարչական ապարատների ու պարա-
գաների համար հատուկ պատյաններ. 
լաբորատորիական քրոմատագրիչներ. 
ժամանակագրիչներ (ժամանակի գրանցման 
սարքեր). լաբորատորիական կենտրոնա-
խուսակներ. քթակնոցների շղթաներ. 
ցիկլոտրոններ. կարկիններ (չափիչ սարքեր). 
հաճախաչափներ. ցուցակային ժամացույցներ 
(ժամանակի գրանցման սարքեր). Պետրիի 
թասեր. պատյաններ դյուրատար համա-
կարգիչների համար. պաշտպանական 
հակահրդեհային պատյաններ. չիպեր 
(ինտեգրալային սխեմաներ). ձևանմուշներ 
(չափիչ սարքեր). քայլաչափներ. օդերևութա-
բանական զոնդ-փչագնդեր. լույսի կետային 
աղբյուրների մոնտաժման դողեր. ասբեստային 
առաջակալներ հրշեջների համար. հրդեհային 
ճկափողեր. սպորտսմենների պաշտպանիչ 
սաղավարտներ. շարժական հեռախոսների 
փոկեր. ակնոցների ու քթակնոցների փոկեր. 
լուսանկարչական ապարատների կալաններ. 
կոմուտացիոն վահաններ. բաշխիչ վահաններ 
(էլեկտրականություն). էկրաններ (լուսանկար-
չություն). բանվորի դեմքի պաշտպանիչ 
էկրաններ. պրոյեկցիոն էկրաններ. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական 
նպատակների համար. ֆլուորեսցենտող 
էկրաններ. լուսակայացույցներ (լուսավորության 
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չափիչներ).  էլեկտրահաղորդագծեր. գալվա-
նական տարրեր. էպիդիասկոպներ. 
էրգաչափներ. խարիսխներ (էլեկտրա-
կանություն).

դաս 25. հագուստ, այն է՝ վերին 
մասի հագուստ, ստորին մասի հագուստ, 
վերնաշապիկներ, ժակետներ, փոխաններ, 
կարճատաբատներ, ներքին սպիտակեղեն, 
գիշերանոցներ. հագուստի ժապավեններ 
և փոկեր. թաթմաններ. Հալոունի և 
դիմակահանդեսի կոստյումներ. կոշկեղեն, 
այն է՝ կոշիկներ, կեդեր, հողաթափներ. 
գլխարկներ, այն է՝ բոլորագլխարկներ. օղակ-
ժապավեններ, գլխաշորեր. միանձնուհիների 
գլխադիրներ (գլխի ծածկոցներ). բանդանաներ 
(գլխակապեր). ներքնազգեստ. քրտինքը 
կլանող ներքնազգեստ.  բերետներ.  բլուզներ 
(վերնաշապիկներ). բոաներ (գորժետներ, 
մորթե վզկապներ). բոդիներ (կանացի 
ներքնազգեստ). կարճ ճտքերով կոշիկներ.  
կարճ ճտքերով դահուկային կոշիկներ. 
սպորտային կարճ ճտքերով կոշիկներ.  
բրիջիներ. տաբատներ. բուտսեր (ֆուտբոլի 
կոշիկներ). կրծկալներ. հանովի օձիքներ. 
օձիքներ, թիկնոցներ (հագուստ). ներդիրներ 
շապիկների համար. քողեր (հագուստ). 
գաբարդիններ (հագուստ). կրկնակոշիկներ. 
փողկապներ. լայն ծայրերով փողկապ-
վարդակապեր. գամաշներ (տաք գուլպեղեն). 
զանգապաններ. երկարաճիտք կոշիկների 
ճտքեր. գրացիաներ. ջերսի (հագուստ). 
բաճկոնակներ. սպորտային տրիկոտաժե իրեր. 
տրիկոտաժե իրեր. կրունկներ. վարտիքներ, 
անդրավարտիքներ (հագուստ). կնգուղներ 
(հագուստ). հիմնակմախքներ լայնեզր 
գլխարկների համար (հենքեր). գրպաններ 
հագուստի համար. վզպատներ (կաշնեներ). 
շքոցիկներ (գլխարկներ). շքոցիկներ գդակների 
համար. զուգագուլպաներ. կոմբինացիաներ 
(ներքնազգեստ). կոմբինեզոններ (հագուստ). 
կոմբինեզոններ ջրադահուկորդների համար. 
կորսաժներ (կանանց ներքնազգեստ). 
սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). կոստյումներ. 
լողազգեստներ. դիմակահանդեսի կոստյումներ. 
լողափի կոստյումներ. բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ բրդյա կտորից (հագուստ). 
ձկնորսական բաճկոններ.  լեգինսներ, ռեյ-
տուզներ (շալվար). լիվրեներ. կրծքակալներ. 

մանժետներ. կարճաթև շապիկներ. մանտիլներ 
(թիկնոցներ). մանտոներ. դիմակներ քնելու 
համար (հագուստ). մորթիներ (հագուստ). 
կանացի կիսաձեռնոցներ. խույրեր 
(եկեղեցական գլխարկներ). ձեռնամուշտակներ 
(հագուստ). ոչ էլեկտրական ոտնամուշտակներ. 
կոշկեղենի կրնկատակեր. մանկական լանջա-
պանակներ, բացառությամբ թղթյաներից. 
մորթե թիկնոցներ. ականջակալներ 
(հագուստ). կիսագուլպաներ. լողափնյա 
կոշիկներ. սպորտային կոշիկներ. կոշկեղեն. 
թղթե հագուստ. վերնազգեստ. պատրաստի 
հագուստ. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. հագուստ հեծանվորդների համար. 
հագուստ մարզիկների, մարմնամարզիկների 
համար. հագուստ արհեստական կաշվից. 
կաշվե հագուստ. համազգեստ. հագուստ. 
մետաղական եզրակներ կոշկեղենի համար. 
օրարի (եկեղեցական հագուստ). վերարկուներ. 
պարկաներ. թիկնոցներ. ձեռնոցներ 
(հագուստ). ձեռնոցներ դահուկորդների 
համար. պիժամաներ. լողակիսավարտիքներ. 
պլաստրոններ. պարանոցի թաշկինակներ. 
լանջագրպանի թաշկինակներ. զգեստներ. 
անջրանցիկ անձրևանոցներ. գլխի ժապա-
վեններ (հագուստ). կապիչներ. կապիչներ 
կիսագուլպաների համար. կապիչներ գուլ-
պաների համար. պատրաստի աստառներ 
(հագուստի տարրեր). քրտնակալներ. 
ներբաններ. տաբատակալներ. քուղերով 
կիսաճիտք կոշիկներ. պոնչոներ. գոտիներ 
(ներքնազգեստ). փոկեր, գոտիներ (հագուստ). 
դրամապանակ-գոտիներ (հագուստ). նորածնի 
օժիտ (հագուստ). կոշիկների սահումը 
կանխարգելող հարմարանքներ. պուլովերներ 
(անօձիք և անկոճակ ֆուֆայկաներ). 
կրկնակի կրունկներ գուլպաների համար. 
ռանտեր կոշիկների համար. ոսկեթել զգեստ 
(եկեղեցական հանդերձանք). շապիկներ. սաբո 
(կոշկեղեն). սանդալներ. բաղնիքի սանդալներ. 
երկարաճիտք կոշիկներ. սարոնգներ. 
սարաֆաններ. սարի. սվիտերներ. սույուզկաներ 
կոշկեղենի համար. միջատակեր. բաղնիքի 
չստեր. տոգաներ. տրիկոտաժ (հագուստ). 
կիսավարտիքներ. մարմնամարզական կոշիկ-
ներ. տնային կոշիկներ. տուֆլիներ. տյու-
բետեյկաներ, թասակներ. տյուրբաններ, 
չալմաներ. գլխարկներ. գոգնոցներ (հագուստ). 
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ֆուտբոլկաներ. խալաթներ. լոգանքի 
խալաթներ. ցիլինդրներ. կոշիկների մասեր 
(թաթերի). գուլպաներ. քրտինքը կլանող 
գուլպաներ. շալեր, ուսածածկեր. կեպիներ. 
թղթե գլխարկներ (հագուստ). գլխարկներ 
ցնցուղի համար. լողագլխարկներ. շարֆեր. 
բուտսերի սեպեր. լայնեզր գլխարկներ. 
մանկական վարտիքներ, անդրավարտիքներ 
(հագուստ). փողքաժապավեններ, փողքա-
կալներ. մուշտակներ. էսպադրիլներ. կիսա-
շրջազգեստներ. ներքնակիսաշրջազգեստ. 
կիսաշրջազգեստ-շորտեր.

դաս 28. խաղալիքներ, այն է՝ խաղալիք 
կերպարային ֆիգուրներ, դրանց աքսե-
սուարներ. թատերական տիկնիկներ. խաղալիք 
կերպարային ֆիգուրների պատյաններ. 
ըմբշամարտի խաղալիք ռինգեր. խաղալիք 
մեքենաներ. սեղանախաղեր. ձեռքով կառա-
վարվող սարքեր էլեկտրոնային խաղեր 
խաղալու համար, բացառությամբ էլեկտրոնային 
ցուցասարքերի էկրանների կամ մոնիտորների 
հետ օգտագործվողների. հմտությունը 
զարգացնող սեղանի կռվախաղեր. քարտեր 
խաղալու համար. փազլներ. փափկամազ 
խաղալիքներ. պլյուշե խաղալիքներ. խաղալիք 
գոտիներ. մարմնամարզական նպատակներով 
օգտագործվող արմնկակալներ և ծնկակալներ. 
փրփրապլաստից խաղալիք ձեռքեր. դիմակներ 
կոստյումների համար. դեմքի նորաձև 
դիմակներ. տոնածառերի զարդարանքներ. 
արկադային ավտոմատներ տեսախաղերի 
համար. ավտոմատներ տեսախաղերի 
համար. խաղի ավտոմատներ մոլեխաղերի 
համար. կանխավճարով աշխատող խաղի 
ավտոմատներ. ավտոմոբիլներ (խաղալիքներ), 
տրանսպորտային միջոցներ (խաղալիքներ). 
լողավազաններ (խաղերի և սպորտի 
իրեր). բատուտներ. մանր զարդարանքներ 
երեկույթների համար (ուշադրության նշաններ). 
վիճակախաղի ջնջվող շերտով տոմսեր, սքրեթչ-
քարտեր (ջնջվող շերտի տակ ծածկագրված 
գաղտնագրով քարտեր) վիճակախաղերի 
համար. մեկնարկային սպորտային բլոկներ. 
բոդի-բորդներ. չմուշկներով կարճաճիտք կոշիկ-
ներ. ծծակով շշիկներ տիկնիկների համար. 
հեծանվային մարզասարքեր. ձկնորսական 
թարփիկներ (ձկնորսական թակարդներ). 
փետրագնդեր բադմինտոն խաղալու համար. 

հոլեր (խաղալիքներ). նկարներ, պատկերներ 
կազմելու համար տարրերի հավաքածուներից 
կազմված գլուխկոտրուկներ. կավե աղավնիներ 
(թիրախներ), կավե ափսեներ (թիրախներ). 
կախովի տանձիկներ. բռնման, խփման 
տվիչներ (ձկնորսական պարագաներ). 
դելտապլաններ. թռչող սկավառակներ 
(խաղալիքներ). սպորտային սկավառակներ. 
տնակներ տիկնիկների համար. դոմինո. 
պահող, օժանդակող տախտակներ լողի 
համար. սերֆինգի տախտակներ. առաձգական 
տախտակներ (սպորտային ապրանքներ). 
անվատախտակներ սահելու համար. սերֆինգի 
առագաստով տախտակներ. շախմատի 
տախտակներ. տամախաղի տախտակներ. 
տեգեր. սինթետիկ նյութերից ամանորյա 
եղևնիներ. խաղազառերի տարողություններ, 
խաղազառերի գավաթներ. լողի ժիլետներ. 
ժումարներ (լեռնագնացների հանդերձանք, 
պիտույքներ). թղթյա օդապարուկներ. 
խաղալիքներ. խաղալիքներ տնային 
կենդանիների համար. փափուկ խաղալիքներ. 
թավշյա խաղալիքներ. շարժական մասերով 
խաղալիքներ, մոբայլներ (խաղալիքներ). 
անակնկալով խաղալիքներ (խաղարկություն). 
սենյակի խաղեր. սեղանի խաղեր. օղակներով 
խաղեր. խաղեր. խաղեր-կոնստրուկտորներ. 
կալեյդոսկոպներ. խաղագնդակների օդա-
խցիկներ. բևեկնախեժ մարզիկների 
համար. դահուկների եզրակներ. բինգոյի 
քարտեր. խաղաքարտեր. տոնավաճառի 
կարուսելներ. ձկնորսական կոճեր. ճոճվող 
ձիեր (խաղալիքներ). ճոճարաններ. կեգլիներ. 
կեգլախաղ. բիլիարդի խաղաձող. գոլֆի 
մականներ. հոկեյի մականներ. փոկի կաշի 
(դահուկների հենարանային մակերևույթների 
համար). զանգակներ ամանորյա եղևնիների 
համար. սենյակներ տիկնիկների համար. 
խաղային կառավարման վահանակների 
կոնտրոլերներ. շաղաթղթիկներ. շրխկան 
կոնֆետներ (Սուրբ ծննդյան շրխկաններ). 
սառցային չմուշկներ. անվաչմուշկներ. 
միասահակող անվաչմուշկներ. զառեր. 
ներկափոշեցրիչներ (սպորտային պարա-
գաներ), փեյնթբոլի հրացաններ (սպորտային 
պարագաներ). դահուկների ամրակապեր. 
մահճակալներ տիկնիկների համար. պտտվող 
շրջաններ պտուտախաղի համար. ձկնորսական 
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կեռիկներ. կառուցման խորանարդիկներ 
(խաղալիքներ). տիկնիկներ. լողալու լաստեր. 
ձկնորսական կարթաթելեր. կենդանիների 
աղիքներից ձկնորսական կարթաթելեր. 
նետաձգության աղեղներ. դահուկներ. ջրային 
դահուկներ. սերֆինգի դահուկներ. մաջոնգ 
(սեղանի խաղ). դահուկների քսուքներ. 
որսորդության ժամանակ կենդանիներին 
կանչելու, գրավելու սարքեր. մարիոնետներ. 
դիմակահանդեսի դիմակներ. թատրոնի 
դիմակներ. սուսերամարտի դիմակներ. 
առագաստով տախտակների կայմեր. թավշյա 
արջուկներ. բիլիարդի խաղաձողերի կավիճ. 
թիրախներ. էլեկտրոնային թիրախներ. 
հավաքովի մասշտաբային մոդելներ (խաղա-
լիքներ). փոխադրամիջոցների մասշտաբային 
մոդելներ. խաղագնդակներ. արհեստական 
խայծեր. բիլիարդի սեղանների կողեզրերի 
մակադրակներ. ծնկակապեր (սպորտային 
ապրանքներ). բիլիարդի խաղաձողերի 
ծայրակալներ. արմնկակալներ (սպորտային 
ապրանքներ). հագուստ տիկնիկների համար. 
սուսերամարտի զենք. մաժորետկաների 
մականներ. պարապլաններ. պաչինկո. բեյսբոլի 
ձեռնոցներ. բռնցքամարտի ձեռնոցներ. 
գոլֆի ձեռնոցներ. խաղի ձեռնոցներ. 
նետման ձեռնոցներ (խաղերի պարագաներ). 
սուսերամարտի ձեռնոցներ. պինյատաներ. 
խաղալիք ատրճանակներ. օդաճնշական 
ատրճանակներ (խաղալիքներ). հրապատիճներ 
(խաղալիքներ). խաղալիք ատրճանակների 
հրապատիճներ (խաղալիքներ). չխկչխկաններ 
(խաղալիքներ). պայտեր խաղերի համար. 
ամանորի տոնածառերի մոմակալներ. ամանորի 
տոնածառերի պատվանդաններ. դահուկների 
հենարանային մակերևույթների ծածկույթներ. 
լողաններ լողի համար. ձկնորսական 
լողաններ. հեղուկաբյուրեղային դիսփլեյներով 
դյուրատար խաղեր. լողի գոտիներ. որսի կամ 
ձկնորսության խայծեր. որսի և ձկնորսության 
հոտավետ խայծեր. աղեղով նետաձգության 
պարագաներ. օդապարուկների պարանների 
փաթաթման հարմարանքներ, օդապարուկների 
կարժառներ. օճառապղպջակների բացթողման 
հարմարանքներ (խաղալիքներ). հողագնդերն 
իրենց տեղում դասավորելու հարմարանքներ 
(գոլֆի պարագաներ). բիլիարդ խաղալիս 
գրառումներ կատարելու նշիչային հար-

մարանքներ. պաշտպանիչ միջադիրներ 
(սպորտային հանդերձանքի տարրեր). 
ձեռնաթիակներ. սերֆինգի տախտակների 
փոկեր. առագաստով տախտակների փոկեր. 
ծանրամարզիկների գոտիներ (սպորտային 
իրեր). ճեղապարսատիկներ (սպորտային 
ապրանքներ). հեծանվային մարզասարքերի 
անվակներ. որսատեգային հրացաններ 
(սպորտային ապրանքներ). ինքնագլոր 
հեծանիվներ (խաղալիքներ). սահնակներ 
(սպորտային ապրանքներ). բոբսլեյի 
սահնակներ. թիթեռնացանցեր. ձկնորսական 
կոթավոր ուռկան. սպորտային ցանցեր. թենիսի 
ցանցեր. խայծին խփման ազդանշանիչներ 
(ձկնորսական պարագաներ). դահուկների 
քերակներ. մանրադրամով աշխատող 
ավտոմատ սարքեր (խաղային ավտոմատներ). 
մարմնամարզական սարքեր. նետման սարքեր. 
ծանրամարտում վարժություններ կատարելու 
սպորտային սարքեր. լեռնագնացների հան-
դերձանք. ձկնորսական պիտույքներ. արհես-
տական ձյուն ամանորի տոնածառերի համար. 
ձյան վրայով քայլելու հարմարանքներ (snow-
shoes). սնոուբորդներ. թռչող թիրախներով 
կրակելու ստենդներ. բիլիարդի սեղաններ. 
կանխավճարով աշխատող ավտոմատներով 
բիլիարդի սեղաններ. սեղանի թենիսի 
սեղաններ. սեղանի ֆուտբոլի սեղաններ. 
ձեռնաթիակների լարեր. կենդանիների 
աղիքներից լարեր ձեռնաթիակների 
համար. կրիկետի պայուսակներ. անվավոր 
և առանց անիվների պայուսակներ գոլֆի 
մականների համար. տոբոգաններ (խաղա-
լիքներ). ռադիոկառավարմամբ փոխա-
դրամիջոցներ (խաղալիքներ). ուժային 
մարզա սարքեր. սպորտային մարզասարքեր. 
տրիկտրակ, նարդի. սպորտային պահպանիչ 
կիսավարտիքներ (սպորտային ապրանքներ). 
ձկնորսական կարթեր. ամանորի տոնածառերի 
զարդանախշեր, բացառությամբ էլեկտրական 
լամպիկների, մոմերի և հրուշակեղենի. թենիսի 
գնդակներ նետելու սարքեր. ֆոկուսների 
ցուցադրման սարքեր. խաղերի սարքեր. 
բոուլինգի սարքեր և սարքավորումներ. 
խաղերի ֆիշկաներ (ժետոններ). մոլեխաղերի 
ֆիշկաներ. դահուկների և սերֆինգի 
տախտակների հատուկ պատյաններ.  խաղերի 
գնդիկներ. բիլիարդի գնդեր. խաղերի գնդեր. 
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խաղերի (փչովի) փուչիկներ. փեյնթբոլի 
գնդակներ (փեյնթբոլի հրացանների սարքեր) 
(սպորտային ապրանքներ). ձնագնդեր. 
շախմատ. տամախաղ. ցատկումների ձողան-
ներ. երեկույթների թղթյա գլխարկներ. 
վահանակներ (սպորտային ապրանքներ). 
ներկաքողարկված էկրաններ (սպորտային 
ապրանքներ). էսպանդերներ (մարզասարքեր):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20131639  (111) 21855
(220) 29.11.2013 (151) 02.09.2014
   (181) 29.11.2023
(730) Ալսթոմ Թեքնոլոջի Լթդ, CH 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 11. ապարատներ շոգու (գոլորշու) 

արտադրման տեղակայանքների համար, 
մասնավորապես՝ անշարժ գազախառնիչներ, 
միջնորմներ, գազի անդրադարձիչ միջնորմներ, 
գազի վահանակներ (էկրաններ), շեղող 
թիթեղիկներ, անդրադարձիչներ (միջնորմներ, 
թիթեղիկներ)` առջևի եզրից հոսքի մրրկացում 
ստեղծելու համար, թերթեր (զոլակներ) 
անդրադարձնող հարմարանքների համար, 
պրոֆիլներ մրրկայնության ստեղծման համար, 
խողովակներ, փողակներ, խողովակաշարեր, 
մասեր և հարմարանքներ վերոնշյալ բոլոր 
ապրանքների համար. վերոնշյալ ապրանքները, 
մասնավորապես` էլեկտրակայանների և 
ջերմաէլեկտրակայանների, ջերմափոխա նա-
կիչների և էներգահամակարգերի, ինչպես 
նաև՝ աղբի այրման կամ ապակեհալման 
վառարանների և արդյունաբերական այլ 
օբյեկտների համար. փոշեհավաքարաններ, 
զտման համակարգեր, էլեկտրական կամ 
էլեկտրաստատիկական զտիչներ, ջեռուցիչներ, 
տաքացիչներ, դիֆուզորներ, ինչպիսիք են` 
արտանետված գազերի դիֆուզորները, հովա-
ցուցիչներ, խողո վա կա շարեր, խողովակներ, 
փողակ ներ. վերոնշյալ ապրանքները, մաս նա   վո-

րա  պես` էլեկտրակայանների և ջերմաէլեկտրա-
կայանների, ջերմափոխա նակիչների և 
էներ գա համակարգերի բնագավառում 
օգտա գործման համար, ինչպես նաև՝ աղբի 
այրման կամ ապակեհալման վառարանների, 
ազոտազերծման տեղակայանքների, աղտո-
տիչների վերահսկման սարքերի, ծխային 
գազերի մաքրման սարքավորանքների համար, 
հարմարանքներ` արտանետված գազի մաքրման 
համար. կատալիզային ռեակտորներ` ծխային 
գազերի արտանետումների ընտրանքային 
իջեցման համար, էլեկտրակայանների 
և ջերմաէլեկտրակայանների, ջերմա փո-
խանակիչների և էներգահամակարգերի, 
ինչպես նաև՝ աղբի այրման կամ ապակեհալման 
վառարանների և արդյունաբերական այլ 
օբյեկտների կիրառման համար. այրոցներ և 
կիզման այլ խցիկներ, որոնք օգտագործվում 
են ազոտային օքսիդի արտանետումների 
վերահսկման և կրճատման համար. 
արդյունաբերական կատալիզային նվազեցման 
(կրճատման) տեղակայանքներ և սարքեր. 
կատալիզատորներ` արդյունաբերական կատա-
լիզային նվազեցման (կրճատման) տեղա-
կայանքների համար.

դաս 37. էլեկտրակայանների և ջերմա-
էլեկտրակայանների, ջերմափոխանա կիչ-
ների և էներգահամակարգերի, ինչպես 
նաև՝ աղբի այրման կամ ապակեհալման 
վառարանների և արդյունաբերական այլ 
օբյեկտների բնագավառում արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների շինարարություն, տեխ-
նի կական շահագործում, վերանորոգում և 
արդիականացում. էլեկտրակայանների և 
ջերմաէլեկտրակայանների, ջերմափոխա-
նակիչների և էներգահամակարգերի, ինչպես 
նաև աղբի այրման կամ ապակեհալման 
վառարանների և արդյունաբերական այլ 
օբյեկտների բնագավառում տեղակայման 
ծառայություններ. արդյունաբերական կատա-
լիզային նվազեցման (կրճատման) տեղա-
կայանքների կառուցում.

դաս 42. հետազոտություններ գիտության 
և արդյունաբերության բնագավառում. ճարտա-
րագիտություն. տեխնոլոգիական (տեխ  նի-
կական)  խորհրդատվություն, մաս նա վորապես` 
արդյունաբերական ձեռնարկու թյուն ների, էլեկ-
տրա կայանների և ջերմա էլեկտրակայանների, 
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ջերմափոխանակիչների և էներգահամա-
կարգերի, ինչպես նաև՝ աղբի այրման կամ 
ապակեհալման վառարանների և արդյու-
նաբերական այլ օբյեկտների, հեղուկների և 
գազերի  հիդրոմեխանիկայի (մեխանիկայի) 
բնագավառում.  գիտական և արդյունաբերական 
հետազոտություններ. ճարտարագիտական 
ծառայություններ. տեխնոլոգիական (տեխնի-
կական)  խորհրդատվություն ազոտային օքսիդի 
արտանետումների բնագավառում. ծրագրերի 
կազմում համակարգիչների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131681  (111) 21856
(220) 09.12.2013 (151) 02.09.2014
   (181) 09.12.2023
(730) Հ. Լունդբեք Ա/Ս, DK 
(442) 18.03.2014
(310) 2013719614   (320) 11.06.2013   (330) RU
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դեղագործական պատրաստուկներ և նյութեր` 
կենտրոնական նյարդային համակարգի, 
կենտրոնական նյարդային համակարգից 
առաջացած կամ կենտրոնական նյարդային 
համակարգի վրա ազդող խանգարումների 
ու հիվանդությունների կանխման և բուժման 
համար. կենտրոնական նյարդային համակարգի 
վրա ազդող դեղագործական պատրաստուկներ 
և նյութեր. կենտրոնական նյարդային 
համակարգի խթանիչներ. դեղագործական 
պատրաստուկներ և նյութեր հոգեբուժական 
և նյարդաբանական խանգարումների ու 
հիվանդությունների կանխման և բուժման 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
և նյութեր Ալցհեյմերի հիվանդության, 
ընկճախտի, պսիխոզի, անհանգստության, 
ընկնավորության, սկլերոզի, պորֆիրիայի, 
Հանտինգթոնի հիվանդության, անքնության, 
Պարկենսոնի հիվանդության, շիզոֆրենիայի, 
կրկնաբևեռ խանգարումների, օնկոլոգիական 
հիվանդությունների, ցավերի, ալկոհոլիզմի և 
կախվածության  կանխման և բուժման համար. 

պատրաստուկներ, նյութեր, ռեագենտներ և 
ագենտներ (միջոցներ) ախտորոշիչ և բժշկական 
նպատակների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131682  (111) 21857
(220) 09.12.2013 (151) 02.09.2014
   (181) 09.12.2023
(730) Փաուըր Րութ (ԵՄ) Էսդիէն Բիեյջդի, MY 
(442) 04.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. արհեստական սուրճ, շոկոլադ, 

սուրճ, սուրճի հատիկներ, սրճային ըմպելիքներ, 
սուրճի արտադրանք, ածիկով սննդային 
ըմպելիքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20131688  (111) 21858
(220) 10.12.2013 (151) 02.09.2014
   (181) 10.12.2023
(730) «Տանդեմ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան փ. 36, 
բն. 10, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(526) Չինարեն «ՏԱՈ» բառը ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. ռեստորան:
_____________________
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(210) 20140007  (111) 21859
(220) 09.01.2014 (151) 02.09.2014
   (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  ձայնա-
ժապավեններ.

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

կանացի պայուսակներ, ուսին կրելու 
պայուսակներ, դպրոցական պայուսակներ, 
փոստատարի պայուսակներ, թիկնա-
պայուսակներ, կլատչեր, երեկոյան պայու-

սակներ, քսակներ մանրադրամների 
համար, պայուսակներ հագուստի համար. 
դրամապանակներ. ուղեբեռի պայուսակներ.

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

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) 20140017  (111) 21860
(220) 10.01.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 10.01.2024
(730) Կարֆուր, FR 
(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գովազդ ուղիղ փոստի միջոցով 
(բրոշյուրների, գովազդային ուղեցույցների, 
տպագրական նյութերի, նմուշների միջոցով). 
խորհրդակցություն գործերի կառավարման 
և կազմակերպման վերաբերյալ. առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
գործարկման կամ կառավարման աջակ-
ցություն.  բիզնես կենտրոնների գործարկման 
կամ կառավարման աջակցություն. 
հաշվապահություն. համակարգչայնացված 
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տվյալների հիմնապաշարի վարում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
օնլայն գովազդ համակարգչային ցանցի 
միջոցով. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ հաղորդակցական բոլոր կապերի 
միջոցով. գովազդային նյութերի տպագրում. 
գովազդային տարածքի վարձույթ. գովազդի 
տարածում. ծառայություններ հանրային 
կապերի ոլորտում. բիզնես գործարքների 
կազմակերպում և կառավարում սպառողների 
հավատարմությունը ձեռք բերելու նպատակով. 
վաճառքի խթանում (երրորդ անձանց 
համար). մուլտիմեդիային, համակարգչային, 
ձայնատեսային, հեռախոսային, երաժշտական 
և լուսանկարչական ապրանքների, տպա-
գրական նյութերի, թղթագրենական պիտույք-
ների, գրքերի, նկարիչների ու մշակույթի 
գործիչների պարագաների, այն է՝ ներկերի, 
ներկանյութերի, ողորկման նյութերի, 
լաքերի, թղթերի և ստվարաթղթի (չմշակված, 
կիսամշակված կամ նախատեսված գրելու 
կամ տպագրության համար), դպրոցական 
պարագաների (թղթագրենական պիտույք-
ների), գրելու պիտույքների, գրենական 
պիտույքների, գծագրական պարագաների, 
գծագրելու պիտույքների, նկարիչների համար 
պիտույքների, վրձինների, գրամեքենաների և 
գրասենյակային պիտույքների (բացառությամբ 
կահույքի), ուսուցողական նյութերի և 
դիտողական ձեռնարկների (բացառությամբ 
սարքավորումների), ծեփման նյութերի, 
թանաքի բարձիկների, նկարչության համար 
տրաֆարետների, փոխանցվող պատկերների, 
կազմարարական աշխատանքների համար 
նյութերի, լուսանկարների, գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար 
կպչուն նյութերի, փաթեթավորման 
համար պլաստմասսայե նյութերի, այն 
է՝ փաթեթավորման պլաստմասսայե 
պայուսակների, պարկիկների, ծրարների, 
փաթեթների, փաթեթավորման կամ 
կշռածրարման համար պղպջակներով 
պլաստմասսայե թերթերի,  տառաշարերի, 
տպագրական կլիշեների, ալբոմների, 
երաժշտական շնորհավորական քարտերի, 
ծանուցման բլանկների (թղթագրենական 
պիտույքներ), սեղանի թղթյա սպիտակեղենի, 

խաղերի և խաղալիքների, տների սպասարկման 
և նորոգման պատրաստուկների, տների ներքին 
հարդարման ապրանքների, այն է՝ կտորեղենի 
և մանածագործական իրերի, այն  է՝ բաղնիքի 
սպիտակեղենի (բացառությամբ հագուստի), 
անկողնային սպիտակեղենի, տնային 
սպիտակեղենի, սեղանի մանածագործական 
սպիտակեղենի, շղարշե վարագույրների, 
պլաստմասսայե կամ մանածագործական 
վարագույրների, մանածագործական գալարա-
վարագույրների, պատերի համար զարդարման 
մանածագործական նյութերի, չգործված 
մանածագործական նյութերի, կահույքի 
ծածկոցների, բարձերի (բացառությամբ 
բժշկական բարձերի և տաքացնող բարձերի), 
բազմոցի բարձերի ծածկոցների, կահույքի 
մանածագործական ծածկոցների, անկողնային 
և սեղանի ծածկոցների, վարագույրների քիվերի 
և օղակների, վարագույրների կեռիկների, 
վարագույրների հոլովակների, վարագույրների 
կապիչների, վարագույրների ուղղորդիչների, 
վարագույրների մետաղական քիվերի, 
վարագույրների քիվերի ոչ մետաղական 
վերջնամասերի և կալիչների, դռների և կահույքի 
ոչ մետաղական բռնակների, ժանյակների 
և ասեղնագործված իրերի, երիզների, 
վարագույրների փոկերի, վարագույրների 
համար ոչ մանածագործական կալիչների, 
կարպետների և պլեդների, նկարների 
շրջանակների, նկարների, պիտակների, 
հայելիների, փայտից, գիպսից կամ 
պլաստմասսայից զարդարանքի պարագաների, 
մոբայլների (զարդարանք), փայտյա կամ 
պլաստմասսայե պատյանների, մոմերի, 
մոմակալների, կավե սպասքի, ոչ թանկարժեք 
մետաղներից ծաղկամանների, ծաղկաման-
ների, ոչ թղթյա կաշպոների, ճենապակյա, 
ապակյա կամ թրծակավից արձանների և 
արձանիկների, շատրվանների, զարդարանքի 
համար չորացրած ծաղիկների, լուսավորման 
սարքերի, լուսամփոփների, լուսամփոփների 
կալիչների, ներկերի և լաքերի, ներկանյութերի, 
ողորկման նյութերի, մակերեսային 
պատվածքների. տան արտաքին հարդարման 
ապրանքների, այն է՝ պատշգամբների, 
ծածկապատշգամբների, հովանոցների, 
խեցեղենի, խեցամանների, բույսերի համար 
չաների, ոչ թղթյա կաշպոների, ծաղիկների 
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համար տուփերի, թասերի և տաշտերի, քարից, 
բետոնից կամ  թրծակավից արձանների և 
արձանիկների, շատրվանների, ավազանների, 
բույսերի հենասյուների, լուսավորման սարքերի, 
ցանկապատերի, կամարների, այգիների, 
այգեգործության և դրսի աշխատանքների 
համար ապրանքների, այն է՝ կարկասների, 
սղարանների, մարմնամարզական սարքերի, 
ճոճանակների, բասկետբոլի ցանցերի, 
լողավազանների, ջրամերսող սարքերի, 
ջակուզիների, ավազորսիչների, տնակների, 
մարմնամարզիկների մարզաձողերի, մագլցելու 
ցանցների, խաղակայանների, գործիքա-
պահոցների, բատուտների, դրսի խաղերի, 
թարփիկների, արշավի հանդերձանքի և 
հավաքածուների, մարմնամարզական և 
սպորտային պարագաների, կենցաղային 
էլեկտրական սարքավորումների (փոքր 
և մեծ), տնային կահավորման (ներքին և 
արտաքին), լուսավորման ապարատների, 
տնային կամ խոհանոցային կահկարասու 
և սպասքի, սպիտակեղենի, գործվածքների 
և մանածագործական ապրանքների, 
մետա ղակապերի և փականքային իրերի, 
կոնստրուկտորական ապրանքների, գործիք-
ների, ավտոմեքենաների և հեծանիվների 
համար ապրանքների, հագուստի, կոշկեղենի 
և գլխարկների, ճամպրուկների, կաշվե իրերի, 
սննդամթերքի և ըմպելիքների, հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ապրանքների, երեխաների 
խնամքի պարագաների, պարա-դեղատնային 
ապրանքների, ոսկերչական իրերի, ժամանա-
կաչափ սարքերի, կենդանիների համար 
ապրանքների հավաքում մի տեղում՝ հնարա-
վորություն տալով սպառողին հարմար կերպով 
դիտել, ընտրել և գնել այդ ապրանքները. 
ապրանքների ներկայացում հաղորդակցական 
բոլոր կապերի միջոցով մանրածախ առևտրի 
նպատակով. բոլոր վերոհիշյալ ապրանքների 
մանրածախ առևտուր սուպերմարկետներում 
կամ հիպերմարկետներում:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140040 (111) 21861
(220) 17.01.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 17.01.2024

(730) Ուորլդ Րեսլինգ Էնթրթեյնմընթ, Ինք., US 
(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 9.  համաշխարհային համակարգչային 

ցանցի և անլար սարքերի միջոցով ներբեռնվող 
հեռախոսազանգերի մեղեդիներ, պատկերներ 
և երաժշտություն. սառնարանների դեկորատիվ 
մագնիսներ. տեսա- և համակարգչային խաղերի 
ժապավեններ, տեսա- և համակարգչային 
խաղերի սկավառակներ, տեսա- և համա-
կարգչային խաղերի կասետներ, տեսա- և 
համակարգչային խաղերի քարթրիջներ, տեսա- 
և համակարգչային խաղերի CD-Rom-ներ, 
հեռուստացույցների հետ օգտագործվող 
տեսաելքով խաղային ավտոմատներ. տեսա- և 
համակարգչային խաղերի ծրագրային 
արտադրանք. կինեմատոգրաֆիական և 
հեռուս տատեսային ֆիլմեր, այն է՝ կինոֆիլմեր 
սպորտային զվարճությունների բովանդա-
կությամբ. նախապես գրանցված ձայնա-
սկավառակներ, նախապես գրանցված 
կոմպակտ սկավառակներ, նախապես 
գրանցված տեսաժապավեններ, նախապես 
գրանցված տեսաժապավենով կասետներ, 
նախապես գրանցված DVD-ներ և ձայնային 
կասետներ՝ բոլորը սպորտային զվար-
ճությունների վերաբերյալ. ինտերակտիվ 
տեսախաղերի ծրագրեր և համակարգչային 
խա ղերի քարթրիջներ. մկնիկների տակդիրներ. 
միանգամյա օգտագործման խցիկներ. արևային 
ակնոցներ. արևային ակնոցների պատյաններ. 
պաշտպանիչ սաղավարտներ. սպորտային 
սաղավարտներ. DVD նվագարկիչներ. տոմսերի 
վաճառքի ավտոմատներ. կանխավճարով 
աշխատող երաժշտական ավտոմատներ. 
հեռախոսային ինքնապատասխանիչներ. հրշեջ 
մեքենաներ.  էլեկտրական կուտակիչներ. 
էլեկտրական կուտակիչներ փոխադրա-
միջոցների համար. ճառագայթաչափեր. 
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շարժաքանոններ. բարձրաչափներ. ամպերա-
չափներ. հողմաչափներ. անոդներ. ալեհա-
վաքներ. հակակաթոդներ. ապերտա չափներ 
(օպտիկական). բարձրահաճախական սարքա-
վորանք. վերլուծության սարքավորանք, 
բացառությամբ բժշկականների. հեռակառա-
վարման սարքեր. էլեկտրադինամիկական 
սարքավորանք երկաթուղային սլաքների 
հեռակառավարման համար. էլեկտրադինա-
միկական սարքավորանք ազդանշանների 
հեռակառավարման համար. հետևման և 
վերահսկման էլեկտրական սարքավորանք. 
ձայնագրման սարքեր. գլոբալ դիրքավորման 
համակարգի ապարատներ (GPS). թորիչ 
ապարատներ գիտական նպատակների 
համար. դիֆրակցիոն սարքեր (մանրադիտում). 
օդի բաղադրության վերլուծության սարքեր. 
սարքեր փոստային նամականիշերով 
վճարումների հսկման համար. ձայնի 
փոխանցման սարքեր. ֆերմենտման սարքեր 
(լաբորատորիական սարքեր). շնչառական 
ապարատներ ստորջրյա լողի համար. 
շնչառական ապարատներ, բացառությամբ 
արհեստական շնչառության ապարատների. 
սարքեր և սարքավորումներ ռենտգենյան 
ճառագայթման գեներացման համար, 
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտա-
գործվողների. դրամարկղային ապա րատներ. 
կոմուտացիոն էլեկտրական ապարատներ. 
հաղորդակցական ապարատներ. լաբորա-
տորիական թորիչ ապարատներ. պրոյեկցիոն 
սարքեր. ռենտգենյան ապարատներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ռենտգենյան ապարատներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
լուսապատճենման ապարատներ. առկայծող 
լուսաազդանշանային ապարատներ. տարածա-
դիտական ապարատներ. հեռախոսային 
ապարատներ. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
լուսահեռագրային ապարատներ. էլեկտրական 
ապարատներ հեռավորական վառքի համար. 
թթուների խտաչափներ, թթվաչափներ. 
խտաչափներ աղային լուծույթների խտության 
որոշման համար. թթվաչափներ կուտակչային 
մարտկոցների համար. գազախտաչափներ. 
լուսավորվող բակեններ, լուսավորվող 
ազդալողաններ. կուտակիչների բանկաներ. 
ճնշաչափներ. անոդային մարտկոցներ. գալվա-

նական տարրերի մարտկոցներ. մարտ կոցներ 
վառոցքի համակարգի համար. արևային 
մարտկոցներ. էլեկտրական մարտկոցներ. 
բեզմեններ (կշեռքներ). բետատրոններ. հեռա-
դիտակներ. ապրանքների էլեկտրոնային 
պիտակներ. լապտերներ. մագնիսային 
ժա պավենի բլոկներ համակարգիչների համար. 
հիշողության բլոկներ համակարգիչների 
համար. հրշեջ ծայրապանակներ. նույնա-
կանացման մագնիսական ապարանջաններ. 
բրեզենտ փրկարարական աշխատանքների 
համար. ազդանշանային ազդալողաններ. 
փրկարարական ազդալողաններ. ցուցիչ 
ազդալողաններ. բուսոլներ, կողմնացույցներ. 
վակուումաչափներ. էլեկտրոլիտային գուռեր. 
վարիոմետրեր. վերնիերներ, նոնիուսներ. 
կշեռքներ. գրասենյակային կշեռքներ 
նամակների համար. հարթակավոր կշեռքներ. 
ճշգրիտ կշեռքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական 
սարքեր), մակարդակաչափական նշաձողեր 
(գեոդեզիական սարքեր), տեսախցիկներ, 
տեսաժապավեններ. տեսահեռախոսներ. 
տեսաէկրաններ. դիտաններ լուսանկարչական 
ապարատների համար. խցակի երկժանիներ 
(էլեկտրական միացքներ), խցակի վարդակներ 
(էլեկտրական միացքներ), խցակի միացքներ 
(էլեկտրական), միկրոմետրի պտուտակներ 
օպտիկական սարքերի և սարքավորումների 
համար. մածուցիկաչափներ. էլեկտրական 
շղթայի գործարկիչներ. ալիքաչափներ. վոլտա-
չափեր. փակ անջատիչներ (էլեկտրական). 
հոսանքի ուղղիչներ. գազավերլուծիչներ. 
գազաչափներ (չափիչ սարքեր). 
գալվանաչափներ. անլար լրակազմեր 
հեռախոսների համար. արևագրիչներ. 
խոնավաչափներ. ջրաչափներ. կշռաքարեր. 
դռան օպտիկական դիտանցքեր (խոշորացույց 
ոսպնյակներ). հոլոգրամներ. կորակառուցիչներ. 
բարձրախոսներ. ծանրոց ներ խորաչափների 
համար, ծանրոցներ զոնդերի համար. 
ծանրոցներ ուղղալարերի համար. հեռաչափներ. 
խտաչափներ. օպտիկական խտաչափներ. 
օպտիկական մասեր. դետեկ տորներ. ծխի 
դետեկտորներ. կեղծ դրամի դետեկտորներ. 
դիապոզիտիվներ (լուսանկար չություն). 
դիասկոպներ. դիաֆրագմաներ 
(լուսանկարչություն). խոսաձայնագրիչներ. 
ուժաչափներ. լուսարձակող դիոդներ (LED). 
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դիսկետներ. ձայնագրման սկավառակներ. 
մագնիսական սկավառակներ. օպտիկական 
սկավառակներ. հաշվիչ սկավառակներ. 
համակարգիչների սկավառակավարներ. 
համա կարգիչների սկավառակավարներ 
սկավա ռակների ավտոմատ փոփոխմամբ. 
ԴՆԹ չիպեր. հայտարարությունների 
էլեկտրոնային վահանակներ. գնդական-
թափանց բաճկոնակներ. փրկարարական 
բաճկոնակներ. նույնականացման ջիղեր 
էլեկտրական հաղորդալարերի համար. քթի 
սեղմակներ լողորդների և սուզորդների համար. 
էլեկտրական կողպեքներ. զանգեր 
(ազդանշանային սարքեր). վթարային 
էլեկտրական զանգեր. դռան էլեկտրական 
զանգեր. ազդանշանային զանգեր. ձայնա-
հաղորդիչներ. հայելիներ զննման աշխա-
տանքների համար. լուսային կամ 
մեխանիկական ճանապարհային նշաններ. 
մեխանիկական նշաններ, մեխանիկական 
ցուցանակներ. լուսային նշաններ, լուսային 
ցուցանակներ. խորջրյա զոնդեր. զոնդեր 
գիտական հետազոտությունների համար. 
զումմերներ. ասեղներ նվագարկիչների համար. 
չափիչներ. ճնշման չափիչներ. նմանակիչներ 
փոխադրամիջոցների կառավարման կամ 
ստուգման համար. կերպափոխիչներ 
(էլեկտրական). ճնշման ցուցիչներ. ջերմաս-
տիճանի ցուցիչներ. ջերմաստիճանի պիտակ-
ցուցիչներ ոչ բուժական նպատակների համար. 
ինկուբատորներ մանրէական մշակաբույսերի 
համար. չափիչ սարքեր. տիեզերագրական 
սարքեր. մաթեմատիկական գործիքներ. 
հարթաչափական գործիքներ. օպտիկական 
ակնապակիներով գործիքներ. տեղագրական 
գործիքներ. անկյունաչափական գործիքներ. 
համակարգիչների ինտերֆեյսներ. իոնա-
րարներ, բացառությամբ օդի կամ ջրի մշակման 
համար օգտագործվողների. կայծամարիչներ. 
համառանցք մալուխներ. թելքաօպտիկական 
մալուխներ. էլեկտրական մալուխներ. տրամա-
չափարկիչներ. բացովի տրամաչափարկիչներ. 
պարուրակային տրամաչափարկիչներ. հաշվա-
սարքեր. գրպանի  հաշվասարքեր. ճնշա-
մեղմման խցիկներ. կինոնկարահանման 
խցիկներ. էլեկտրոնային մատիտներ (ցուցա-
սարքերի տարրեր). էլեկտրական կոճերի 
հիմնակմախքներ. նույնականացման մագնի-

սական քարտեր. տեսախաղերի քարթրիջներ. 
մագնիսական ծածկագրով քարտեր. 
սաղավարտներ ձիավարության համար. 
պաշտպանական սաղավարտներ. լուսաթի-
թեղների կասետներ. ավտոմատ-դրամարկղներ. 
կաթոդներ. կոճեր (լուսանկարչություն). 
ինդուկտիվության կոճեր (փաթույթներ). 
էլեկտրական կոճեր. էլեկտրամագնիսական 
կոճեր. լուսակայված կինոժապավեններ. 
համակարգիչների ստեղնաշարեր. սոլենոի-
դային կափույրներ (էլեկտրամագնիսական 
փոխարկիչներ). սեղմակներ (էլեկտրա-
կանություն). էլեկտրոնային նոթատետրեր. 
զանգի կոճակներ. մկնիկների գորգիկներ. 
մագնիսական կոդավորիչներ. լուսապաշտ-
պանիչ հովարներ. էլեկտրական հավաքիչներ. 
տրամաչափարկիչ օղեր. օդաչուների հատուկ 
պաշտպանիչ կոմբինեզոններ. կոմուտատորներ. 
կոմպակտ սկավառակներ (ձայնա- տեսային). 
կոմպակտ սկավառակներ (չվերագրանցվող). 
համեմատիչներ. ծովային կողմնացույցներ. 
համակարգիչներ. անձնական շարժական 
համակարգիչներ. դյուրակիր համակարգիչներ. 
էլեկտրական կոնդենսատորներ. էլեկտրական 
հպակներ. քամու ուղղության ցուցիչ 
կոնասարքեր. ճանապարհային ազդանշանային 
կոնասարքեր. ճյուղավորման տուփեր 
(էլեկտրականություն). բաշխիչ տուփեր 
(էլեկտրականություն). միացման տուփեր 
(էլեկտրականություն). էլեկտրական կուտա-
կիչների պատյաններ. բարձրախոսների 
պատյաններ. զգեստներ ստորջրյա սուզման 
համար. կրակապաշտպանիչ զգեստներ. 
գալենային բյուրեղներ (դետեկտորներ). 
հագուստին ամրացվող լուսաանդրադարձիչ 
շրջաններ տրանսպորտային վթարների 
կանխարգելման համար. պաշտպանիչ 
կափարիչներ խցակի վարդակների համար. 
տափագերաններ (չափիչ սարքեր). լազերներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. կաթնախտաչափներ. 
կաթ նա չափներ. վակուումային լամպեր 
(ռադիո). լամպեր լուսանկարչական 
լաբորատորիաների համար. 
ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. ուժեղարար 
էլեկտրոնային լամպեր. բռնկալամպեր 
(լուսանկարչություն). ժապա վեն ներ 
ընթերցագլխիկների մաքրման համար. 
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մագնիսական ժապավեններ. մագնիսական 
ժապավեններ տեսագրման համար. չափիչ 
ժապավեններ. հրշեջային փրկասանդուղքներ. 
քանոններ (չափիչ սարքեր). լոգարիթմական 
քանոններ. հպաոսպնյակներ. շտկող 
ոսպնյակներ (օպտիկա). օպտիկական 
ոսպնյակներ. լուսահավաք ոսպնյակներ. 
խորաչափների լոտեր. էլեկտրական մայր գծեր. 
չափիչ գդալներ. խոշորացույցներ (օպտիկա). 
մանածագործական խոշորացույցներ. մագնիս-
ներ. դեկորատիվ մագնիսներ. մանեկեններ 
վթարային փորձարկումների համար. 
մանեկեններ օգնության ցուցադրման փոր-
ձարկման համար (ուսուցողական սարքեր). 
«մկնիկ» տիպի մանիպուլյատորներ (տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ). 
մանոմետրեր. դիմակներ ստորջրյա սուզման 
համար. եռակցողի դիմակներ. պաշտպանիչ 
դիմակներ. նյութեր էլեկտրահաղորդագծերի 
համար (հաղորդալարեր, մալուխներ). 
ընտրությունների ժամանակ ձայների հաշվարկ-
ման մեքենաներ. դրամի հաշվարկման և 
տեսակավորման մեքենաներ. նյութերի 
փորձարկման մեքենաներ և սարքեր. 
լաբորատորիաների համար հատուկ կահույք. 
ձայնափողեր. դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ. 
թաղանթներ (ակուստիկա). թաղանթներ 
գիտական սարքերի համար. մետաղա-
դետեկտորներ արդյունաբերական կամ 
զինվորական նպատակների համար. 
մետրոնոմներ. մետրեր (չափիչ սարքեր). 
մետրեր ատաղձագործական աշխատանքների 
համար. դերձակի մետրեր. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
մետաղանիշերով գործարկվող ապարատների 
մեխանիզմներ. կանխավճարային մեխա-
նիզմներ հեռուստացույցների համար. փականի 
գործարկման մեխանիզմներ (լուսանկար-
չություն). մանրաչափներ. միկրոպրոցեսորներ. 
մանրադիտակներ. մանրահատիչներ. միկրո-
ֆոններ. մոդեմներ. շանթարգելներ. մոնի-
տորներ (համակարգչային սարքավորանք). 
մոնիտորներ (համակարգչային ծրագրեր). 
ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրականություն). 
միացնող ագույցներ մալուխների համար. 
նմուշների պատրաստման գործիքների 
հավաքակազմեր (մանրադիտում). ատամնա-
կալներ. ծնկակալներ բանվորների համար. 

ականջակալներ. օպտիկական մակարդա-
կաչափներ. ձայնագրանցակիրներ. մագնի-
սական տեղեկակիրներ. օպտիկական 
տեղեկակիրներ. էլեկտրատաքացմամբ գուլպա-
ներ. համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
էլեկտրական մալուխի պարուտակներ. 
էլեկտրական հաղորդալարերի նույնականաց-
ման պարուտակներ. սարքավորանք կշռման 
համար. ծակոտաքարտերի օգտագործմամբ 
գրասենյակային սարքավորանք. փրկարա-
րական սարքավորանք. կոշիկներ դժբախտ 
պատահարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանելու համար. օբյեկտիվներ 
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). օբյեկտիվներ 
աստղալուսանկարչության համար. ձվադի-
տակներ. կրակմարիչներ. էլեկտրաֆիկացված 
պարիսպներ. սահմանափակիչներ (էլեկտրա-
կանություն). հագուստ դժբախտ պատա-
հարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանելու համար. հագուստ կրակից 
պաշտպանվելու համար. ասբեստե գործվածքից 
հագուստ կրակից պաշտպանվելու համար. 
հատուկ լաբորատորիական հագուստ. 
օզոնարարներ. օկտանտներ. ակնապակիներ. 
օմաչափներ. ենթադաստակի հենարաններ 
համակարգչով աշխատելու համար. ակնոցների 
շրջանակներ. մենակնոցների շրջանակներ. 
տատանագրիչներ. ուղղալարեր. անդրա-
դարձիչներ (օպտիկա). ակնոցներ (օպտիկա). 
արևապաշտպան ակնոցներ. սպորտային 
ակնոցներ. ազդանշանային լուսավորվող կամ 
մեխանիկական վահաններ. փեյջերներ. մենակ-
նոցներ. գրպանի էլեկտրոնային թարգ-
մանիչներ. հաղորդիչներ (հեռավորական կապ). 
հեռախոսային հաղորդիչներ. էլեկտրոնային 
ազդանշանների հաղորդիչներ. էլեկտրական 
փոխարկիչներ. շրջադիտակներ. ջրասույզների 
ձեռնոցներ. ձեռնոցներ դժբախտ պատա-
հարներից պաշտպանվելու համար. ռենտ-
գենյան ճառագայթումից պաշտպանվելու 
ձեռնոցներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. ասբեստե գործվածքից ձեռնոցներ 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանվելու 
համար. լաբորատորիական վառարաններ. 
կաթոցիկներ. հրաչափներ. մակերեսաչափներ. 
պլանշետներ (գեոդեզիական սարքեր). 
կուտակիչի թիթեղներ. ինտեգրալային 
սխեմաների մեկուսատախտակներ. տպա-
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գրական մեկուսատախտակներ. կոմպակտ 
սկավառակների նվագարկիչներ. կասետների 
նվագարկիչներ. ձայնագրման ժապավեններ. 
ռենտգենյան լուսակայված ժապավեններ. 
լուսակայված ժապավեններ. փրկարարական 
լաստեր. լաբորատորիական տակդիրներ. 
կիսահաղորդիչներ. բևեռաչափներ. հրդեհային 
պոմպեր. ապակե աստիճանավորված 
անոթներ. փրկարարական գոտիներ. հալուն 
ապահովիչներ. էլեկտրական ապահովիչներ. 
էլեկտրական կերպափոխիչներ. հեռավորական 
ընդհատիչներ. սարքեր սննդամթերքի և կերերի 
վերլուծության համար. ախտորոշման սարքեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
նախատեսվածների. սարքեր հեռավորական 
գրանցման համար. հեռավորության չափման 
սարքեր. արագության չափման սարքեր 
(լուսանկարչություն). սարքեր կաշվի հաս_
տության չափման համար. սարքեր մորթիների 
հաստության չափման համար. սարքեր 
փոխադրամիջոցների արագության հսկման 
համար. ուսուցողական սարքեր. ժամանակի 
գրանցման սարքեր. սարքեր անկյունների ու 
եզրերի կլորացման համար. աստղադիտական 
սարքեր և գործիքներ. գեոդեզիական սարքեր և 
գործիքներ. կշռման սարքեր և գործիքներ. 
ծովային սարքեր և գործիքներ. նավագնացական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական սարքեր և 
գործիքներ. ֆիզիկական սարքեր և գործիքներ. 
քիմիական սարքեր և գործիքներ. չափողական 
սարքեր. չափողական էլեկտրական սարքեր. 
ստուգիչ-չափիչ սարքեր շոգեկաթսաների 
համար. օդերևութաբանական սարքեր. ծովային 
ազդանշանային սարքեր. դիտարկման սարքեր. 
նավագնացական սարքեր փոխադրամիջոցների 
համար (հարթակային համակարգիչներ). 
նավագնացական արբանյակային սարքեր. 
կարգավորող էլեկտրական սարքեր. ճշգրիտ 
չափման սարքեր. ընդունիչներ (ձայնա- 
տեսային). պրիզմաներ (օպտիկա). 
համակարգչային տպող սարքեր. հար-
մարանքներ արտադրանքի եզրերի 
հավասարեցման համար. հարմարանքներ 
թորանոթները բռնելու համար. հարմարանքներ 
նվագարկիչի ասեղի փոխման համար. 
լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 
չորացման հարմարանքներ. հարմարանքներ 
ձայնային սկավառակների մաքրման համար. 

հարվածային հարմարանքներ հրդեհների 
մարման համար. օպտիկական նշանոցներ 
հրազենի համար. փորձանոթներ. կափույրների 
ճնշման ցուցիչ խցաններ. մագնիսական լարեր. 
հեռագրալարեր. հեռախոսալարեր. էլեկտրա-
լարեր. էլեկտրականության հաղորդալարեր. 
մեկուսացված պղնձալարեր. մետաղական 
համահալվածքներից հալուն մետաղալարեր. 
ծրագրեր համակարգիչների համար. խաղային 
ծրագրեր համակարգիչների համար. համա-
կարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում). օպերացիոն ծրագրեր համա-
կարգիչների համար. նվագարկիչներ. 
պրոցեսորներ (տեղեկատվության մշակման 
կենտրոնական հանգույցներ). ձողեր ստոր-
գետնյա ջրի աղբյուրի տեղադիրքի որոշման 
համար. ներբեռնվող էլեկտրոնային հրատա-
րակություններ. բաշխիչ վահանակներ 
(էլեկտրականություն). կառավարման վահա-
նակներ (էլեկտրականություն). ռադարներ. 
ռադիոկայմեր. ռադիոհաղորդիչներ (հեռա-
վորական կապ). ռադիոսարքեր. ռադիո-
ընդունիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
հակահրդեհային ցրցայտիչներ. դիապո-
զիտիվների շրջանակներ. պատկերացանցեր 
լուսատպագրության համար. դյուրակիր 
ռացիաներ. կարգավորիչներ գերլարումից 
պաշտպանվելու համար. լարման կարգա-
վորիչներ փոխադրամիջոցների համար. բեմի 
լուսավորման կարգավորիչներ. լուսավորման 
էլեկտրական կարգավորիչներ. պտույտների 
քանակի կարգավորիչներ նվագարկիչների 
համար. ռեդուկտորներ (էլեկտրականություն). 
լվացման ռեզերվուարներ (լուսանկարչություն). 
խազքաշներ. ժամանակի ավտոմատ ռելեներ. 
էլեկտրական ռելեներ. անվտանգության գոտի-
ներ, բացառությամբ փոխադրամիջոցների 
նստատեղերի համար նախատեսվածների և 
սպորտային սարքավորանքի. ռենտգենա-
նկարներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. ռեո-
ստատներ. շնչադիմակներ օդի զտման համար. 
շնչադիմակներ, բացառությամբ արհեստական 
շնչառության համար նախատեսվածների. 
թորանոթներ. բեկումաչափներ. 
ռեֆրակտորներ. ցանցեր էլեկտրական 
կուտակիչների թիթեղների համար. 
խոսափողեր. խոսափողեր բարձրախոսների 
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համար. շաքարաչափներ. թելքային 
օպտիկական լուսատարներ. լուսացույցներ 
(ազդանշանային սարքավորանք). սուլիչներ 
շներին հրահանգ տալու համար. ազդանշանային 
սուլիչներ. սեքստանտներ. ինդուկտիվության 
կոճերի միջաձողեր (էլեկտրականություն). 
փրկարարական ցանցեր. ցանցեր դժբախտ 
պատահարներից պաշտ պանելու համար. 
հրդեհների ազդանշանիչներ. լուսային կամ 
մեխանիկական ազդասարքեր. շչակներ. 
տեսածրիչներ (տեղեկատվության մշակման 
սարքավորում). բանական քարտեր 
(միկրոսխեմաներով քարտեր). էլեկտրալարերի 
միացումներ. էլեկտրական միացումներ. գծային 
միակցիչներ (էլեկտրականություն). սոնարներ. 
սոնոմետրեր. լուսավորման համակարգերի 
բալաստային դիմադրություններ. էլեկտրական 
դիմադրություններ. սպեկտրագրիչներ. սպեկ-
տրա դիտակներ. արագաչափներ. սպիր-
տաչափներ. արբանյակներ գիտական 
հետազոտությունների համար. դժբախտ 
պատահարներից անձնական պաշտպանության 
միջոցներ. ուսուցողական ձայնատեսային 
միջոցներ. ռադիոհեռագրային կայաններ. 
ռադիոհեռախոսային կայաններ. ակնոցների 
ապակիներ. հոսանահաղորդ պատվածքով 
ապակիներ. հակաշլացնող լուսապաշտպան 
ապակիներ. օպտիկական ապակի. դյուրա կիր 
ստերեոընդունիչներ. ծավալադիտակներ. 
լուսա  նկարչական ապարատների կանգնակ-
ներ. պարբերադիտակներ. հրդեհային նավեր. 
սուլֆիտաչափներ. պայուսակներ շարժական 
համակարգիչների համար. չորացուցիչներ 
(լուսանկարչություն). գնդոլորտաչափներ. 
ինտե գրալային սխեմաներ. տպագրական 
սխեմաներ. հաշվիչներ. ավտոկայանատեղերի 
վճարվող ժամանակի հաշվիչներ. 
փոխադրամիջոցների անցած տարածության 
հաշվիչներ. պտույտների քանակի հաշվիչներ. 
համրիչներ. ժամա նակաչափ սարքեր (ավազի 
ժամացույցներ) ձվի եփման համար. 
սակահաշվիչներ. ստորջրյա լողի համար 
նախատեսված ականջի տամպոններ. 
դարձաչափներ. հեռուստացույց ներ. 
հեռագրասարքեր (ապարատներ). աստղա-
դիտակներ. հեռահուշարարներ. հեռատիպներ. 
շարժական հեռախոսներ. թեոդոլիտներ. 
ջերմաչափներ, բացառությամբ բժշկականների. 

ջերմապահպանիչներ. ջերմապահպանիչներ 
փոխադրամիջոցների համար. հալքանոթներ 
(լաբորատորիական). տոնարմներ նվագար-
կիչների համար. տոտալիզատորներ. 
տրանզիստորներ (էլեկտրոնիկա). տրանս-
պոնդերներ (հաղորդիչներ-պատասխանիչներ). 
գծանկյունաչափներ (չափիչ սարքեր). 
կերպափոխիչներ (էլեկտրականություն). 
բարձրացնող կերպափոխիչներ. նախա զգու-
շացնող եռանկյուններ անսարք փոխա-
դրամիջոցների համար. տրիոդներ. 
գոր ծարկ ման ճոպաններ շարժիչների համար. 
գազապարպիչ էլեկտրական խողովակներ, 
բացառությամբ լուսավորման համար 
օգտագործվողների. մազախողովակներ. նեո-
նային խողովակներ ցուցանակների համար. 
Պիտոյի խողովակներ. ռենտգենյան 
խողովակներ, բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. հեռախոսափողեր. ցուցիչ-
ներ. քանակության ցուցիչներ. դողերում ցածր 
ճնշման ավտոմատ ցուցիչներ. բենզինի 
մակարդակի ցուցիչներ. ջրի մակարդակի 
ցուցիչներ. հոսանքի հոսակորստի էլեկտրական 
ցուցիչներ. լուսային էմիսիայի էլեկտրոնային 
ցուցիչներ. թեքաչափներ. հարթաչափներ 
(հորիզոնական դիրքի որոշման սարքեր). 
սնդիկային հարթաչափներ. սպիրտային 
հարթաչափներ. մեզախտաչափներ. ձայնի 
ուժեղարարներ. մասնիկների արագարարներ. 
էլեկտրական կայանքներ արտադրական 
գործընթացի հեռավորական կառավարման 
համար. սարքեր փոխադրամիջոցների 
ավտոմատ կառավարման համար. հավա-
սարակշռման համար սարքեր. տեսագրանցման 
համար սարքեր. ձայնի վերարտադրման 
սարքեր. հաշիվների դուրսգրման սարքեր. 
սարքեր մագնիսական ժապավենի վրա 
գրանցման համար. սարքեր ռենտգենյան 
ճառագայթումից պաշտպանվելու համար, 
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտա-
գործվողների. սարքեր երկաթուղային փո -
խադրամիջոցներում անվտանգության 
ապա   հով  ման համար. տեղեկատվության մշակ-
ման սարքեր. սարքեր թթվածնի արտահեղման 
(տարաթողման) համար. հափշտակումը 
կանխող էլեկտրական սարքեր. ժապավենը 
կտրող սարքեր. լուսանկարների չորացման 
սարքեր. նիշերի ընթերցման օպտիկական 
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սարքեր. դիապոզիտիվների կենտրոնավորման 
սարքեր. դոզավորման սարքեր. լիցքավորման 
սարքեր կուտակչային մարտկոցների համար. 
լիցքավորման սարքեր էլեկտրական կուտա-
կիչների համար. ձայնային ազդանշանային 
սարքեր. զոնդավորման սարքեր և մեքենաներ. 
սարքեր և հարմարանքներ կինոֆիլմերի 
(կինոժապավենների) մոնտաժման համար. 
կաթոդային սարքեր կոռոզիայից պաշտ-
պանվելու համար. կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքեր). պաշտ-
պանական ազդասարքեր. համակար գիչ ների 
ծայրամասային սարքեր. խանգարումա-
պաշտպան սարքեր (էլեկտրականություն). 
ապամագնիսացման սարքեր մագնիսական 
ժապավենների համար. կապի ձայնային 
սարքեր. վթարային ազդասարքեր. հակա-
մառախուղային ազդասարքեր, բացառությամբ 
պայթուցիկների. տագնապային ազդասարքեր. 
գումարման սարքեր. ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքավորանք). 
ջերմության կարգավորման սարքեր. 
լուսապատճենահանման սարքեր (լուսա-
նկարչական, էլեկտրաստատիկ, ջերմային). 
գծածածկագրերի ընթերցման սարքեր. 
շարժական հեռախոսների զանգերի համար 
ներբեռնվող ձայնային ֆայլեր. ներբեռնվող 
պատկերների ֆայլեր. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. մուլտիպլիկացիոն 
ֆիլմեր. զտիչներ (լուսանկարչություն). շնչա-
դիմակների զտիչներ. լուսանկարչության մեջ 
օգտագործվող զտիչներ ուլտրամանուշակա-
գույն ճառագայթների համար. USB ֆլեշ սար-
քավարներ. «կախարդական» լապտերներ. 
օպտիկական համակարգով լապտերներ. 
ազդանշանային լապտերներ. լուսանկարչական 
սարքեր. լուսափայլարկիչներ. լուսափա-
կանակներ. լուսանկարչական լաբորա-
տորիաներ. լուսաչափներ. իմպուլսային 
լուսա նկարչական լուսավորիչներ. լուսա նկար-
ների թվային շրջանակներ. լուսախոշորա-
ցուցիչներ. փակող շերտով լուսատարրեր. 
պատյաններ հպաոսպնյակների համար. 
ակնոցների պատյաններ. քթակնոցների 
պատյաններ. մանրադիտակների առար-
կայական ապակիների պատյաններ. լուսա-
նկարչական ապարատների ու պարագաների 
համար հատուկ պատյաններ. լաբորա-

տորիական քրոմատագրիչներ. ժամանա-
կագրիչներ (ժամանակի գրանցման սարքեր). 
լաբորատորիական կենտրոնախուսակներ. 
քթակնոցների շղթաներ. ցիկլոտրոններ. 
կարկիններ (չափիչ սարքեր). հաճախաչափներ. 
ցուցակային ժամացույցներ (ժամանակի 
գրանցման սարքեր). Պետրիի թասեր. 
պատյաններ դյուրատար համակարգիչների 
համար. պաշտպանական հակահրդեհային 
պատյաններ. չիպեր (ինտեգրալային 
սխեմաներ). ձևանմուշներ (չափիչ սարքեր). 
քայլաչափներ. օդերևութաբանական զոնդ-
փչագնդեր. լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման հաղորդաձողեր. ասբեստային 
առաջակալներ հրշեջների համար. հրդեհային 
ճկափողեր. սպորտսմենների պաշտպանիչ 
սաղավարտներ. շարժական հեռախոսների 
փոկեր. ակնոցների ու քթակնոցների փոկեր. 
լուսանկարչական ապարատների կալաններ. 
կոմուտացիոն վահաններ. բաշխիչ վահաններ 
(էլեկտրականություն). էկրաններ (լուսա-
նկարչություն). բանվորի դեմքի պաշտպանիչ 
էկրաններ. պրոյեկցիոն էկրաններ. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական 
նպատակների համար. ֆլուորեսցենտող 
էկրաններ. լուսակայացույցներ (լուսավորության 
չափիչներ).  էլեկտրահաղորդագծեր. գալվա-
նական տարրեր. էպիդիասկոպներ. էրգա-
չափներ. խարիսխներ (էլեկտրականություն).

դաս 25. հագուստ, այն է՝ վերին 
մասի հագուստ, ստորին մասի հագուստ, 
վերնաշապիկներ, ժակետներ, փոխաններ, 
կարճատաբատներ, ներքին սպիտակեղեն, 
գիշերանոցներ. հագուստի ժապավեններ 
և փոկեր. թաթմաններ. Հալոուինի և 
դիմակահանդեսի կոստյումներ. կոշկեղեն, 
այն է՝ կոշիկներ, կեդեր, հողաթափներ. 
գլխարկներ, այն է՝ բոլորագլխարկներ. օղակ- 
ժապավեններ, գլխաշորեր. միանձնուհիների 
գլխադիրներ (գլխի ծածկոցներ). բանդանաներ 
(գլխակապեր). ներքնազգեստ. քրտինքը 
կլանող ներքնազգեստ.  բերետներ.  բլուզներ 
(վերնաշապիկներ). բոաներ (գորժետներ, 
մորթե վզկապներ). բոդիներ (կանացի 
ներքնազգեստ). կարճ ճտքերով կոշիկներ.  
կարճ ճտքերով դահուկային կոշիկներ. 
սպորտային կարճ ճտքերով կոշիկներ.  
բրիջիներ. տաբատներ. բուտսեր (ֆուտբոլի 
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կոշիկներ). կրծկալներ. հանովի օձիքներ. 
օձիքներ, թիկնոցներ (հագուստ). ներդիրներ 
շապիկների համար. քողեր (հագուստ). 
գաբարդիններ (հագուստ). կրկնակոշիկներ. 
փողկապներ. լայն ծայրերով փողկապ-
վարդակապեր. գամաշներ (տաք գուլպեղեն). 
զանգապաններ. երկարաճիտք կոշիկների 
ճտքեր. գրացիաներ. ջերսի (հագուստ). 
բաճկոնակներ. սպորտային տրիկոտաժե իրեր. 
տրիկոտաժե իրեր. կրունկներ. վարտիքներ, 
անդրավարտիքներ (հագուստ). կնգուղներ 
(հագուստ). հիմնակմախքներ լայնեզր 
գլխարկ ների համար (հենքեր). գրպաններ 
հագուստի համար. վզպատներ (կաշնեներ). 
շքոցիկներ (գլխարկներ). շքոցիկներ գդակների 
համար. զուգագուլպաներ. կոմբինացիաներ 
(ներքնազգեստ). կոմբինեզոններ (հագուստ). 
կոմբինեզոններ ջրադահուկորդների համար. 
կորսաժներ (կանանց ներքնազգեստ). 
սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). կոստյումներ. 
լողազգեստներ. դիմակահանդեսի կոստյումներ. 
լողափի կոստյումներ. բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ բրդյա կտորից (հագուստ). 
ձկնորսական բաճկոններ.  լեգինսներ, 
ռեյտուզներ (շալվար). լիվրեներ. կրծքակալներ. 
մանժետներ. կարճաթև շապիկներ. մանտիլներ 
(թիկնոցներ). մանտոներ. դիմակներ քնելու 
համար (հագուստ). մորթիներ (հագուստ). 
կանացի կիսաձեռնոցներ. խույրեր (եկեղեցական 
գլխարկներ). ձեռնամուշտակներ (հագուստ). ոչ 
էլեկտրական ոտնամուշտակներ. կոշկեղենի 
կրնկատակեր. մանկական լանջապանակներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
մորթե թիկնոցներ. ականջակալներ 
(հա գուստ). կիսագուլպաներ. լողափնյա 
կոշիկներ. սպորտային կոշիկներ. կոշկեղեն. 
թղթե հագուստ. վերնազգեստ. պատրաստի 
հագուստ. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. հագուստ հեծանվորդների համար. 
հագուստ մարզիկների, մարմնամարզիկների 
համար. հագուստ արհեստական կաշվից. 
կաշվե հագուստ. համազգեստ. հագուստ. 
մետաղական եզրակներ կոշկեղենի համար. 
օրարի (եկեղեցական հագուստ). վերարկուներ. 
պարկաներ. թիկնոցներ. ձեռնոցներ 
(հագուստ). ձեռնոցներ դահուկորդների 
համար. պիժամաներ. լողակիսավարտիքներ. 
պլաստրոններ. պարանոցի թաշկինակներ. 

լանջագրպանի թաշկինակներ. զգեստներ. 
անջրանցիկ անձրևանոցներ. գլխի ժապա-
վեններ (հագուստ). կապիչներ. կապիչներ 
կիսագուլպաների համար. կապիչներ գուլպա-
ների համար. պատրաստի աստառներ 
(հագուստի տարրեր). քրտնակալներ. ներ-
բաններ. տաբատակալներ. քուղերով կիսա-
ճիտք կոշիկներ. պոնչոներ. գոտիներ 
(ներքնազգեստ). փոկեր, գոտիներ (հագուստ). 
դրամապանակ-գոտիներ (հագուստ). նորածնի 
օժիտ (հագուստ). կոշիկների սահումը 
կանխարգելող հարմարանքներ. պուլովերներ 
(անօձիք և անկոճակ ֆուֆայկաներ). 
կրկնակի կրունկներ գուլպաների համար. 
ռանտեր կոշիկների համար. ոսկեթել զգեստ 
(եկեղեցական հանդերձանք). շապիկներ. 
սաբո (կոշկեղեն). սանդալներ. բաղնիքի 
սանդալներ. երկարաճիտք կոշիկներ. 
սարոնգներ. սարաֆաններ. սարի. սվիտերներ. 
սույուզկաներ կոշկեղենի համար. միջատակեր. 
բաղնիքի հողաթափներ. տոգաներ. 
տրիկոտաժ (հագուստ). կիսավարտիքներ. 
մարմնամարզական կոշիկներ. տնային 
կոշիկ ներ. տուֆլիներ. տյուբետեյկաներ, 
թասակներ. տյուրբաններ, չալմաներ. գլխարկ-
ներ. գոգնոցներ (հագուստ). ֆուտբոլկաներ. 
խալաթներ. լոգանքի խալաթներ. ցիլինդրներ. 
կոշիկների մասեր (թաթերի). գուլպաներ. 
քրտինքը կլանող գուլպաներ. շալեր, ուսածածկեր. 
կեպիներ. թղթե գլխարկներ (հագուստ). 
գլխարկներ ցնցուղի համար. լողագլխարկներ. 
շարֆեր. բուտսերի սեպեր. լայնեզր գլխարկներ. 
մանկական վարտիքներ, անդրավարտիքներ 
(հագուստ). փողքաժապավեններ, փողքա-
կալներ. մուշտակներ. էսպադրիլներ. կիսա-
շրջազգեստներ. ներքնակիսաշրջազգեստ. 
կիսաշրջազգեստ-շորտեր.

դաս 28. խաղալիքներ, այն է՝ խաղալիք 
պերսոնաժային ֆիգուրներ, դրանց աքսե-
սուարներ. թատերական տիկնիկներ. խաղալիք 
պերսոնաժային ֆիգուրների պատյաններ. 
ըմբշամարտի խաղալիք ռինգեր. խաղալիք 
մեքենաներ. սեղանախաղեր. ձեռքով կառա-
վարվող սարքեր էլեկտրոնային խաղեր 
խաղալու համար, բացառությամբ էլեկտրոնային 
ցուցասարքերի էկրանների կամ մոնիտորների 
հետ օգտագործվողների. հմտությունը 
զարգացնող սեղանի կռվախաղեր. քարտեր 
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խաղալու համար. փազլներ. փափկամազ 
խաղալիքներ. պլյուշե խաղալիքներ. խաղալիք 
գոտիներ. մարմնամարզական նպատակներով 
օգտագործվող արմնկակալներ և ծնկակալ-
ներ. փրփրապլաստից խաղալիք ձեռքեր. 
կոստյումն երի դիմակներ. դեմքի նորաձև 
դիմակներ. տոնածառերի զարդարանքներ. 
արկադային ավտոմատներ տեսախաղերի 
համար. ավտոմատներ տեսախաղերի 
համար. խաղի ավտոմատներ մոլեխաղերի 
համար. կանխավճարով աշխատող խաղի 
ավտոմատներ. ավտոմոբիլներ (խաղալիքներ), 
տրանսպորտային միջոցներ (խաղալիքներ). 
լողավազաններ (խաղերի և սպորտի 
իրեր). բատուտներ. մանր զարդարանքներ 
երեկույթների համար (ուշադրության նշաններ). 
վիճակախաղի ջնջվող շերտով տոմսեր, սքրեթչ-
քարտեր (ջնջվող շերտի տակ ծածկագրված 
գաղտնագրով քարտեր) վիճակախաղերի 
համար. մեկնարկային սպորտային բլոկներ. 
բոդի-բորդեր. չմուշկներով կարճաճիտք 
կոշիկներ. ծծակով շշիկներ տիկնիկների համար. 
հեծանվային մարզասարքեր. ձկնորսական 
թարփիկներ (ձկնորսական թակարդներ). 
փետրագնդեր բադմինտոն խաղալու համար. 
հոլեր (խաղալիքներ). նկարներ, պատկերներ 
կազմելու համար տարրերի հավաքածուներից 
կազմված գլուխկոտրուկներ. կավե աղավնիներ 
(թիրախներ), կավե ափսեներ (թիրախներ). 
կախովի տանձիկներ. բռնման, խփման 
տվիչներ (ձկնորսական պարագաներ). 
դելտապլաններ. թռչող սկավառակներ 
(խաղալիքներ). սպորտային սկավառակներ. 
տնակներ տիկնիկների համար. դոմինո. 
պահող, օժանդակող տախտակներ լողի 
համար. սերֆինգի տախտակներ. առաձգական 
տախտակներ (սպորտային ապրանքներ). 
անվատախտակներ սահելու համար. սերֆինգի 
առագաստով տախտակներ. շախմատի 
տախտակներ. տամախաղի տախտակներ. 
տեգեր. սինթետիկ նյութերից ամանորյա 
եղևնիներ. խաղազառերի տարողություններ, 
խաղազառերի գավաթներ. լողի ժիլետներ. 
ժումարներ (լեռնագնացների հանդերձանք, 
պիտույքներ). թղթյա օդապարուկներ. 
խաղալիքներ. խաղալիքներ տնային 
կենդանիների համար. փափուկ խաղալիքներ. 
թավշյա խաղալիքներ. շարժական մասերով 

խաղալիքներ, մոբայլներ (խաղալիքներ). 
անակնկալով խաղալիքներ (խաղարկություն). 
սենյակի խաղեր. սեղանի խաղեր. օղակներով 
խաղեր. խաղեր. խաղեր-կոնստրուկտորներ. 
կալեյդոսկոպներ. խաղագնդակների օդա-
խցիկներ. բևեկնախեժ մարզիկների 
համար. դահուկների եզրակներ. բինգոյի 
քարտեր. խաղաքարտեր. տոնավաճառի 
կարուսելներ. ձկնորսական կոճեր. ճոճվող 
ձիեր (խաղալիքներ). ճոճարաններ. կեգլիներ. 
կեգլախաղ. բիլիարդի խաղաձող. գոլֆի 
մականներ. հոկեյի մականներ. փոկի կաշի 
(դահուկների հենարանային մակերևույթների 
համար). զանգակներ ամանորյա եղևնիների 
համար. սենյակներ տիկնիկների համար. 
խաղային կառավարման վահանակների 
կոնտրոլերներ. շաղաթղթիկներ. շրխկան 
կոնֆետներ (Սուրբ ծննդյան շրխկաններ). 
սառցային չմուշկներ. անվաչմուշկներ. 
միաշարք անիվներով անվաչմուշկներ. զառեր. 
ներկափոշեցրիչներ (սպորտային պարագաներ), 
փեյնթբոլի հրացաններ (սպորտային 
պարագաներ). դահուկների ամրակապեր. 
մահճակալներ տիկնիկների համար. պտտվող 
շրջաններ պտուտախաղի համար. ձկնորսական 
կեռիկներ. կառուցման խորանարդիկներ 
(խաղալիքներ). տիկնիկներ. լողալու լաստեր. 
ձկնորսական կարթաթելեր. կենդանիների 
աղիքներից ձկնորսական կարթաթելեր. 
նետաձգության աղեղներ. դահուկներ. ջրային 
դահուկներ. սերֆինգի դահուկներ. մաջոնգ 
(սեղանի խաղ). դահուկների քսուքներ. 
որսորդության ժամանակ կենդանիներին 
կանչելու, գրավելու սարքեր. մարիոնետներ. 
դիմակահանդեսի դիմակներ. թատրոնի 
դիմակներ. սուսերամարտի դիմակներ. 
առագաստով տախտակների կայմեր. թավշյա 
արջուկներ. բիլիարդի խաղաձողերի կավիճ. 
թիրախներ. էլեկտրոնային թիրախներ. 
հավաքովի մասշտաբային մոդելներ 
(խաղալիքներ). փոխադրամիջոցների մասշտա-
բային մոդելներ. խաղագնդակներ. արհես-
տական խայծեր. բիլիարդի սեղանների 
կողեզրերի մակադրակներ. ծնկակապեր 
(սպորտային ապրանքներ). բիլիարդի 
խաղաձողերի ծայրակալներ. արմնկակալներ 
(սպորտային ապրանքներ). հագուստ 
տիկնիկների համար. սուսերամարտի զենք. 
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մաժորետկաների մականներ. պարապլաններ. 
պաչինկո. բեյսբոլի ձեռնոցներ. բռնցքամարտի 
ձեռնոցներ. գոլֆի ձեռնոցներ. խաղի ձեռնոց ներ. 
նետման ձեռնոցներ (խաղերի պարագաներ). 
սուսերամարտի ձեռնոցներ. պինյատաներ. 
խաղալիք ատրճանակներ. օդաճնշական 
ատրճանակներ (խաղալիքներ). հրապատիճներ 
(խաղալիքներ). խաղալիք ատրճանակների 
հրապատիճներ (խաղալիքներ). չխկչխկաններ 
(խաղալիքներ). պայտեր խաղերի համար. 
ամանորի տոնածառերի մոմակալներ. ամանորի 
տոնածառերի պատվանդաններ. դահուկների 
հենարանային մակերևույթների ծածկույթներ. 
լողաններ լողի համար. ձկնորսական 
լողաններ. հեղուկաբյուրեղային դիսփլեյներով 
դյուրատար խաղեր. լողի գոտիներ. որսի կամ 
ձկնորսության խայծեր. որսի և ձկնորսության 
հոտավետ խայծեր. աղեղով նետաձգության 
պարագաներ. օդապարուկների պարանների 
փաթաթման հարմարանքներ, օդապարուկների 
կարժառներ. օճառապղպջակների բացթողման 
հարմարանքներ (խաղալիքներ). հողագնդերն 
իրենց տեղում դասավորելու հարմարանքներ 
(գոլֆի պարագաներ). բիլիարդ խաղալիս 
գրառումներ կատարելու նշիչային 
հարմարանքներ. պաշտպանիչ միջադիրներ 
(սպորտային հանդերձանքի տարրեր). 
ձեռնաթիակներ. սերֆինգի տախտակների 
փոկեր. առագաստով տախտակների փոկեր. 
ծանրամարզիկների գոտիներ (սպորտային 
իրեր). ճեղապարսատիկներ (սպորտային 
ապրանքներ). հեծանվային մարզասարքերի 
անվակներ. որսատեգային հրացաններ (սպոր-
տային ապրանքներ). ինքնագլոր հեծանիվներ 
(խաղալիքներ). սահնակներ (սպորտային 
ապրանքներ). բոբսլեյի սահնակներ. թիթեռնա-
ցանցեր. ձկնորսական կոթավոր ուռկան. 
սպորտային ցանցեր. թենիսի ցանցեր. խայծին 
խփելու ազդանշանիչներ (ձկնորսական 
պարագաներ). դահուկների քերակներ. 
մանրադրամով աշխատող ավտոմատ սարքեր 
(խաղային ավտոմատներ). մարմնամարզական 
սարքեր. նետման սարքեր. ծանրամարտում 
վարժություններ կատարելու սպորտային 
սարքեր. ալպինիստների հանդերձանք. 
ձկնորսական պիտույքներ. արհեստական ձյուն 
ամանորի տանածառերի համար. ձյան վրայով 
քայլելու հարմարանքներ. սնոուբորդներ. թռչող 

թիրախներով կրակելու ստենդներ. բիլիարդի 
սեղաններ. կանխավճարով աշխատող 
ավտոմատներով բիլիարդի սեղաններ. սեղանի 
թենիսի սեղաններ. սեղանի ֆուտբոլի սեղաններ. 
ձեռնաթիակների լարեր. կենդանիների 
աղիքներից լարեր ձեռնաթիակների 
համար. կրիկետի պայուսակներ. անվավոր 
և առանց անիվների պայուսակներ գոլֆի 
մականների համար. տոբոգաններ (խաղա-
լիքներ). ռադիոկառավարմամբ փոխա-
դրամիջոցներ (խաղալիքներ). ուժային 
մարզասարքեր. սպորտային մարզասարքեր. 
տրիկտրակ, նարդի. սպորտային պահպանիչ 
կիսավարտիքներ (սպորտային ապրանքներ). 
ձկնորսական կարթեր. ամանորի տոնածառերի 
զարդանախշեր, բացառությամբ էլեկտրական 
լամպիկների, մոմերի և հրուշակեղենի. թենիսի 
գնդակներ նետելու սարքեր. ֆոկուսների 
ցուցադրման սարքեր. խաղերի սարքեր. 
բոուլինգի սարքեր և սարքավորումներ. 
խաղերի ֆիշկաներ (ժետոններ). մոլեխաղերի 
ֆիշկաներ. դահուկների և սերֆինգի 
տախտակների հատուկ պատյաններ.  խաղերի 
գնդիկներ. բիլիարդի գնդեր. խաղերի գնդեր. 
խաղերի (փչովի) փուչիկներ. փեյնթբոլի 
գնդակներ (փեյնթբոլի հրացանների սարքեր) 
(սպորտային ապրանքներ). ձնագնդեր. 
շախմատ. տամախաղ. ցատկումների 
ձողաններ. երեկույթների թղթյա գլխարկներ. 
վահանակներ (սպորտային ապրանքներ). 
ներկաքողարկված էկրաններ (սպորտային 
ապրանքներ). էսպանդերներ (մարզասարքեր).

դաս 35. մանրածախ առևտրի խանութների 
ծառայություններ, մանրածախ առևտրի 
ինտերնետ խանութների ծառայություններ. 
փոստային պատվերների ծառայություններ. 
գովազդ էլեկտրոնային զանգվածային 
լրատվամիջոցներով, ներառյալ ինտերնետով. 
հեռահաղորդակցության ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար. 
ներմուծման – արտահանման գործակա լու-
թյուն ներ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալու թյուններ. գովազդային գործակալու-
թյուններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
գովազդի տեղադրման համար նախա-
տեսված տարածքների վարձակալություն. 
առևտրային հաշվեստուգում (աուդիտ). 
վարձման գործակալություններ. տվյալների 
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ավտոմատացված հիմնապաշարների վարում. 
հաշվապահական փաստաթղթերի վարում. 
հաշիվների դուրսգրում. ապրանքների 
ցուցադրում. հաղորդագրությունների գրառում. 
հասարական կարծիքի ուսումնասիրում. 
շուկայի ուսումնասիրում. գործարարական 
տեղեկատվություն. սպառողներին տրամա-
դրվող առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհրդատվություն (ապրանքային սպառո-
ղական տեղեկատվություն). հետազո-
տություններ գործարարության ասպարեզում. 
կոնյունկտուրային հետազոտություններ. 
հետա զոտություններ մարկետինգի ասպա-
րեզում. աշխատակիցների հաստիքի 
համալրում. խորհրդակցություն գործարա-
րության կազմակերպման և կառավարման 
հարցերով. գործարարության կազմակերպման 
խորհրդակցություն. գործարարության կառա-
վարման խորհրդակցություն. աշխատակիցների 
կառավարման խորհրդակցություն. մասնա-
գիտական խորհրդակցություն գործա-
րարության ասպարեզում. գովազդի 
մակե տավորում. շուկայավարում. գործերի 
կառավարում ստեղծագործական գործարա-
րության ասպարեզում. գործերի կառավարում 
սպորտի ասպարեզում. մամուլի տեսություն 
(ակնարկ). գովազդային նյութերի թարմացում. 
տեքստի մշակում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազ-
դային նպատակներով.  լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. նորաձևության ցուցա-
դրումների կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. առևտրային տոնավաճառների 
կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. առևտրային գործունեության 
գնահատում. վճարման փաստաթղթերի 
պատրաստում. համակարգչային ֆայ-
լերում տեղեկատվության որոնում երրորդ 
անձանց համար. հովանավորների 
որոնում. աջակցություն գործարարության 
կառավարմանը. աջակցություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարմանը. ապրանքների ներկայացում 
բոլոր զանգվածային լրատվամիջոցներով 
մանրածախ առևտրի նպատակով. տնտեսական 
կանխատեսում. աճուրդային վաճառք. 

դեղագործական միջոցների, անասնաբուժական 
և հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
նշանակության նյութերի մանրածախ և 
մեծածախ առևտուր. գրասենյակային 
սարքավորանքի և ապարատների վարձույթ. 
գովազդային ժամանակի վարձույթ. 
գովազդային նյութերի վարձույթ. առևտրային 
ավտոմատների վարձույթ. լուսապատճենման 
սարքավորանքի վարձույթ. գովազդային 
տեքստերի հրապարակում. ռադիոգովազդ. 
ազդագրերի փակցնում, արտաքին գովազդ. 
նմուշների տարածում. գովազդային 
նյութերի տարածում. գովազդային նյութերի 
փոստային առաքում. գովազդային տեքստերի 
խմբագրում. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակագչային ցանցում. գովազդ փոստով. 
հեռուստատեսային գովազդ. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկություններ 
գործ նա կան գործարքների մասին. տվյալ-
ների համա կարգչային հիմնապաշարներում 
տեղեկա տվության համակարգում. խորհրդակ-
ցական ծառայություններ գործարարության 
կառավարման վերաբերյալ. հարկային 
հայտարարագրերի կազմում. հաշիվների 
մասին հաշվետվությունների կազմում. 
լրագրերում գովազդային խորագրերի 
կազմում. հեռուստատեսային շուկայավարում. 
հոգեբանական տեստավորում աշխատակիցներ 
ընտրելիս. հյուրանոցների գործարարական 
կառավարում. երրորդ անձանց համար 
ապրանքների և ծառայությունների լիցեն-
զիաների առևտրային կառավարում. 
ապրանքների պատվերների մշակման 
գործընթացի կառավարում. ծառայություններ 
հասարակական հարաբերությունների ոլոր-
տում. մանեկենների ծառայություններ 
ապրանքների գովազդի կամ խթանման 
համար. մեքենագրական ծառայություններ. 
ձեռնարկությունների տեղափոխման ծառայու-
թյուններ. գների համեմատման ծառայու-
թյուններ. քարտուղարների ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և 
ձեռնարկատերերին դրանցով ապա հովում). 
սղագրիչների ծառայություններ. ենթակա-
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պալառուի ծառայություններ (առևտրային 
աջակցություն). հեռախոսային պատաս-
խանիչների ծառայություններ բացակա 
բաժանորդների համար. լուսապատճենման 
ծառայություներ. գործնական փորձաքննություն.

դաս 41. զվարճությունների կազմա-
կերպման ծառայություններ, այն է՝ սպոր-
տային, ժամանցային և ընդհանուր բնույթի 
հեռուստատեսային ներկայացումների կազմա-
կերպում ուղիղ եթերում և հեռարձակվող 
զանգվածային լրատվամիջոցներով, ներառ-
յալ հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով, 
ինչպես նաև ինտերնետի կամ առևտրային 
օնլայն ծառայությունների միջոցով. 
զվարճությունների կազմակերպման ծառա-
յություններ, այն է՝ մասնագիտական ըմբշա-
մարտի մրցումների կազմակերպում և 
ներկայացում ուղիղ եթերում և հեռարձակվող 
զանգվածային լրատվամիջոցներով, ներառ-
յալ հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով, 
ինչպես նաև ինտերնետի կամ առևտրային 
օնլայն ծառայությունների միջոցով. 
զվարճությունների ծառայություններ, այն է՝ 
օնլայն ռեժիմում ուղիղ եթերով և հեռարձակվող 
զանգվածային լրատվամիջոցներով, ներառյալ 
հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով, ինչպես 
նաև ինտերնետի կամ առևտրային օնլայն 
ծառայությունների միջոցով հեռարձակվող 
հեռուստատեսային ծրագրերի կազմակերպում. 
նորությունների և տեղակատվության 
տրամադրում զվարճությունների և սպորտի 
ասպարեզում գլոբալ համակարգչային 
ցանցի կամ առևտրային օնլայն ծառա-
յությունների միջոցով. զվարճությունների 
կազմակերպման ծառայություններ, այն 
է՝ սպորտային, զվարճալի և ընդհանուր 
բնույթի տեղեկատվության և նորությունների 
տրամադրում ուղիղ եթերում և հեռարձակվող 
զանգվածային լրատվամիջոցներով, ներառյալ 
հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով, ինչպես 
նաև ինտերնետի կամ առևտրային օնլայն 
ծառայությունների միջոցով. տեղեկատվություն 
սպորտի, զվարճությունների վերաբերյալ 
և ընդհանուր բնույթի տեղեկատվություն  
օնլայն ընկերակցությունների պորտալի 
միջոցով. վեբ-կայքերի տրամադրում 
սպորտի, զվարճությունների և ընդհանուր 
բնույթի ոլորտներում. ֆան-ակումբների 

ծառայություններ, ֆան-ակումբների անդամների 
հետ իրադարձությունների կազմակերպում և 
ներկայացում, ֆան-ակումբների անդամների 
հետաքրքրությունների և մասնակցության 
խթանում, ֆան-ակումբների անդամներին 
օնլայն ընկերակցությունների ֆորումների 
տրամադրում. սպորտային զվարճությունների 
ոլորտում օնլայն նորությունների տրա-
մադրում. օնլայն պարբերականներ, այն 
է՝ բլոգներ սպորտային զվարճությունների 
ոլորտում. զվարճությունների և կրթության 
կազմակերպման ծառայություններ, այն 
է՝ ունկնդիրների լայն շրջանի համար 
նախատեսված տյալների փոխանցման 
բազմաթիվ միջոցներ ընդգրկող տարբեր 
հարթակների միջոցով տարածվող անդադար 
մուլտիմեդիային ծրագրերի կազմակերպում. 
զվարճությունների ոլորտում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով 
տեղեկատվության տրամադրում անդադար 
մուլտիմեդիային ծրագրերի վերաբերյալ. 
հեռուստատեսային ծրագրերի արտադրություն. 
մուլտիմեդիային ծրագրերի արտադրություն. 
նկարիչների համար մոդելների տրամադրման 
գործակալություններ. ակադեմիաներ (ուսու-
ցում). սպորտային հրապարակների վարձույթ. 
թենիսի կորտերի վարձույթ. գրքերը տուն 
տրամադրող գրադարաններ. զվարճալի 
ներկայացումների համար տոմսերի ամրա-
գրում. տեսանկարահանում. ֆիզիկական 
դաստիարակություն. դիսկոտեկներ. կենդա-
նիների վարժեցում. կրկնօրինակում. 
մոլեխաղեր. գրքերի հրատարակում. 
տեղեկա տվություն դաստիարակության և 
կրթության վերաբերյալ. հանգստի վերաբեր-
յալ տեղեկատվություն. զվարճությունների 
վերա  բեր յալ տեղեկատվություն. կինո-
ստուդիաներ. առողջարարական ակումբներ 
(առողջարարական և ֆիթնես մարզումներ). 
գիշերային ակումբ-սրճարաններ. հրատարա-
կությունների մակետավորում, բացառությամբ 
գովազդայինների. մանրալուսապատճենում. 
տեսագրությունների մոնտաժում. հեռուստա– 
և ռադիոծրագրերի արտադրություն. 
երաժշտասրահներ (music-halls). երաժշտության 
ստեղծագործում. ինտերակտիվ խաղերի 
տրամադրում համակարգչային ցանցի միջոցով. 
ինտերակտիվ էլեկտրոնային չբեռնվող 
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հրատարակությունների տրամադրում. հոգևո-
րական կրթություն. մարմնամարզության 
ուսուցում. հեռակա ուսուցում. գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ներկայացում). 
պարահանդեսների կազմակերպում. ցուցա-
հան դեսների կազմակերպում մշակութա-
լուսավորական նպատակներով. ժամանցի 
կազմակերպում. ուսումնազրույցների կազմա-
կերպում և անցկացում. կոնգրեսների 
կազմակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. համերգների 
կազմակերպում և անցկացում. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). սեմինարների կազմակերպում և 
անցկացում. սիմպոզիումների կազմակերպում 
և անցկացում. մրցույթների կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցողական կամ զվարճալի). 
գեղեցկության մրցույթների կազմակերպում. 
վիճակախաղերի կազմակերպում. զվարճության 
նպատակով նորաձևության ցուցադրումների 
կազմակերպում. ներկայացումների կազ-
մա կերպում (իմպրեսարիոների ծառայու-
թյուններ).  սպորտային մրցումն երի 
կազմակերպում. մասնագիտական կողմն-
որո շում (խորհրդատվություն կրթու թյան 
կամ դաստիարակության հարցերով). 
ատրակցիոնների զբոսայգիներ. թարգմա-
նություն ժեստերի լեզվից. հեռուստատեսային 
ժամանցային ծրագրեր. շարժական 
գրադարաններ. մասնագիտական վերապատ-
րաստում. սարքավորումների տրամադրում 
կարաոկեի համար. գոլֆի դաշտերի 
տրամադրում. սպորտային սարքավորումների 
տրամադրում. խաղասրահների տրամադրում. 
կինոդահլիճների տրամադրում. թատերա-
կանացված ներկայացումներ. թատերական 
ներկայացումներ. ֆիթնես-դասերի տրամա-
դրում. քննությունների անցկացում. 
սպորտային մրցումների ծրագրավորում. 
տեսաֆիլմերի արտադրություն. կինոֆիլմերի 
արտադրություն, բացառությամբ գովազ-
դային հոլովակների. ձայնային սարքա-
վորումների վարձույթ. տեսախցիկների 
վարձույթ. տեսամագնիտոֆոնների վար-
ձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ. դեկո-
րա ցիաների վարձույթ շոու ծրագրերի 
համար. ձայնագրությունների վարձույթ. 
խաղալիքների վարձույթ. կինոպրոյեկտորների 

և կինոսարքավորումների վարձույթ. կինո-
ֆիլմերի վարձույթ. խաղային սարքա-
վորումների վարձույթ. ստադիոնների 
սարքա վորումների վարձույթ. լուսավորության 
սարքա վորումների վարձույթ թատրոնների և 
հեռուստաստուդիաների համար. ռադիո- և 
հեռուստաընդունիչների վարձույթ. ջրասուզման 
հանդերձանքի վարձույթ. սպորտային 
սարքավորումների վարձույթ, բացառությամբ 
փոխադրամիջոցների. թատերական դեկո-
րա ցիաների վարձույթ. հրատարակում 
սեղանի էլեկտրոնային հրատարակչական 
համակարգերի միջոցով. էլեկտրոնային 
գրքերի և պարբերականների հրատարակում. 
տեքստային նյութերի հրատարակում, 
բացառությամբ գովազդայինների. զվարճալի 
ռադիոհաղորդումներ. հյուրերի զվարճացում. 
զվարճություններ. տեքստերի խմբագրում, 
բացառությամբ գովազդայինների. կեն դա -
նա բա նական այգիներ. լրատվա կան ծառա-
յություններ. հանդիպումների ծրա  գրերի 
կազմում (զվարճություն). երաժշտության 
ստեղծագործում. ենթագրում. հանգստի 
բազաների ծառայություններ (զվար-
ճություններ). դիսկ-ժոկեյների ծառա-
յու թյուններ. անհատական մարզիչների 
ծառա յություններ (ֆիթնես). խաղատների 
ծառա յություններ (խաղեր). վայելչագրական 
ծառայություններ. ակումբների ծառայություններ 
(զվարճություններ կամ լուսավորություն). 
թանգարանների ծառայություններ (շնոր-
հանդես, ցուցահանդեսներ). կրթադաստիա-
րակչական ծառայություններ. նվագախմբերի 
ծառայություններ. թարգմանիչների ծառայու-
թյուններ. սցենարների գրման ծառայություններ. 
տոմսերի տարածման ծառայություններ 
(զվարճություններ). կրկնուսույցների, ուսու-
ցիչ ների ծառայություններ (ուսուցում). սպոր-
տային ճամբարների ծառայություններ. 
ձայնագրման ստուդիաների ծառայություններ. 
բանավոր թարգմանիչների ծառայություններ. 
դպրոցների ծառայություններ (կրթություն). 
նախադպրոցական հաստատություններ 
(դաստիա րակություն). լուսանկարչություն. 
ֆոտո ռեպորտաժներ. կրկեսներ. գիշերօթիկ 
դպրոցներ. շոու ծրագրեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20140057  (111) 21862
(220) 22.01.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 22.01.2024
(730) «Հաֆ-հաֆ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 7, 
բն. 35, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 35. կենդանիների և նրանց համար 

նախատեսված պարագաների վաճառք.
դաս 41. կենդանիների ցուցահանդեսների 

կազմակեպում և կենդանիների վարժեցում.
դաս 43. օթևանատներ կենդանիների 

համար.
դաս 44. կենդանիների բժշկական և 

կոսմետիկական ծառայություններ:
_____________________

(210) 20140060 (111) 21863
(220) 23.01.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 23.01.2024
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 07.04.2014
(540) 

(526) Բացի «XS WINSTON» գրառումից մնա ցած 
բոլոր գրառումներն  ինքնուրույն պահպա նության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մուգ կապույտ, կապույտ, երկնագույն, մոխրա-
գույն գունային համակցությամբ:
(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) 20140061  (111) 21864
(220) 23.01.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 23.01.2024
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 07.04.2014
(540) 

(526) Բացի «XS WINSTON» գրառումից  մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մուգ կապույտ, կապույտ, մոխրագույն, սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
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(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) 20140069 (111) 21865
(220) 24.01.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 24.01.2024
(730) Այվիբրիջ Վենչրս Լիմիթեդ, CY 
(442) 07.03.2014
(540) 

(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 
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 մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

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

_____________________

(210) 20140076  (111) 21866
(220) 29.01.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 29.01.2024
(730) «Կնյազյան ընդ փարթնրս» ՓԲԸ, Երևան, 
Վ. Համբարձումյան 16, բն. 52, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.
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դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և 
հետազոտություններ. ապրանքային նշանների 
հետ կապված ծառայություններ մատուցելու 
և տեղեկատվություն տրամադրելու համար 
նախատեսված համակարգչային ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:

_____________________

(210) 20140090 (111) 21867
(220) 30.01.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 30.01.2024
(730) Սաիմաա Բեվրիջիս ՕՅ ԷլԹիԴի, FI 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140103  (111) 21868
(220) 01.02.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 01.02.2024
(730) «Շին-Տավր» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
34/3, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

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

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

դաս 41. զվարճություններ. կինոթատրոն, 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 43. ռեստորան, սրճարան:
_____________________

(210) 20140104  (111) 21869
(220) 01.02.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 01.02.2024 
(730) «Շին-Տավր» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
34/3, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

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

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

դաս 41. զվարճություններ. կինոթատրոն, 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 43. ռեստորան, սրճարան:
_____________________
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(210) 20140105  (111) 21870
(220) 01.02.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 01.02.2024
(730) «Շին-Տավր» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
34/3, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

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

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

դաս 41. զվարճություններ. կինոթատրոն, 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 43. ռեստորան, սրճարան:
_____________________

(210) 20140106  (111) 21871
(220) 01.02.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 01.02.2024
(730) «Շին-Տավր» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
34/3, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

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

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

դաս 41. զվարճություններ. կինոթատրոն, 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 43. ռեստորան, սրճարան:
_____________________

(210) 20140107  (111) 21872
(220) 01.02.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 01.02.2024
(730) «Շին-Տավր» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
34/3, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

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

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

դաս 41. զվարճություններ. կինոթատրոն, 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 43. ռեստորան, սրճարան:
_____________________
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(210) 20140108  (111) 21873
(220) 01.02.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 01.02.2024
(730) «Շին-Տավր» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
34/3, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

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

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

դաս 41. զվարճություններ. կինոթատրոն, 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 43. ռեստորան, սրճարան:
_____________________

(210) 20140109  (111) 21874
(220) 01.02.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 01.02.2024
(730) «Շին-Տավր» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
34/3, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ մանուշակագույն, բաց և մուգ նարնջագույն, 
սև գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 41. զվարճություններ. կինոթատրոն, 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 43. ռեստորան, սրճարան:
_____________________

(210) 20140119  (111) 21875
(220) 04.02.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 04.02.2024
(730) Դը Ջիլլեթ Քամփընի, US 
(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 8. ածելիների սայրեր, որոնք 

վաճառվում են որպես ածելիների քարթրիջի 
բաղկացուցիչ մաս:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140123  (111) 21876
(220) 06.02.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 06.02.2024
(730) «Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
57/2, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 
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(526) «YOUR FAVORITE COFFEE FLAVOR» արտա-
հայ տու թյունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կրեմա-
գույն, շագանակագույն, ոսկեգույն և կա նաչ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ:
_____________________

(210) 20140130  (111) 21877
(220) 05.02.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 05.02.2024
(730) “Արթստեփ” ՍՊԸ, Երևան, Բուդաղյան 1, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 
դաս 20. պլաստմասսայե կամ փայտե 
տարողություններ փաթեթավորման համար.
դաս 30. մեղր.
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140157  (111) 21878
(220) 10.02.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 10.02.2024
(730) Դը Ջիլլեթ Քամփընի, US 
(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 8. ածելիներ մեկանգամյա օգտագործ-

ման համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140179  (111) 21879
(220) 12.02.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 12.02.2024
(730) Դիսքավըրի Քմյունիքեյշնզ, ԼԼՔ., Դելա-
վերի նահանգ, US 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. նախապես գրանցված ձայնա-

տեսային գրանցումներ, ձայնային կասետ-
ներ, տեսասկավառակներ. կոմպակտ 
սկավառակներ. DVD-ներ և CD-ROM-ների 
վրա գրանցված մուլտիմեդիային ծրագրային 
արտադրանք, բոլոր վերոհիշյալ ապրաքներն 
առնչվում են սպառողների ընդհանուր 
հետաքրքրության առարկաներին. անձնական 
համակարգիչներում և անլար կապի դյուրակիր 
սարքերում պահվող ներբեռնվող նախապես 
գրանցված տեսահոլովակներ, նախապես 
գրանցված ձայնային հոլովակներ, տեքստեր 
և գրաֆիկա, բոլոր վերոհիշյալ ապրանքներն 
առնչվում են սպառողների ընդհանուր 
հետաքրքրության առարկաներին.

դաս 38. հաղորդակցական ծառայու-
թյուններ, այն է՝ հոսքային ձայնային և 
ձայնատեսային գրանցումների փոխանցում 
համացանցի, մալուխային ցանցերի, անլար 
ցանցերի, արբանյակային կամ ինտերակտիվ 
մուլտիմեդիային ցանցերի միջոցով. ձայնա- 
և տեսահեռարձակում ինտերնետի միջոցով. 
ձայնատեսային բնույթի տեղեկատվության 
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փոխանցում. հեռուստատեսային հեռարձակում. 
մալուխային հեռուստատեսային հեռարձակում. 
արբանյակային հեռուստատեսային հեռար-
ձակում. զանգվածային տեղեկատվական 
շարժական միջոցների ծառայություններ 
զվարճալի մեդիաբովանդակության էլեկտրո-
նային փոխանցման տեսքով. համացանցից 
ձայնա-տեսաֆայլերի ավտոմատացված 
հավաքման ծառայություններ (փոդքասթինգ). 
համացանցում ծրագրերի բաշխման 
ծառայություններ. հեռուստաալիքի տրամա-
դրում ըստ պահանջի (VoD). օնլայն 
ֆորումների տրամադրում համակարգիչներ 
օգտագործողների միջև հաղորդագրություն-
ների փոխանցման համար. ընդհանուր 
հետաքրքրու թյունների բնագավառում հաղոր-
դա գրությունների փոխանցման համար 
էլեկտրոնային հայտարարությունների տախ-
տակ ների և զրուցասրահների օնլայն տրա-
մադրում.

դաս 41. զվարճություններ, այն է՝ 
իրական ժամանակում ընթացող ընդհանուր 
հետաքրքրությունների բնագավառում մուլտի-
մեդիային ծրագրեր, որոնք փոխանցման 
միջոցների բազմաթիվ ձևերի օգնությամբ 
տարածվում են տարբեր հիմքային 
համակարգերով (պլատֆորմներով). համաշ-
խար հային համակարգչային ցանցի միջոցով 
չընդհատվող հեռուստատեսային ծրագրերի 
վերաբերյալ զվարճալի տեղեկատվության 
տրամադրում. հեռուստատեսային ծրագրերի 
արտադրություն. մուլտիմեդիային ծրագրերի 
արտադրություն, ֆիլմերի արտադրություն։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140188  (111) 21880
(220) 13.02.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 13.02.2024
(730) Գագիկ Սիմոնյան, Երևան, Հաղթանակի 
9, տուն 26, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(526) «COSMETICS», «ԿՈՍՄԵՏԻԿԱ», «Per-
fumes», «Օծանելիք» բառերն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր, դեղին և կանաչ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20140213  (111) 21881
(220) 18.02.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 18.02.2024
(730) «Արաբիկանա Անդալոս» ՍՊԸ, Երևան, 
Եզնիկ Կողբացու փ., շ. 1ա, բն. 32, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

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

դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտրի 
խանութների ծառայություն:

_____________________

(210) 20140244  (111) 21882
(220) 21.02.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 21.02.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վլադիմիր 
Խաչատրյան, Արմավիրի մարզ, գ. Պտղունք, 
Ագաթանգեղոսի 19, AM 
(442) 07.04.2014
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է կապույտ, փիրուզագույն, կանաչ, դեղին, 
նարնջա գույն, կարմիր, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր 
և բիտում. ոչ մետաղյա շարժական 
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա 
հուշարձաններ. դեկորատիվ խճաքարեր 
և բարեկարգման համար անհրաժեշտ 
շինարարական այլ պարագաներ, որոնք 
պատկանում են տվյալ դասին.

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

_____________________

(210) 20140267  (111) 21883
(220) 26.02.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 26.02.2024
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US 
(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 1. ավտոմոբիլային խնամքի և 

տեխնիկական սպասարկման արտադրանք, 
մասնավորապես`  սոսնձվող միջոց, սառնազ-
դակ, անտիֆրիզ, կեղտի հետ մղիչներ 
ֆաբրիկաների համար, հիդրավլիկ հեղուկներ 
ներառյալ` արգելակի հեղուկ, փոխհաղորդակի 
հեղուկ, ուղղորդիչ բանող հեղուկ, կցորդման 
հեղուկ. քիմիական հավելանյութեր շարժիչային 
վառելիքի համար և վառելիքային յուղի համար, 
մաքրող հավելանյութեր բենզինի համար, 
ներքին այրման շարժիչների վառելիքների 

հակաճայթիչներ, քիմիական նյութեր 
շարժիչներում այրուքը հեռացնելու համար, 
հեղուկներ հիդրավլիկ համակարգերի համար, 
պատրաստուկներ, որոնք ապահովում են 
վառելիքի խնայողական օգտագործումը, 
պատրաստուկներ շարժիչներում հեղուկների 
եռալն արգելակող բաղադրությունների համար. 
արդյունաբերական քիմիկատներ, չմշակված 
էպօքսիդային խեժեր, չմշակված ակրիլային 
խեժեր, չմշակված պլաստմասսաներից 
պատրաստված ֆիլտրող նյութեր. դողերը 
լցնելու համար պոմպերի հերմետիկներ. 
ռետինե մածիկներ նորոգվող դողերի համար. 
դողերի հերմետիկացման միացություններ. 
դողերի պատռվածքների հերմետիկացման 
համար բաղադրություններ.

դաս 2. թանձր հակակոռոզիական քսուք 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցների 
համար. ներկանյութեր. գունանյութեր. 
ներկեր, պաշտպանական նախաներկային 
պատվածքներ տրանսպորտային միջոցների 
ամրաշրջանակների համար, պատվածքներ. 
հակաքայքայող պատրաստուկներ, թանձր 
հակակոռոզիական քսուքներ, բաղա դրու-
թյուններ մետաղների խունացումը  կանխելու 
համար.

դաս 4. արդյունաբերական յուղեր, 
քսանյութեր և յուղեր, վառելիք և լուսավորման 
միջոցներ, տոգորման յուղեր և մասնատիչ 
բաղադրություններ (յուղերի ծագման մեջ), 
շինարարական նպատակների համար. 
փոկերի սահելը (տեղապտույտը) արգելակող 
պատրաստուկներ, ռեդուկտորային յուղ. ոչ 
քիմիական հավելանյութեր շարժիչի վառելիքի 
համար.

դաս 6. բանալիների շղթաներ, բանալիների 
կախազարդեր սովորական մետաղներից, 
համարանիշեր, գեղազարդ արկղեր, 
դրամատուփեր, բանկեր, սեղմակներ դրամի 
համար (մետաղից), սովորական մետաղների 
համահալվածքներ, պողպատե խողովակներ, 
շինարարական նյութեր մետաղից, ռելսեր մե տա-
ղից, երկաթալար, սեղմակներ ճո պան ների, 
մետաղաճոպանների համար (մետաղական), 
մետաղական պնդօղակներ, մետաղական 
պաշտպանիչ շղթաներ, մետաղական 
փականքներ տրանսպորտային միջոցների 
համար, զսպանակներ (մետաղական), մետա-
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ղական պահեստարաններ, մետաղական 
ձգովի սարքեր շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցների հիմնակմախքների համար. 
տրանսպորտային միջոցների կայունացման 
համակարգ, որն իր մեջ պարունակում 
է շարժական մետաղե խողովակների 
հենարաններ, որոնք տեղադրված են  
տրանսպորտային միջոցների հիմնակմախքի 
յուրաքանչյուր կողմի դիմաց և կապված են 
շղթայավոր ձգովի սարքավորանքով.

դաս 7. գլխիկի նստահանիչ՝ շարժիչները 
(ոչ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար), տուրբինները, առանցքակալների 
ներդրակները, ճնշակները, փականները, 
խցուկները, զտիչները, փոշարարները, 
շարժաբեր փոկերը, հաստատուն հոսանքի 
գեներատորների խոզանակները, կարբյու-
րատորները, ներքին այրման շարժիչների 
հովացման ռադիատորները, հովացման 
օդափոխիչները, էլեկտրական գեներատոր-
ները, գլանների գլխիկները, տանող անիվները, 
տանող շղթաները, հաստատուն հոսանքի 
գեներատորների շարժափոկերը, հաստատուն 
հոսանքի գեներատորները, բռնկիչները, 
բռնկիչների բաշխիչները, ներարկիչները, 
խլարարները, օդափոխիչների շարժափոկերը, 
շարժիչի մխոցները, շարժիչի արագության 
կարգավորիչը, ճնշակները, շարժիչների մասեր 
հանդիսացող ամբարձիչները պաշտպանելու 
համար. շարժիչներ (ոչ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար), ներքին 
այրման շարժիչների բռնկվող սարքեր.  
շարժիչային տրանսպորտային միջոցների 
շարժիչների բռնկվող սարքեր, շարժիչային 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների 
վառոցքի մոմեր, նախագործարկային 
տաքացման մոմեր, խցափակիչներ, վառոցքի 
մոմերի հաղորդալարեր. պոմպեր (մեքենաներ), 
օդի ճնշակներ, սառնարանային ճնշակներ, 
առանցքակալների ներդրակներ, փականներ, 
յուղման օղեր, շարժաբեր փոկեր, հաստատուն 
հոսանքի գեներատորների խոզանակներ, 
կարբյուրատորներ, շարժիչի հովացման 
օդափոխիչներ, էլեկտրական գեներատորներ, 
գլանների գլխիկներ, շարժիչների մխոցներ, 
շարժիչի յուղի զտիչներ (շարժիչային 
տրանսպորտային միջոցների համար),  օդի 
զտիչներ (շարժիչային տրանսպորտային 

միջոցների համար), շարժիչի յուղի պոմպեր 
(շարժիչային տրանսպորտային միջոցների 
համար), տուրբիններ, փոշարարներ (շարժիչի 
մասեր), տանող անիվներ (շարժիչի մասեր). 
շարժաբեր շղթաներ (շարժիչի մասեր). 
ապակեմաքրիչի շարժիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
շարժիչների օդափոխիչների շարժափոկեր, 
փոփոխական հոսանքի գեներատորներ, 
շարժիչի համար վառոցքի մագնետո 
(կայծահարույց սարք), շարժիչների 
մեկնասարքեր. շարժիչների արտանետած 
գազերի մաքրման սարքեր, ավտոմոբիլային 
շարժիչի խլարարներ, ավտոմոբիլային 
շարժիչների հովացման ռադիատորների 
արտանետիչ խողովակներ շարժիչների 
համար, հերմետիկացնող կարաններ 
(շարժիչների մասեր), շարժիչների փոկեր. 
տրանսպորտային միջոցների ջրի ճնշակներ. 
շարժիչների և մոտորների կառավարման 
հիդրավլիկական մեխանիզմներ. շարժիչների 
և մոտորների կառավարման օդաճնշական 
մեխանիզմներ. օդային գոլորշարարներ. 
կարդանային համապիտանի հոդակապեր, 
ավտոմոբիլային շարժիչի ծնկավոր լիսեռ, 
ավտոմոբիլային շարժիչի բռնցքավոր լիսեռ, 
առանցքակալատուփեր (մեքենաների մասեր), 
ավտոմոբիլային շարժիչի թափանիվներ, 
մեղմիչների մխոցներ, մեքենաների, մոտորների 
և շարժիչների միացնող (միակցիչ) ձգաձողեր, 
մեքենաների և շարժիչների արագության  
կարգավորիչներ, մեքենաների խտացնող 
տարր, յուղման սարքավորանք. վառոցքի 
կոճեր ներքին այրման շարժիչների համար. 
ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման 
սարքավորանք.

դաս 9. էլեկտրական մարտկոցներ և 
կուտակիչներ, ալկալի և լիթիումի մարտկոցներ, 
կերպափոխիչներ, ռադիոընդունիչներ, հեռուս-
տա տեսային ապարատներ, կասետներ և 
մագնիսական ժապավենների վրա գրանցման 
(ձայնի, պատկերի, տեղեկատվության) 
սարքեր, ձայնային սկավառակների 
փլեյերներ, ամպերաչափներ, ազդասարքեր 
(պահպանական ազդանշանում), միացման 
տուփեր լուսավորման համար, էլեկտրական 
մալուխներ և լարեր, ապահովիչներ, 
արագաչափներ, դռների բացման էլեկտրական 
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սարքեր, էլեկտրական կոճեր, էլեկտրական 
ծայրային կցորդիչներ և փոխարկիչներ, հեղուկ 
ջրի  և վառելիքի չափիչներ, թեքաչափներ, 
համակարգիչներ, միկրոչիպեր, ավտոմոբիլային 
կառավարման համար նախապես 
գրանցված hամակարգչային ծրագրեր, 
թերմո ստատներ (ջերմապահպանիչներ), 
վա ռոցքի ժամանակաչափ. տրանսպորտային 
միջոցների համար էլեկտրական կուտա-
կիչներ, էլեկտրական կուտակիչների 
պատյաններ. համակարգչային մոնիտորների 
համակարգչային ծրագրեր. կարկիններ. 
նավագնացական սարքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. դիրքավորման գլոբալ 
համակարգ. դիտարկման և վերահսկման 
էլեկտրական ապարատուրա. չափման սարքեր. 
թեքաչափներ, բուսոլներ (կողմնացույց 
անկյունաչափներ). տրանսպորտային 
միջոցների անցած ճանապարհի հաշվիչներ, 
դողերում ցածր ճնշման ավտոմատ ցուցիչներ, 
տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ 
կառավարման սարքեր. թթվածինը օզոնի 
կերպափոխելու ապարատուրաներ, ճնշման 
չափման սարքեր, ջերմաստիճանի ցուցիչներ, 
պտուտաչափներ, ախտորոշման սարքեր ոչ 
բժշկական նպատակների համար. օպտիկական 
ապակիներ. կիսահաղորդիչներ. սոլենոի-
դային կափույրներ (էլեկտրամագնիսական 
փոխարկիչներ), տվիչներ, էլեկտրական 
ռելեներ, էլեկտրական միացման տուփեր. 
գողությունների կանխման էլեկտրական 
սարքեր.

դաս 11. օդի լավորակման տեղակա-
յանքներ, օդի սառեցման հարմարանքներ, 
օդաջեռուցիչներ, հակաշլացուցիչ հարմա-
րանքներ, լուսատուներ, անոթներ, անդրա-
դարձիչներ, լուսավորման ապարատներ և 
տեղակայանքներ, օդափոխիչ ապարատներ, 
ապակիների ջեռուցիչներ և քրտնակալման 
դեմ ապարատներ. ջերմափոխանակիչներ, 
ռադիատորներ. ջերմային կուտակիչներ, 
շոգու կուտակիչներ, թորման, ջեռուցման 
կամ սառեցման տեղակայանքների 
գալարախողովակներ. օդի զտման տեղա-
կայանքներ, տրանսպորտային միջոցների 
օդի լավորակման տեղակայանքներ, գազա-
պաղիչներ (բացառությամբ մեքենաների 
մասերի), օդի չորուցիչներ, տրանսպորտային 
միջոցների հակասառցապատիչներ.

դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցներ և դրանց մասեր.

դաս 17. մգեցված, թիթեղավոր կամ 
ջերմությունը անդրադարձնող պլաստմասսայե 
թաղանթներ պատուհանների վրա օգտա-
գործելու համար, հակաշլացման թաղանթներ 
պատուհանների համար, պլաստմասսայե 
թաղանթներ ոչ փաթեթավորման համար. 
կաուչուկից օղեր, խծուծման նյութեր, ռետինե 
ցնցա (թափա - , հարվածա -) մեղմիչ, խցանիչ 
միջադիրներ խողովակների համար, քիմիական 
բաղադրություններ հոսակորուստների վերաց-
ման համար, խծուծվածք, միջադիրներ, 
խցանիչ միջադիրներ, նյութեր արգելակային 
միջադիրների համար, մասնակի մշակված, 
խտացնող հերմետիկ նյութեր միացքների 
համար. ոչ մետաղական միացքներ խողո-
վակների, պլաստմասսայե խողովակների, 
պլաստմասսայե տախտակների, պլաստ-
մասսայե սյուների, պլաստմասսայե ձողերի 
համար. ճկափող. ջերմամեկուսիչ նյութեր, 
ջերմային ճառագայթումը կասեցնող նյութեր, 
ձայնամեկուսիչ նյութեր, տախտակներ 
և խողովակներ ջերմամեկուսացման 
համար. մեկուսիչ նյութեր. միջադիրներ 
ջերմային ընդարձակման ազդազերծման 
(կոմպենսացման) համար, փաթեթվածքի 
նյութեր պատրաստված ռեզինից կամ 
պլաստմասսայից. նյութեր տրանսպորտային 
միջոցների դողերի վրա նոր պահպանաշերտեր 
դնելու (տեղադրելու) համար.

դաս 37. շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցների, շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցների մասերի և շարժիչային 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների 
տեխնիկական սպասարկում, վերանորոգում և 
սպասարկում.
 դաս 42. շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցների, շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցների մասերի, շարժիչային տրանս-
պորտային միջոցների մոդուլային համա-
կարգերի ինժեներական նախագծում և 
խորհրդատվության ծառայություն:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20140275  (111) 21884
(220) 27.02.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 27.02.2024
(730) «Թամարա և Անի» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավթաշեն 3-րդ թաղ, 10-րդ շ., բն. 9, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(526) «Պլյուս», «TAXI», «since 2004» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

_____________________

(210) 20140312  (111) 21885
(220) 05.03.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 05.03.2024
(730) Կաբուշիկի Կաիշա Տոշիբա (Տոշիբա 
Քորփորեյշն), JP 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 35. համացանցի միջոցով գովազդ. 

գովազդ. առևտրային նամականիշների, 
պարգևատրման քարտերի և կտրոնների 
հրապարակման վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. գործարարության կառավարման 
վերլուծություն կամ գործարարության գծով 
խորհրդատվություն. մարկետինգային հետա-
զոտում կամ վերլուծություն. համացանցով 
ապրանքների վաճառքի հարցերի վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. առևտրային 
վաճառքի տեղեկատվության տրամադրում. 
ապրելակերպի վերլուծություն. կենսական 

տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն. 
գեղարարության նյութերի և ծառայությունների 
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքում և 
վերլուծություն. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարներում տեղեկատվության 
կու տա  կում և հավաքում. աշխատանքի 
տեղավորման գործակալություններ. ներմուծ-
ման և արտա հանման գործակալություն-
ներ. փաստա թղթի վերարտադրություն. 
գրա սեն  յա կային ծառայություն ներ, մասնա  -
վորապես՝ փաստաթղթերի կամ մագնիսական 
ժապա վենների համա կարգում. տեղեկատվու-
թյան մշակման համար սարքավորումների, այդ 
թվում՝ համակարգիչների, գրամեքենաների, 
տելեքս ապարատների և այլ գրասենյակային 
սարքավորւմների աշխատանքի հարցերով 
օգնություն երրորդ անձանց համար. 
գրամեքենաների, պատճենահան սարքերի 
և տեքստային պրոցեսորների վարձույթ. 
տեղեկատվություն աշխատանքի տեղավորման 
հարցերով. ավտոմատների վարձույթ.

դաս 37. էլեկրակայանների շինարա-
րություն. ընդհանուր բնույթի շինարարական 
աշխատանքներ. ջրմուղային և փականա-
գործատեխնիկական աշխատանքներ. բժշկա-
կան մեքենաների և սարքավորումների 
տեղադրում. մեքենայական սարքավորումների 
տեղադրում. էլեկտրամոնտաժային աշխա-
տանքներ. հեռահաղորդակապի մոնտաժ. 
շինարարական կառույցների քանդում. ֆոտո-
էլեկտրական գեներատորների տեղադրում, 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
շինարարություն. շինարարական հարցերով 
խորհրդատվություն. շինարարական սարքա-
վորումների մշակում, ստուգում կամ տեխնի-
կական սպասարկում. հեծանիվների 
վերա նորոգում. հեծանիվների տեխնիկական 
սպասար կում. ավտոմեքենաների վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
երկաթուղային շարժակազմերի վերանորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում. երկանիվ 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
կինեմատոգրաֆիական մեքենաների և սար-
քա վորումների վերանորոգում և տեխնի-
կական սպասարկում. օպտիկական  
մեքե նաների և գործիքների վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. լուսանկարչական 
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մեքենաների և սարքերի վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. վերելակների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
շարժասանդուղքների վերանորոգում և 
տեխնի կական սպասարկում. բեռնավորվող 
և բեռնաթափվող մեքենաների և սարքա-
վորումների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. հրդեհային ազդանշանների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
գրասենյակային սարքավորումների և 
ապարատների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. օդալավորակիչների վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
այրիչների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. կաթսաների վերանորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում. պոմպերի 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
սառեցնող մեքենաների և սարքավորումների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
գործարկման շարժիչի վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. համակարգիչների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
էլեկտրոնային մեքենաների և սարքավո րում-
ների վերանորոգում և տեխնիկական սպա-
սար կում. հեռահաղորդակցության մեքենաների 
և սարքավորումների վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում, շինարարական 
մեքենաների և սարքավորումների վերանորո-
գում և տեխնիկական սպասարկում. 
կենցաղային էլեկտրասարքերի վերանորոգում 
և տեխնիկական սապասարկում. էլեկտրա-
կան լուսավորման սարքերի վերանորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում. էլեկտրա-
էներգիայի բաշխման և կառավարման համար 
մեքենաների և սարքավորումների վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
էլեկտրական գեներատորների վերանորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում. էլեկտրական 
շարժիչների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. լաբորատոր սարքավորումների 
և գործիքների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. չափման և փորձարկման 
մեքենաների և գործիքների վերանորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում. բժշկական 
մեքենաների և սարքավորումների վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
տպագրական և կազմարարական մեքենաների 
և սարքավորումների վերանորոգում և 

տեխնիկական սպասարկում. քիմիական 
մեքենաների և սարքավորումների վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
մետաղամշակման հաստոցների և գործիքների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
արդյունաբերական վառարանների  վերանորո-
գում և տեխնիկական սպասարկում. միջու-
կային ռեակտորների վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. արևային 
վառարանների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. ինտեգրալային սխեմայով 
զանգվածային արտադրանքի հաստոցների և 
համակարգերի վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. կիսահաղորդիչ զանգվածային 
արտադրանքի հաստոցների և համակարգերի 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
փայտամթերման, փայտի, նրբատախտակի 
և բազմաշերտ նրբատախտակի մշակման 
համար մեքենաների և սարքավորումների  
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
վերալիցքավորվող մարտկոցներով երկանիվ 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցների  
լիցքավորման կայանների սարքավորումների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում, 
վերալիցքավորվող մարտկոցներով ավտո-
մոբիլների լիցքավորման կայանների սարքա-
վորումների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում և վերալիցքավորվող մարտկոց-
ներով հեծանիվների լիցքավորման կայան-
ների սարքավորումների վերանորոգում և 
տեխնի կական սպասարկում. բենզալցա-
կայանների սարքավորումների վերանորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում. ավտոմատ 
կայանման համակարգերի վերանորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում. արդյունա-
բերական նպատակների համար աման 
լվանալու մեքենաների վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. արդյունա-
բերական նպատակների համար խոհանոցային 
սարքավորումների վերանորոգում և տեխ-
նի կական սպասարկում. առևտրային ավտո-
մատների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. հատակ մաքրելու շարժահաղորդ 
մեքենաների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. գեղեցկության սրահներում 
կամ վարսավիրանոցներում օգտագործվող 
մեքենաների և ապարատների վերանորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում. ջրերի 
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աղտոտման վերահսկման սարքավորանքների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
ջրի մաքրման ապարատների վերանորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում. թափոնների 
կրճատման մեքենաների և ապարատների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
թափոնների մանրացման մեքենաների և 
ապարատների վերանորոգում և տեխնի-
կական սպասարկում. ատոմային էլեկտրա-
կայանների  վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. քիմիական կայանների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
էլեկտրակայանների վերանորոգում և տեխնի-
կական սպասարկում. ոչ էլեկտրական թխման 
վառարանների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. խաղալիքների և տիկնիկների 
վերանորոգում. լոգանքի պարագաների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
ջրթափ բաքով զուգարանակոնքերի վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
ակնոցների վերանորոգում. բժշկական 
(բուժական) մեքենաների և ապարատների 
մանրէազերծում. մեքենա լվանալու սարքերի 
վարձույթ. լվացքի էլեկտրական մեքենաների  
վարձույթ. լվացքատների վարձույթ. հագուստ 
չորացնելու համար սարքավորումների 
վարձույթ.

դաս 38. տվյալների, պատկերների, 
լսա- և տեսանյութերի, հաղորդագրություն-
ների էլեկտրոնային հաղորդում և որոնում 
և հեռահաղորդակցությունների մուտքի 
ծա ռա յու թյուններ. էլեկտրոնային փոստի 
ծառայություններ. համացանցի միջոցով 
ձայնի, պատ                                                                                                                           կերի, տեսատվյալների 
հաղորդում. զրույցի սեն յակ ների տրամադրում 
համացանցում. օնլայն սոցիալական կապի 
ծառայություններ. համակարգչային կապի 
(համացանցի) միջոցով համակարգչային 
տերմինալներով կապ.  համակարգչային 
ցանցեր մուտքի ապահովում. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցեր մուտքի ժամանակի 
վարձույթ. տեղեկատվության և կապի ցանցեր 
(ներառյալ համացանց) մուտքի ապահովում. 
հեռուստատեսային հեռարձակման, հեռուստա-
տեսային մալուխային հեռարձակման կամ 
ռադիոյի տեղեկատվության ապահովում. 
հեռուստատեսային հեռարձակման, հեռուստա-
տեսային մալուխային հեռարձակման, 

ռադիոհեռարձակման ծրագրերի ցուցակման 
(program listing)  տեղեկատվության ապա-
հովում. հեռագրակապ. հեռախոսակապ. 
տվյալների հաղորդման ծառայություններ. 
հեռահաղորդակցության ծառայություններ, 
մասնավորապես` համացանցի միջոցով 
տվյալների հաղորդման ծառայությունների 
ապահովում. լսա- և տեսահեռարձակում. 
ռադիոհեռարձակում. լրատվական  գործակա-
լություններ. հեռահաղորդակցության սարքա-
վորանքի վարձույթ, ներառյալ` հեռախոսներ և 
ֆաքսիմիլային ապարատներ.

դաս 41. համակարգչային ցանցերի 
միջոցով պատկերի, տեսանյութերի, երա-
ժշտության վերաբերյալ տեղեկատվության 
ապահովում. համակարգչային ցանցի միջոցով 
ձայնային ֆայլերի, երաժշտական ֆայլերի, 
պատկերների ֆայլերի, կինոնկարների ֆայլերի 
ապահովում (բացառությամբ բեռնավորվող 
ֆայլերի). համացանցի միջոցով ուսումնական 
դասընթացների տրամադրման ոլոր տում 
հեռակապով կրթադաստիարակչական ծա ռա-
յու թյուն ներ տեղեկատվական տեխնո լո-
գիաների, համակարգչային գործառնության, 
համակարգչային ծրագրավորման, էլեկտրո-
նային առևտրի, էկոնոմիկայի, գործարարության 
կառավարման, գործարարության փաստա-
թղթերի ստեղծման, կորպորատիվ ֆինանս-
ների, գործարարության, ծառայողների 
վերապատրաստման, կորպորատիվ էթիկայի, 
պարտավորությունների կատարման, տեխնո-
լոգիայի, լեզվաբանության բնագավառում. 
ուսուցողական խորհրդատվություն ծառայող-
ների վերապատրաստման բնագավառում. 
ծառայության տրամադրում առևտրային 
կազմակերպություններում ծառայողների վերա-
պատ րաստման բնագավառում. ծառայողների 
վերապատրաստման բնագավառում զար-
գաց նող ուսումնական նյութեր երրորդ 
անձանց համար. լեզվի  ուսուցում. կրթա-
դաստիարակչական ծառայություններ բուժ-
օգնու թյան և բուժպահպանման բնագա վառում. 
կրթական և ուսուցողական ծառայություններ 
գեղարարական  նյութերի և գեղարարության 
բնագավառում. կրթադաս տիարակչական 
ծա ռա յություններ արվեստի, արհեստի, սպորտի 
կամ ընդհանուր գիտելիքի բնագավառում, 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
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էլեկտրոնային հրապարակումների ապահո-
վում. գրականության և վավերագրական 
գրականության տեղեկատու գրադարանների 
ծառայություններ. գրքերի հրապարակում. 
ֆիլմերի, համերգների, ներկայացումների և 
երաժշտական ներկայացումների կազմա-
կերպում և նախագծում. համերգների և 
երաժշտական ներկայացումների անցկացում. 
ռադիո և հեռուստածրագրերի արտադրություն. 
տեսաֆիլմերի արտադրություն կրթության, 
մշակույթի, զվարճությունների կամ սպորտի 
բնագավառում, բացառությամբ` գովազդային 
նպատակներով նախատեսվածների. սպոր-
տային մրցումների կազմակերպում և 
անցկացում. զվարճալի միջոցառումների 
կազմակերպում,  բացառությամբ` ֆիլմերի, 
համերգների, ներկայացումների և երաժշտա-
կան ներկայացումների, սպորտային մրցում-
ների, մրցարշավների, հեծանվային մրցումն երի, 
թիավարման մրցումների և ավտոմոբիլային 
մրցարշավների. ֆիլմերի նկարահանման, 
համերգների, ներկայացումների, երաժշտական 
ներկայացումների և կրթադաստիարակչական 
միջոցառումների անցկացման տարածք-
ների տրամադրում. կինեմատոգրաֆիական 
մեքենա  ների և ապարատների վարձույթ. 
հեռուս  տատեսային ընդունիչների վարձույթ. 
ռադիո ընդունիչների վարձույթ. օպտիկական 
սարքերի և ապարատների վարձույթ.

դաս 42. ճարտարապետական նա խա-
գծում.   ին ժե նե րա տեխ նի կական փոր ձա   -
քննու թյուն. երկրաբանության բնագա  վառում 
ինժեներատեխնիկական փորձաքննություն 
և հետազոտու թյուն. տեղեկա տվական 
համա կարգերի և այլ մեքենա ների, ապա-
րատների, գործիք ների, համակար-
գիչների, էլեկտրասարքերի, այդ թվում՝ այդ 
մեքենաներից, ապարատներից և գործիքներից 
կազմված մասերի և համակարգերի մշակում. 
արդյունաբերական նախագծում. փաթե-
թավորման նախագծում. համակարգչի 
ծրագրային ապահովման մշակում, 
համակարգիչների ծրագրավորում, կամ 
համակարգչային ապահովման տեխնիկական 
սպասարկում. համակարգիչների, ավտո-
մոբիլների և այլ մեքենաների գործածության, 
շահագործման և աշխատանքի այլ 
ցուցանիշների վերաբերյալ տեխնիկական 

հարցերով խորհրդատվություն, որոնք 
պահանջում են գիտելիքների, աշխատանքի 
փորձի և պահանջներին բավարարելու 
ունակությունների բարձր որակ. շենքի 
շինարարության կամ քաղաքաշինական 
հետազոտություն. աղտոտման կանխարգելման 
փորձարկում-թեստավորում կամ հետազոտում. 
քաղաքացիական շինարարության բնագա-
վառում փորձարկում կամ հետազոտում. 
մեքենաների սարքավորումների և գործիքների 
բնագավառում փորձարկում կամ հետազոտում. 
չափող սարքերի և գործիքների վարձույթ. 
չափող կամ փորձարկող մեքենաների և 
գործիքների վարձույթ. էլեկտրական և 
մագնիսական չափիչների և տեստերի վարձույթ. 
համակարգիչների վարձույթ. կոնֆիգուրացիա, 
համակարգիչների ֆունկցիաների տեղա-
դրում, ընդլայնում, փոփոխում, լրացում, 
օպտիմալացում. կոնֆիգուրացիայի և համա-
կարգիչների ֆունկցիաների տեղադրման, 
ընդլայնման, փոփոխման, լրացման և 
օպտիմալացման  բնագավառում տեղեկա-
տվության տրամադրում, հետազոտում, 
խորհրդատվություն, երաշխավորում. համա-
ցանցի համար  որոնման միջոցների տրամա-
դրում. համացանցի համար  որոնման միջոցների 
տեղեկատվության տրամադրում. էլեկտրոնային 
տեղեկատվության, էլեկտրոնային տվյալների, 
պատկերների, և համացանցի միջոցով 
հասանելի այլ թվային տեքստի բաշխման, 
հիշողության բլոկների և տվյալների 
պահպանման համար սերվերների  վարձույթ.  
համակարգչային սերվերի պահեստային 
տարածքի (հիշողությունների) վարձույթ 
սոցիալական ցանցի կամ տեղեկատվության 
տրամադրման համար սոցիալական ցանցի 
հետ կապված. տվյալների պահպանման և 
հիշողության բլոկների համար սերվերների 
վարձույթ. տվալների հիմնապաշարների 
սերվերների վարձույթ. համացանցի միջոցով 
ծրագրային ապահովման և կից նյութերի 
տրամադրում, տվյալների հիմնապաշարների 
կառավարման համար ծրագրային ապահովման 
տրամադրում. թվային բովանդակության 
տեղադրում համացանցում. համակարգչային 
կայքերի (վեբ-կայքերի) տեղադրում. 
խորհրդատվական ծառայութուններ համա-
կարգչային ծրագրերի տեղադրման ոլորտում. 
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համացանցում տվյալների սերվերների 
պահպանման համար տարածքի վարձույթ. 
համակարգիչների տվյալների պահպանման 
համար տարածքի վարձույթ. ծառայողների 
վերապատրաստման համակարգչային ծրագրի 
կրթադաստիարակչական ծառայության 
վարձույթ համացանցի միջոցով. նախագծում, 
ծրագրերի կազմում, կոնֆիգուրացիա, 
տեխնիկական սպասարկում, տեղակայում, 
ֆունկցիայի ընդլայնում, ֆունկցիայի 
փոփոխում, ֆունկցիայի լրացում և 
համակարգչային ծրագրերի օպտիմալացում 
և դրանց վերաբերող հետազոտություն, 
խորհրդատվություն. նախագծման, ծրագրերի 
կազմման, կոնֆիգուրացիայի, տեխնիկական 
սպասարկման, տեղակայման, ֆունկցիայի 
ընդլայնման, ֆունկցիայի փոփոխման, 
ֆունկցիայի լրացման և համակարգչային 
ծրագրերի այլ օպտիմալացման վերաբերյալ 
խորհրդատվություն և տեղեկության տրա-
մադրում. համակարգչային ծրագրերի սխալ-
ների ախտորոշում և վիրուսի ստուգում և դրանց 
վերաբերող հետազոտում, խորհրդատվու-
թյուն. համակարգչային ծրագրերի սխալների 
ախտորոշմանը և վիրուսի ստուգմանը 
վերաբերող խորհրդատվություն և տեղեկության 
տրամադրում. համակարգչային ծրագրերի և 
համակարգչային համակարգի հեռակապով 
մոնիտորինգ. նախագծման, համակարգչային  
համակարգի ծրագրավորման և տեխնիկական 
սպասարկման, կապի ցանցային համակարգի 
կամ  տեղեկատվական համակարգի վերա-
բերյալ հետազոտում, խորհրդատվություն, 
նախագծման, համակարգչային համակարգերի 
ծրագրավորման և տեխնիկական սպասարկ-
ման, կապի ցանցային համակարգին կամ 
տեղեկատվական համակարգին վերաբերող 
խորհրդատվություն կամ տեղե կատվության 
տրամադրում. ծառայողների վերա-
պատրաստմանը հարմարեցված կրթա  դաս-
տիարակչական ծառայություն. համակարգ չային 
ծրագրերի տրամադրում ծառայությունների 
պրովայդերների կողմից. չբեռնավորվող 
համակարգչային ծրագրերի տրամադրում 
համացանցի միջոցով. համակարգչային  
ծրագրային ապահովում՝ որպես ծառայութուն 
(SAAS), հարթակ՝ որպես ծառայություն (PAAS) 
և ենթակառուցվածք՝ որպես տվյալների 

պահպանման ծառայութուն (IAAS), որոնք 
կապված են տվյալների հիմնապաշարի 
կառավարման հետ, մեծ ծավալով տվյալների 
մշակման, տնային էներգիայի օգտագործման 
ծառայության, առողջապահության ծառայու-
թյունների մատուցման, խորհրդատվություն-
ների  ծառայության տրամադրման, ծրագրային 
ապահովման մշակման և կիրառման  
ծառայության, ֆայլերի համատեղ օգտա-
գործման ծառայության, փաստաթղթերի 
շրջանառության կառավարման ծառայության, 
հարկերի գանձման ծառայության, մեծա-
ծախ և մանրածախ առևտրի ծառայության, 
կրթական ծառայությունների, հետազոտման 
ծառայությունների, կոլեկտիվ աշխատանքների 
ծառայությունների, պլանավորման ծառա-
յության, կապի ծառայության, գործարարության  
ծառայության, սարքավորումների տեխնիկա-
կան սպասարկման ծառայության, ակտիվների 
և կադրային ռեսուրսների կառավարման 
մտավոր ծառայությունների, ֆինանսական 
ծառայության, բանկային ծառայության, 
կառավարման բնագավառում ծառայության, 
սոցիալական բնագավառում, էներգիայի 
սպառման բնագավառում, տրանսպորտային 
ծառայությունների, բժշկական ծառայու-
թյունների, տեղեկատվության պաշտպա-
նության ծառայության մատուցման 
հետ. հանրային անվտանգության, 
մասնավոր և հիբրիդ համակարգչային 
ծրագրերի  ապահովում. համակարգչային 
ծրագրերի ապահովում, մասնավորապես՝ 
համակարգչային ծրագրեր վեբ-
բրաուզերների, հակերներից պաշտպանելու, 
վավերացման, թարգմանության, տվյալների 
հիմնապաշարի կառավարման կիրառման, 
ֆայլերը որպես էլեկտրոնային աղյուսակ 
կիրառելու, տեքստերի մշակման, կոշտ 
սկավառակների  ընդլայնման կամ մասերի 
կրկնակի բաժանման, համակարգիչների 
խմբի (cluster) ինտեգրման, օպտիկական 
սարքերի, նշանների հաշվման, երեխաների 
կրթության և գիտելիքների իրագործման 
համար. բժշկական դիագնոստիկայի և 
թերապևտիկ սարքավորումների բնագավառում 
համակարգչային ծրագրերի ապահովում. 
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հիվանդների տվյալների մշակման, հաշվա-
պահության, հիվանդանոցի տվալների 
մշակման համակարգչային ծրագրերի 
ապահովում. բժշկական դիագնոստիկ 
պատկերներով սարքավորումների համա-
կարգչային ծրագրերի ապահովում. 
առողջապահական համակարգչային ծրա-
գրերի ապահովում.  առողջապահական 
պոլի կլինիկայի համակարգչային ծրագրերի 
ապահովում. առողջապահական ուղղորդման 
համակարգչային ծրագրերի ապահովում. 
հոգատար աջակցության համակարգչային 
ծրագրերի ապահովում. համակարգչային 
ծրագրերի ապահովում աշխատանքային 
գործընթացի ցուցակի (մոդալ ցուցակ) 
կառավարման համար. համակարգչային 
ծրագրերի ապահովում վիրաբուժական 
տեսապատկերների մշակման համար. 
էլեկտրական բժշկական քարտերի համա-
կարգչային ծրագրերի ապահովում. չբեռնա-
վորվող  ինտերակտիվ համակարգչային 
ծրագրերի կամ համակարգչի ժամանակավոր 
կիրառման տրամադրում. համակարգչային 
ծրագրերի բազմացում. համակարգչային 
ծրագրերի ապահովում. համակարգչային 
ծրագրերի վարձույթ. լաբորատոր սարքա-
վորումների և գործիքների վարձույթ.

դաս 44. գեղեցկության սրահներ. 
վարսավիրանոցներ. խորհրդատվություն գեղա-
րարական միջոցների հարցերով. խորհրդա-
տվություն գեղարարության ծառայությունների 
հարցերով. բժշկական (բուժական) ծառայու-
թյուններ. բժշկության հարցերով տեղե-
կատվության տրամադրում. բժշկական 
(բուժական) կլինիկաների ծառայություններ. 
ստոմատոլոգիա. բժշկական (բուժական) 
պատրաստուկների պատրաստում և բաշխում. 
հոգեբանական խորհրդատվություն. դիետայի և 
սննդի վերաբերյալ ցուցումների տրամադրում. 
բժշկական (բուժական) սարքավորումների 
և գործիքների վարձույթ. գեղեցկության 
սրահներում և վարսավիրանոցներում օգտա-
գործվող սարքավորումների և գործիքների 
վարձույթ. խոտհար մեքենաների վարձույթ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140329  (111) 21886
(220) 10.03.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 10.03.2024 
(730) Ռեմտսմա Սիգարետենֆաբրիկեն ԳմբՀ, DE 
(442) 07.04.2014
(540) 

(526) «DUAL CARBON FILTER» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 
ծխախոտային արտադրանք. ծխախոտի 
փոխարինիչներ ոչ բուժական կամ բժշկական 
նպատակների համար. սիգարետներ. սիգա-
րիլներ. սիգարներ. սիգարետներ պատրաս-
տելու ձեռքի մեքենաներ. ծխափողեր. 
սիգարետի զտիչներ. սիգարետի թուղթ. լուցկի 
և ծխելու պիտույքներ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140364 (111) 21887
(220) 13.03.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 13.03.2024
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի 43, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

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

_____________________

(210) 20140372  (111) 21888
(220) 14.03.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 14.03.2024
(730) Ազատ Արամայիսի Պողոսյան, RU 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20140380 (111) 21889
(220) 17.03.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 17.03.2024
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB 
(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 

հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա-
վորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը նախա-
տեսված տվյալների մշակման, գրանց-
ման, պահման, փոխանցման, որոնման, 
առբերման կամ ստացման համար. սարքեր 
և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների, 
տեղեկատվության և ծածկագրված տվյալների 
գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման կամ 
վերարտադրման համար. կառավարման, 

տեստավորման (բացառությամբ in-vivo 
տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և 
էլեկտրաօպտիկական սարքեր և գործիքներ. 
հաղորդակցական սերվերներ. համակարգչային 
սերվերներ. վիրտուալ մասնավոր ցանցի (VPN) 
համակարգային ապարատային արտադրանք. 
գլոբալ ցանցի (WAN) համակարգային 
ապարատային արտադրանք. լոկալ ցանցի 
(LAN) համակարգային ապարատային արտա-
դրանք. համակարգչային ապարատային 
արտադրանք. համակարգչային ցանցի 
ապարատային արտադրանք. համակարգչային 
ապարատային արտադրանք համակարգչին 
և հաղորդակցական ցանցերին ապահով 
հեռադիր մուտքի տրամադրման համար. 
իթերնեթ ցանցի ապարատային արտադրանք. 
պատկերի մշակման սարքեր, գործիքներ և 
սարքավորանք. խցիկներ. լուսանկարչական 
սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. 
տեսապրոյեկտորներ. մուլտիմեդիային պրոյեկ-
տորներ. գծանիշ կոդի տեսածրիչներ և ընթեր-
ցիչներ. հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր 
և սարքավորումներ. հեռահաղորդակցական, 
ռադիո և հեռուստատեսային հեռարձակման 
հաղորդող և ընդունող սարքեր. հեռարձակված 
կամ հաղորդված ծրագրերին մուտքի 
ապահովման սարքեր. հոլոգրամներ. 
համակարգիչներ. համակարգիչներին կից 
սարքավորումներ. ծրագրավորված տվյալներ 
պարունակող էլեկտրոնային սխեմաներ. 
տվյալների մագնիսական կրիչներ հանդիսացող 
սկավառակներ, ժապավեններ և լարեր. 
տպահարթակներ. դատարկ և նախապես 
գրանցված մագնիսական քարտեր. տվյալների 
քարտեր. հիշողության քարտեր. բանական 
քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարունակող 
քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. 
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր. 
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային 
վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվե-
քարտեր. քարտեր էլեկտրոնային խաղերի 
համար, որոնք նախատեսված են հեռախոսների 
հետ օգտագործման համար. CD-ROM-ներ. 
տվյալների մագնիսական, թվային և օպտի-
կական կրիչներ. տվյալների մագնիսա կան, 
թվային և օպտիկական գրանցման և պահման 
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կրիչներ (դատարկ և նախապես գրանցված). 
USB ֆլեշ սարքավարներ. սարքեր ներբեռնած 
երաժշտական ֆայլերի նվագարկման 
համար. շարժական մեդիա նվագարկիչներ. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սար-
քեր. հեռահաղորդակցության և հեռարձակ-
ման արբան յակներ. ռադիոհեռախոսային 
փա րոս ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկ-
տրական լարեր և մալուխներ. օպտիկական 
մալուխներ. թելքաօպտիկական մալուխներ. 
դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ. 
հեռա հա ղորդակցական համակարգեր և 
կա յանքներ. հեռախոսային ցանցերի տեր-
մինալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. 
հեռահաղորդակցական ազդանշանի մուտքի, 
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր. 
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք 
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
կամ ձայնով կառավարվող հեռախոսների 
համար. մուլտիմեդիա տերմինալներ. 
ինտերակտիվ տերմինալներ ապրանքների 
և ծառայությունների ցուցադրման և 
պատվիրման համար. անվտանգության 
տերմինալներ էլեկտրոնային գործարքների, 
այդ թվում՝ էլեկտրոնային վճարումների 
համար. սարքեր էլեկտրոնային վճարումների 
կատարման համար. փեյջինգային, ռադիո-
փեյջինգային և ռադիոհեռախոսային սար-
քեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ, 
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային 
լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ (PDA). 
էլեկտրոնային նոթփեդներ, էլեկտրոնային 
նոթբուքեր. էլեկտրոնային պլանշետներ. 
ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների, 
հաղորդագրությունների և էլեկտրոնային 
վճարումների անլար ստացման, պահ-
ման և (կամ) փոխանցման համար. 
շարժական էլեկտրոնային սարքեր, որոնք 
հնարավորություն են տալիս օգտագործո-
ղին հետևելու կամ կառավարելու անձնա-
կան տեղեկատվությունը. արբանյակային 
նավարկ ման սարքեր, սարքավորումներ 
և համակարգեր. հեռախոսների և հեռա-
խոսափողերի լրասարքեր. հեռախոսների 
հետ օգտագործվող ադապտերներ. հեռա-
խոսների լիցքավորման սարքեր. գրա-
սեղաններին կամ ավտոմեքենաներում 

տեղակայված բարձրախոսով սարքեր՝ հեռա-
խոսափողերի ավտոմատ օգտագործման 
համար. ավտոմեքենաներում տեղադրվող 
հեռախոսափողերի հենարաններ. գլխային 
հեռախոսներ. ավտոմատ սարքեր հեռա-
խոսափողերի և այլ շարժական սարքերի 
համար. պայուսակներ և պատյաններ՝ հատուկ 
նախատեսված շարժական հեռախոսների և 
հեռա խոսային սարքերի ու լրասարքերի պահ-
ման և կրման համար. բջջային հեռախոսների 
փոկեր. համակարգչայնացված անձնական 
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ. 
միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմներ. 
հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ 
դիրքավորման էլեկտրոնային համակարգեր. 
նավարկման, հետևման և դիրքավորման 
էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ. 
հսկման (բացառությամբ in-vivo հսկման) 
սարքեր և սարքավորումներ. ռադիոսարքեր 
և սարքավորումներ. տեսաֆիլմեր. ձայնա-
տեսային սարքեր և սարքավորումներ. 
էլեկ տրական և էլեկտրոնային լրացուցիչ 
պարագաներ և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված 
են հա մակարգիչների և ձայնատեսային 
սարքերի հետ օգտագործման համար. 
համակարգչային խաղերի քարթրիջներ. բոլոր 
վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր. 
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. վիրտուալ մաս-
նավոր ցանցի (VPN) համակարգային 
ծրագրային արտադրանք. գլոբալ ցանցի (WAN) 
համակարգային ծրագրային արտադրանք. 
լոկալ ցանցի (LAN) համակարգային ծրագրային 
արտադրանք. USB համակարգային ծրագրային 
արտադրանք. ինտերնետից տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
համակարգիչների, պրոցեսորների, ձայնա-
գրիչների, մոնիտորների և էլեկտրոնային 
սարքերի և գլխավոր համակարգչի միջև 
տվյալների համաժամացման համար. ամպային 
հաշվարկման ծրագրային արտադրանք. 
ցանցային օպերացիոն համակարգերի 
ծրագրեր. համակարգչային օպերացիոն 
համակարգերի ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք համակարգչին և 
հաղորդակցական ցանցերին ապահով հեռադիր 
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մուտքի տրամադրման համար. համակարգչի 
պաշտպանիչ ծրագրային արտադրանք. 
միջցանցային էկրանի համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. էլեկտրոնային 
փոստի անվտանգությունն ապահովող 
ծրագրային արտադրանք. ներբեռնվող զանգի 
մեղեդիներ բջջային հեռախոսների համար. 
համակարգչային տվյալների բազաներից 
կամ ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամա-
դրվող էլեկտրոնային հրատարակություններ 
(բեռնվող). համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք և հեռահաղորդակցական սար-
քեր (ներառյալ մոդեմներ), որոնք հնարա-
վորություն են տալիս միանալ տվյալ ների 
բազաներին, լոկալ ցանցերին և ինտերնետին. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
հեռուստակոնֆերանսների, տեսա կոնֆե րանս-
ների և տեսահեռախոսների ծառայության 
մատուցման համար. համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք տվյալների որոնման 
և առբերման համար. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք տվյալների բազա-
ներին, հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյուններին, համակարգչային ցանցերին 
և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախտակներին մուտքի ապահովման 
համար. համակարգչային խաղերի ծրա-
գրային արտադրանք. ինտերակտիվ 
մուլտի մեդիա համակարգչային խաղերի 
ծրագրեր. վիրտուալ իրականության խաղերի 
ծրագրային արտադրանք. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից 
կամ ինտերնետային կայքերից օնլայն 
ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ, 
նկարներ, գրաֆիկա, պատկերային ֆայլեր, 
ձայնային ֆայլեր, ֆիլմեր, տեսատվյալներ 
և ձայնատեսային ծրագրեր (բեռնվող). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
հեռահսկման համար. ծրագրային արտադրանք 
GPS նավարկման համար.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակցություն. հեռախոսների, շարժական 
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, 
հաղորդագրությունների հավաքման և 
փոխ անցման, ռադիոփեյջինգի, հեռա-
խոսականչի երթուղու փոփոխման, ինքնա պա-
տասխանիչի, տեղեկատուի և էլեկտրո նային 

փոստի ծառայություններ. ձայնի, տվյալ-
ների, պատկերների, երաժշտության և 
տեղեկատվության փոխանցում, տեղ հասցնում 
և ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդա-
գրությունների տեղհասցնում. օնլայն 
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության 
վերաբերյալ. տվյալների միջփոխանակման 
ծառայություններ. տվյալների փոխանցում 
հեռահաղորդակցության միջոցով. թվային 
ֆայլերի փոխանցում. արբանյակային 
կապի ծառայություններ. հեռարձակման 
ծառա յություններ. ռադիո կամ հեռուստա-
տեսային ծրագրերի, ֆիլմերի և ինտերակտիվ 
խաղերի հեռարձակում կամ հաղորդում. 
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվյալների 
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա 
բովանդակության և էլեկտրոնային խաղերի 
հեռարձակում, հաղորդում և տեղհասցնում 
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցան  ցերի 
միջոցով. տեսահաղորդագրություն ների 
ծառա     յություններ. տեսակոնֆերանսների ծա                  -
ռա  յու   թյուններ. տեսահեռախոսների ծա ռա                                         -
յու                              թյուն ներ. տեղեկատվության (ներառ յալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի 
և այլ տվյալ ների հեռահաղորդակ ցու-
թյուն. հիմնա պաշարի սերվեր մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի տրամադրում հեռախոսային «թեժ 
գծերի» և հեռախոսազանգերի կայան-
ների համար. հեռախոսային կապի 
տրամադրում հեռախոսային «թեժ գծերի» 
և հեռախոսազանգերի կայանների համար. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետին կամ տվյալների 
հիմնապաշարներին հեռահաղորդակցա-
կան միացումների կամ կապուղիների 
տրամադրում. օգտագործողներին ինտերնետ 
մուտքի տրամադրում (պրովայդերների 
ծառայություններ). էլեկտրոնային կոնֆե-
րանսների, բանավիճող խմբերի և 
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում. 
ինտերնետում թվային երաժշտության 
վեբկայքեր մուտքի տրամադրում. ինտեր-
նետում MP3 վեբկայքեր մուտքի տրա-
մադրում. հեռահաղորդակցության միջոցով 
թվային երաժշտության տեղհասցնում. 
այլ օպերատորներին և երրորդ անձանց 
հեռահաղորդակցական ենթակառուցվածքներ 
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մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքների և ցանցերի վարձույթ 
այլ օպերատորների և երրորդ անձանց 
համար.  որոնման միջոցների գործարկում և 
տրամադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված 
փոխանցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
միջոցով. տվյալների կամ ձայնատեսային 
պատկերների փոխանցում և տարա-
ծում համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի կամ ինտերնետի միջոցով. երրորդ 
անձանց ինտերնետ ժամանակավոր մուտքի 
տրամադրում. էլեկտրոնային վճարումների 
տվյալների էլեկտրոնային փոխանցում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով. նորությունների գործակալությունների 
ծառայություններ. նորությունների և ընթա-
ցիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի 
վարձում, վարձույթ կամ վարձակալություն. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140381  (111) 21890
(220) 17.03.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 17.03.2024
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB 
(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 

հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սար-
քավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը 

նախատեսված տվյալների մշակման, 
գրանցման, պահման, փոխանցման, որոնման, 
առբերման կամ ստացման համար. սարքեր 
և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների, 
տեղեկատվության և ծածկագրված տվյալների 
գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման կամ 
վերարտադրման համար. կառավարման, 
տեստավորման (բացառությամբ in-vivo 
տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և 
էլեկտրաօպտիկական սարքեր և գործիքներ. 
հաղորդակցական սերվերներ. համակարգչային 
սերվերներ. վիրտուալ մասնավոր ցանցի (VPN) 
համակարգային ապարատային արտադրանք. 
գլոբալ ցանցի (WAN) համակարգային 
ապարատային արտադրանք. լոկալ ցանցի 
(LAN) համակարգային ապարատային 
արտադրանք. համակարգչային ապարատային 
արտադրանք. համակարգչային ցանցի 
ապարատային արտադրանք. համակարգչային 
ապարատային արտադրանք համակարգչին 
և հաղորդակցական ցանցերին ապահով 
հեռադիր մուտքի տրամադրման համար. 
իթերնեթ ցանցի ապարատային արտադրանք. 
պատկերի մշակման սարքեր, գործիքներ և 
սարքավորանք. խցիկներ. լուսանկարչական 
սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. 
տեսապրոյեկտորներ. մուլտիմեդիային 
պրոյեկ տորներ. գծանիշ կոդի տեսածրիչներ 
և ընթերցիչներ. հեռուստատեսային 
և ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. 
հեռահաղորդակցական, ռադիո և հեռուս-
տատեսային հեռարձակման հաղորդող 
և ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ 
հաղորդված ծրագրերին մուտքի ապահովման 
սարքեր. հոլոգրամներ. համակարգիչներ. 
համակարգիչներին կից սարքավորումներ. 
ծրագրավորված տվյալներ պարունակող 
էլեկտրոնային սխեմաներ. տվյալների 
մագնիսական կրիչներ հանդիսացող 
սկավառակներ, ժապավեններ և լարեր. 
տպահարթակներ. դատարկ և նախապես 
գրանցված մագնիսական քարտեր. տվյալների 
քարտեր. հիշողության քարտեր. բանական 
քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարունակող 
քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. 
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր. 
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հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային 
վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվե-
քարտեր. քարտեր էլեկտրոնային խաղերի 
համար, որոնք նախատեսված են հեռախոսների 
հետ օգտագործման համար. CD-ROM-ներ. 
տվյալների մագնիսական, թվային և օպտի-
կական կրիչներ. տվյալների մագնիսա կան, 
թվային և օպտիկական գրանցման և պահման 
կրիչներ (դատարկ և նախապես գրանցված). 
USB ֆլեշ սարքավարներ. սարքեր ներբեռնած 
երաժշտական ֆայլերի նվագարկման 
համար. շարժական մեդիա նվագարկիչներ. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակ-
ման արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային 
փարոսներ և հեռախոսային կայմեր. 
էլեկտրական լարեր և մալուխներ. օպտիկական 
մալուխներ. թելքաօպտիկական մալուխներ. 
դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ. 
հեռահաղորդակցական համակարգեր 
և կա յանքներ. հեռախոսային ցանցերի 
տերմինալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. 
հեռահաղորդակցական ազդանշանի մուտքի, 
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր. 
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք 
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
կամ ձայնով կառավարվող հեռախոսների 
համար. մուլտիմեդիա տերմինալներ. 
ինտերակտիվ տերմինալներ ապրանքների 
և ծառայությունների ցուցադրման և 
պատվիրման համար. անվտանգության 
տերմինալներ էլեկտրոնային գործարքների, 
այդ թվում՝ էլեկտրոնային վճարումների 
համար. սարքեր էլեկտրոնային վճարումների 
կատարման համար. փեյջինգային, 
ռադիոփեյջինգային և ռադիոհեռախոսային 
սարքեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ, 
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային 
լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ (PDA). 
էլեկտրոնային նոթփեդներ, էլեկտրոնային 
նոթբուքեր. էլեկտրոնային պլանշետներ. 
ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների, 
հաղորդագրությունների և էլեկտրոնային 
վճարումների անլար ստացման, պահ-
ման և (կամ) փոխանցման համար. 
շարժական էլեկտրոնային սարքեր, որոնք 
հնարավորություն են տալիս օգտագործողին 

հետևելու կամ կառավարելու անձնական 
տեղեկատվությունը. արբանյակային նա -
վարկ  ման սարքեր, սարքավորումներ և 
համակարգեր. հեռախոսների և հեռա-
խոսափողերի լրասարքեր. հեռախոսների 
հետ օգտագործվող ադապտերներ. 
հեռախոսների լիցքավորման սարքեր. 
գրասեղաններին կամ ավտոմեքենաներում 
տեղակայված բարձրախոսով սարքեր՝ 
հեռախոսափողերի ավտոմատ օգտագործման 
համար. ավտոմեքենաներում տեղադրվող 
հեռախոսափողերի հենարաններ. գլխային 
հեռախոսներ. ավտոմատ սարքեր հեռա-
խոսափողերի և այլ շարժական սարքերի 
համար. պայուսակներ և պատյաններ՝ հատուկ 
նախատեսված շարժական հեռախոսների և 
հեռախոսային սարքերի ու լրասարքերի պահ-
ման և կրման համար. բջջային հեռախոսների 
փոկեր. համակարգչայնացված անձնական 
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ. 
միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմներ. 
հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ 
դիրքավորման էլեկտրոնային համակարգեր. 
նավարկման, հետևման և դիրքավորման 
էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ. 
հսկման (բացառությամբ in-vivo հսկման) 
սարքեր և սարքավորումներ. ռադիոսարքեր 
և սարքավորումներ. տեսաֆիլմեր. 
ձայնատեսային սարքեր և սարքավորումներ. 
էլեկտրական և էլեկտրոնային լրացուցիչ 
պարագաներ և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված 
են համակարգիչների և ձայնատեսային 
սարքերի հետ օգտագործման համար. 
համակարգչային խաղերի քարթրիջներ. բոլոր 
վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր. 
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. վիրտուալ մաս-
նավոր ցանցի (VPN) համակարգային 
ծրագրային արտադրանք. գլոբալ ցանցի (WAN) 
համակարգային ծրագրային արտադրանք. 
լոկալ ցանցի (LAN) համակարգային ծրագրային 
արտադրանք. USB համակարգային ծրագրային 
արտադրանք. ինտերնետից տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
համակարգիչների, պրոցեսորների, ձայնա-
գրիչների, մոնիտորների և էլեկտրոնային 
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սարքերի և գլխավոր համակարգչի միջև 
տվյալների համաժամացման համար. ամպային 
հաշվարկման ծրագրային արտադրանք. 
ցանցային օպերացիոն համակարգերի 
ծրագրեր. համակարգչային օպերացիոն 
համակարգերի ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք համակարգչին և 
հաղորդակցական ցանցերին ապահով հեռադիր 
մուտքի տրամադրման համար. համակարգչի 
պաշտպանիչ ծրագրային արտադրանք. 
միջցանցային էկրանի համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. էլեկտրոնային 
փոստի անվտանգությունն ապահովող 
ծրագրային արտադրանք. ներբեռնվող զանգի 
մեղեդիներ բջջային հեռախոսների համար. 
համակարգչային տվյալների բազաներից 
կամ ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամա-
դրվող էլեկտրոնային հրատարակություններ 
(բեռնվող). համակարգչային ծրագրային 
արտա դրանք և հեռահաղորդակցական 
սարքեր (ներառյալ մոդեմներ), որոնք 
հնարավորություն են տալիս միանալ 
տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին և 
ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոսների 
ծառայության մատուցման համար. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվյալ ների որոնման և առբերման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվյալների բազաներին, հեռահաղորդակցական 
ծառայություններին, համակարգչային ցան-
ցերին և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախտակներին մուտքի ապահովման 
համար. համակարգչային խաղերի 
ծրագրային արտադրանք. ինտերակտիվ 
մուլտիմեդիա համակարգչային խաղերի 
ծրագրեր. վիրտուալ իրականության խաղերի 
ծրագրային արտադրանք. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից 
կամ ինտերնետային կայքերից օնլայն 
ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ, 
նկարներ, գրաֆիկա, պատկերային ֆայլեր, 
ձայնային ֆայլեր, ֆիլմեր, տեսատվյալներ 
և ձայնատեսային ծրագրեր (բեռնվող). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
հեռահսկման համար. ծրագրային արտադրանք 
GPS նավարկման համար.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակցություն. հեռախոսների, շարժական 
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, 
հաղորդագրությունների հավաքման և 
փո խանցման, ռադիոփեյջինգի, հեռա-
խոսականչի երթուղու փոփոխման, ինքնա-
պատասխանիչի, տեղեկատուի և էլեկտրո նային 
փոստի ծառայություններ. ձայնի, տվյալ-
ների, պատկերների, երաժշտության և 
տեղեկատվության փոխանցում, տեղ-
հասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների տեղհասցնում. օնլայն 
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության 
վերաբերյալ. տվյալների միջփոխանակման 
ծառայություններ. տվյալների փոխանցում 
հեռահաղորդակցության միջոցով. թվային 
ֆայլերի փոխանցում. արբանյակային 
կապի ծառայություններ. հեռարձակման 
ծառայություններ. ռադիո կամ հեռուս-
տատեսային ծրագրերի, ֆիլմերի և ինտերակտիվ 
խաղերի հեռարձակում կամ հաղորդում. 
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվյալների 
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա 
բովանդակության և էլեկտրոնային խաղերի 
հեռարձակում, հաղորդում և տեղհասցնում 
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. տեսահաղորդագրություն ների 
ծառա յություններ. տեսակոնֆերանս ների 
ծառա յություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի 
և այլ տվյալների հեռահաղորդակցու-
թյուն. հիմնապաշարի սերվեր մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի տրա մադրում հեռախոսային 
«թեժ գծերի» և հեռախոսազանգերի 
կայանների համար. հեռախոսային կապի 
տրամադրում հեռախոսային «թեժ գծերի» 
և հեռախոսազանգերի կայանների համար. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետին կամ տվյալների 
հիմնապաշարներին հեռահաղորդակցական 
միացումների կամ կապուղիների տրա-
մադրում. օգտագործողներին ինտերնետ 
մուտքի տրամադրում (պրովայդերների 
ծառայություններ). էլեկտրոնային կոնֆե-
րանսների, բանավիճող խմբերի և 
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զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում. 
ինտերնետում թվային երաժշտության 
վեբկայքեր մուտքի տրամադրում. 
ինտերնետում MP3 վեբկայքեր մուտքի 
տրամադրում. հեռահաղորդակցության միջո-
ցով թվային երաժշտության տեղհասցնում. 
այլ օպերատորներին և երրորդ անձանց 
հեռահաղորդակցական ենթակառուցվածքներ 
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքների և ցանցերի վարձույթ 
այլ օպերատորների և երրորդ անձանց 
համար.  որոնման միջոցների գործարկում և 
տրամադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված 
փոխան ցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
միջոցով. տվյալների կամ ձայնատեսային 
պատկերների փոխանցում և տարա-
ծում համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի կամ ինտերնետի միջոցով. երրորդ 
ան ձանց ինտերնետ ժամանակավոր մուտքի 
տրամադրում. էլեկտրոնային վճարումների 
տվյալների էլեկտրոնային փոխանցում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով. նորությունների գործակալությունների 
ծառայություններ. նորությունների և 
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի 
վարձում, վարձույթ կամ վարձակալություն. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140387 (111) 21891
(220) 18.03.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 18.03.2024
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 
22, AM 
(442) 07.04.2014

(540) 

(526) Բացի «BAGRATUNI» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց վարդագույն, գինեգույն, սև, սպիտակ, և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20140390 (111) 21892
(220) 18.03.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 18.03.2024
(730) «Արմենիում» ՍՊԸ առևտրի տուն, RU 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

(բացառությամբ գարեջրի):
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140431  (111) 21893
(220) 19.03.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Գագիկ Հայկազի Հարությունյան, RU 



ԳՅՈՒՏԵՐ

71

ՄԱՍ 1

71

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

25 .09 . 20 14

(442) 18.04.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դեղին և սև 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 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20140447  (111) 21894
(220) 21.03.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 21.03.2024
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB 
(442) 18.04.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց նարնջագույն, սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սար-
քավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը 
նախատեսված տվյալների մշակման, գրանց-
ման, պահման, փոխանցման, որոնման, 
առբերման կամ ստացման համար. սարքեր 
և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների, 
տեղեկատվության և ծածկագրված տվյալների 
գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման կամ 
վերարտադրման համար. կառավարման, 
տեստավորման (բացառությամբ in-vivo 
տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և 
էլեկտրաօպտիկական սարքեր և գործիքներ. 
հաղորդակցական սերվերներ. համակարգչային 
սերվերներ. վիրտուալ մասնավոր ցանցի (VPN) 
համակարգային ապարատային արտադրանք. 
գլոբալ ցանցի (WAN) համակարգային 
ապարատային արտադրանք. լոկալ ցանցի 
(LAN) համակարգային ապարատային արտա-
դրանք. համակարգչային ապարատային 
արտադրանք. համակարգչային ցանցի 
ապարատային արտադրանք. համակարգչային 
ապարատային արտադրանք համակարգչին 
և հաղորդակցական ցանցերին ապահով 
հեռադիր մուտքի տրամադրման համար. 
իթերնեթ ցանցի ապարատային արտադրանք. 
պատկերի մշակման սարքեր, գործիքներ և 
սարքավորանք. խցիկներ. լուսանկարչական 
սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. 
տեսապրոյեկտորներ. մուլտիմեդիային պրոյեկ-
տորներ. գծանիշ կոդի տեսածրիչներ և ընթեր-
ցիչներ. հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր 
և սարքավորումներ. հեռահաղորդակցական, 
ռադիո և հեռուստատեսային հեռարձակման 
հաղորդող և ընդունող սարքեր. հեռարձակված 
կամ հաղորդված ծրագրերին մուտքի 
ապահովման սարքեր. հոլոգրամներ. 
համակարգիչներ. համակարգիչներին կից 
սարքավորումներ. ծրագրավորված տվյալներ 
պարունակող էլեկտրոնային սխեմաներ. 
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տվյալների մագնիսական կրիչներ հանդիսացող 
սկավառակներ, ժապավեններ և լարեր. 
տպահարթակներ. դատարկ և նախապես 
գրանցված մագնիսական քարտեր. տվյալների 
քարտեր. հիշողության քարտեր. բանական 
քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարունակող 
քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. 
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր. 
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային 
վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվե-
քարտեր. քարտեր էլեկտրոնային խաղերի 
համար, որոնք նախատեսված են հեռախոսների 
հետ օգտագործման համար. CD-ROM-
ներ. տվյալների մագնիսական, թվային և 
օպտիկական կրիչներ. տվյալների մագնիսական, 
թվային և օպտիկական գրանցման և պահման 
կրիչներ (դատարկ և նախապես գրանցված). 
USB ֆլեշ սարքավարներ. սարքեր ներբեռնած 
երաժշտական ֆայլերի նվագարկման 
համար. շարժական մեդիա նվագարկիչներ. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման 
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոս-
ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական 
լարեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. 
թելքաօպտիկական մալուխներ. դիմադրության 
լարեր. էլեկտրոդներ. հեռահաղորդակցական 
համակարգեր և կայանքներ. հեռախոսային 
ցանցերի տերմինալներ. հեռախոսային 
կոմուտատորներ. հեռահաղորդակցական 
ազդանշանի մուտքի, պահման, փոխա-
կերպման և մշակման սարքեր. հեռախոսային 
սարքավորանք. սարքավորանք ֆիքսված, 
շարժական, բջջային, բարձրախոսով կամ 
ձայնով կառավարվող հեռախոսների համար. 
մուլտիմեդիա տերմինալներ. ինտերակտիվ 
տերմինալներ ապրանքների և ծառայությունների 
ցուցադրման և պատվիրման համար. 
անվտանգության տերմինալներ էլեկտրոնային 
գործարքների, այդ թվում՝ էլեկտրոնային 
վճարումների համար. սարքեր էլեկտրոնային 
վճարումների կատարման համար. փեյջինգային, 
ռադիոփեյջինգային և ռադիոհեռախոսային 
սարքեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ, 
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային 
լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ (PDA). 
էլեկտրոնային նոթփեդներ, էլեկտրոնային 

նոթբուքեր. էլեկտրոնային պլանշետներ. 
ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների, 
հաղորդագրությունների և էլեկտրոնային վճա-
րումների անլար ստացման, պահ ման և (կամ) 
փոխանցման համար. շարժական էլեկտրոնային 
սարքեր, որոնք հնարավորություն են տալիս 
օգտագործողին հետևելու կամ կառավարելու 
անձնական տեղեկատվությունը. արբանյա-
կային նա վարկ ման սարքեր, սարքավորումներ 
և համակարգեր. հեռախոսների և 
հեռախոսափողերի լրասարքեր. հեռախոսների 
հետ օգտագործվող ադապտերներ. 
հեռա խոսների լիցքավորման սարքեր. 
գրասեղաններին կամ ավտոմեքենաներում 
տեղակայված բարձրախոսով սարքեր՝ 
հեռախոսափողերի ավտոմատ օգտագործման 
համար. ավտոմեքենաներում տեղադրվող 
հեռախոսափողերի հենարաններ. գլխային 
հեռախոսներ. ավտոմատ սարքեր հեռա-
խոսափողերի և այլ շարժական սարքերի 
համար. պայուսակներ և պատյաններ՝ հատուկ 
նախատեսված շարժական հեռախոսների և 
հեռա խոսային սարքերի ու լրասարքերի պահ-
ման և կրման համար. բջջային հեռախոսների 
փոկեր. համակարգչայնացված անձնական 
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ. 
միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմներ. 
հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ 
դիրքավորման էլեկտրոնային համակարգեր. 
նավարկման, հետևման և դիրքավորման 
էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ. 
հսկման (բացառությամբ in-vivo հսկման) 
սարքեր և սարքավորումներ. ռադիոսարքեր 
և սարքավորումներ. տեսաֆիլմեր. ձայնա-
տեսային սարքեր և սարքավորումներ. 
էլեկտրական և էլեկտրոնային լրացուցիչ 
պարագաներ և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված 
են համակարգիչների և ձայնատեսային 
սար քերի հետ օգտագործման համար. 
համակարգչային խաղերի քարթրիջներ. բոլոր 
վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր. 
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. վիրտուալ մաս-
նավոր ցանցի (VPN) համակարգային ծրա-
գրային արտադրանք. գլոբալ ցանցի (WAN) 
համակարգային ծրագրային արտադրանք. 
լոկալ ցանցի (LAN) համակարգային ծրագրային 



ԳՅՈՒՏԵՐ

73

ՄԱՍ 1

73

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

25 .09 . 20 14

արտադրանք. USB համակարգային ծրագրային 
արտադրանք. ինտերնետից տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
համակարգիչների, պրոցեսորների, ձայնագրիչ-
ների, մոնիտորների և էլեկտրոնային սարքերի 
և գլխավոր համակարգչի միջև տվյալների 
համաժամացման համար. ամպային հաշ-
վարկման ծրագրային արտադրանք. 
ցանցային օպերացիոն համակարգերի 
ծրագրեր. համակարգչային օպերացիոն 
համակարգերի ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք համակարգչին և 
հաղորդակցական ցանցերին ապահով հեռադիր 
մուտքի տրամադրման համար. համակարգչի 
պաշտպանիչ ծրագրային արտադրանք. 
միջցանցային էկրանի համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. էլեկտրոնային 
փոստի անվտանգությունն ապահովող 
ծրագրային արտադրանք. ներբեռնվող զանգի 
մեղեդիներ բջջային հեռախոսների համար. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակություններ (բեռն-
վող). համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ 
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս 
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին 
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոսների 
ծառայության մատուցման համար. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվյալ ների որոնման և առբերման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվյալների բազաներին, հեռահաղորդակ-
ցական ծառայություններին, համակարգչային 
ցանցերին և հայտարարությունների էլեկտրո-
նային տախտակներին մուտքի ապահովման 
համար. համակարգչային խաղերի ծրա-
գրային արտադրանք. ինտերակտիվ 
մուլտիմեդիա համակարգչային խաղերի 
ծրագրեր. վիրտուալ իրականության խաղերի 
ծրագրային արտադրանք. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից 
կամ ինտերնետային կայքերից օնլայն 
ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ, 

նկարներ, գրաֆիկա, պատկերային ֆայլեր, 
ձայնային ֆայլեր, ֆիլմեր, տեսատվյալներ 
և ձայնատեսային ծրագրեր (բեռնվող). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
հեռահսկման համար. ծրագրային արտադրանք 
GPS նավարկման համար.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակցություն. հեռախոսների, շարժական 
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, 
հաղորդագրությունների հավաքման և 
փո խ անցման, ռադիոփեյջինգի, հեռա-
խո սականչի երթուղու փոփոխման, 
ինքնա պատասխանիչի, տեղեկատուի և 
էլեկտրո նային փոստի ծառայություններ. ձայնի, 
տվյալների, պատկերների, երաժշտության 
և տեղեկատվության փոխանցում, տեղ-
հասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների տեղհասցնում. օնլայն 
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության 
վերաբերյալ. տվյալների միջփոխանակման 
ծառայություններ. տվյալների փոխանցում 
հեռահաղորդակցության միջոցով. թվային 
ֆայլերի փոխանցում. արբանյակային 
կապի ծառայություններ. հեռարձակման 
ծառայություններ. ռադիո կամ հեռուս-
տատեսային ծրագրերի, ֆիլմերի և ինտերակտիվ 
խաղերի հեռարձակում կամ հաղորդում. 
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվյալների 
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա 
բովանդակության և էլեկտրոնային խաղերի 
հեռարձակում, հաղորդում և տեղհասցնում 
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. տեսահաղորդագրություն ների 
ծառա յություններ. տեսակոնֆերանսների 
ծառա յություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի 
և այլ տվյալների հեռահաղորդակցու-
թյուն. հիմնապաշարի սերվեր մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի տրամադրում հեռախոսային «թեժ 
գծերի» և հեռախոսազանգերի կայան-
ների համար. հեռախոսային կապի 
տրամադրում հեռախոսային «թեժ գծերի» 
և հեռախոսազանգերի կայանների համար. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետին կամ տվյալների 
հիմնապաշարներին հեռահաղորդակցական 
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միացումների կամ կապուղիների տրա-
մադրում. օգտագործողներին ինտերնետ 
մուտքի տրամադրում (պրովայդերների ծառա-
յություններ). էլեկտրոնային կոնֆերանսների, 
բանավիճող խմբերի և զրուցասրահների 
տրամադրում և գործարկում. ինտերնետում 
թվային երաժշտության վեբկայքեր մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետում MP3 վեբկայքեր 
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցության 
միջոցով թվային երաժշտության տեղհասցնում. 
այլ օպերատորներին և երրորդ անձանց 
հեռահաղորդակցական ենթակառուցվածքներ 
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքների և ցանցերի վարձույթ 
այլ օպերատորների և երրորդ անձանց 
համար.  որոնման միջոցների գործարկում և 
տրամադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված 
փոխանցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
միջոցով. տվյալների կամ ձայնատեսային 
պատկերների փոխանցում և տարածում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
կամ ինտերնետի միջոցով. երրորդ անձանց 
ինտերնետ ժամանակավոր մուտքի տրամա-
դրում. էլեկտրոնային վճարումների տվյալների 
էլեկտրոնային փոխանցում համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցի միջոցով. 
նորությունների գործակալությունների 
ծառայություններ. նորությունների և ընթա-
ցիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի 
վարձում, վարձույթ կամ վարձակալություն. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140450 (111) 21895
(220) 24.03.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 24.03.2024
(730) «Լոնլիլ» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 17/14, AM 
(442) 08.05.2014

(540) 

(526) «բուտիկ» և «boutique» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյկետներ չեն:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20140457  (111) 21896
(220) 24.03.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 24.03.2024
(730) Հ. Լունդբեք Ա/Ս, DK 
(442) 18.04.2014
(310) 2013734094   (320) 03.10.2013   (330) RU
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դեղագործական պատրաստուկներ և նյութեր` 
կենտրոնական նյարդային համակարգի, 
կենտրոնական նյարդային համակարգից 
առաջացած կամ կենտրոնական նյարդային 
համակարգի վրա ազդող խանգարումների 
ու հիվանդությունների կանխման և բուժման 
համար. կենտրոնական նյարդային համակարգի 
վրա ազդող դեղագործական պատրաստուկներ 
և նյութեր. կենտրոնական նյարդային 
համակարգի խթանիչներ. դեղագործական 
պատրաստուկներ և նյութեր հոգեբուժական 
և նյարդաբանական խանգարումների ու 
հիվանդությունների կանխման և բուժման 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
և նյութեր Ալցհեյմերի հիվանդության, 
ընկճախտի, պսիխոզի, անհանգստության, 
ընկնավորության, սկլերոզի, պորֆիրիայի, 
Հանտինգթոնի հիվանդության, անքնության, 
Պարկենսոնի հիվանդության, շիզոֆրենիայի, 
կրկնաբևեռ խանգարումների, օնկոլոգիական 
հիվանդությունների, ցավերի, ալկոհոլիզմի և 
կախվածության կանխման և բուժման համար. 
պատրաստուկներ, նյութեր, ռեագենտներ և 
ագենտներ (միջոցներ) ախտորոշիչ և բժշկական 
նպատակների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20140482 (111) 21897
(220) 28.03.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 28.03.2024
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:

_____________________

(210) 20140486 (111) 21898
(220) 28.03.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 28.03.2024
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20140487 (111) 21899
(220) 28.03.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 28.03.2024
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20140489 (111) 21900
(220) 31.03.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 31.03.2024
(730) «Ռոդ Կուրտման լեգալ» ՍՊԸ, ք. 
Վանաձոր, Ֆիդայինների 39, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-

ներ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:

_____________________

(210) 20140490 (111) 21901
(220) 31.03.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 31.03.2024
(730) «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Վերին Արտաշատ, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

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

դաս 16. անձեռոցիկ:
_____________________
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(210) 20140491  (111) 21902
(220) 31.03.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 31.03.2024
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գյուղ Արարատ, Րաֆֆու 19, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20140511  (111) 21903
(220) 03.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 03.04.2024
(730) «Արմեն և ընտանիք» ՍՊԸ, Երևան, Վերին 
Շենգավիթ 10, տուն 16, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(526) «HOME» և «DESSERT» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց շագանակագույն, կաթնագույն, կարմիր, 
սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. խմորեղեն և թխվածքներ:
_____________________

(210) 20140520  (111) 21904
(220) 04.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 04.04.2024
(730) Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP 
(442) 16.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն. շոկոլադ. անանուխ 

(դաղձ) քաղցրավենիքի համար. թխվածքաբլիթ. 
սառնաշաքար (նաբաթ). բիսկվիտներ. շոկոլա-
դային ըմպելիքներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140526  (111) 21905
(220) 08.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 08.04.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20140541  (111) 21906
(220) 09.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 09.04.2024
(730) «Էլմար աուդիտ» ՍՊԸ, Երևան, Հանրա-
պետության 62-100, AM 
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(442) 08.05.2014
(540) 

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

դաս 35. հաշվապահական հաշվառում:
_____________________

(210) 20140543 (111) 21907
(220) 10.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 10.04.2024
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 
8, բն. 55, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ. կենսա-

բանորեն ակտիվ հավելումներ. դիետիկ 
հավելումներ:

_____________________

(210) 20140544 (111) 21908
(220) 10.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 10.04.2024
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, 
բն. 55, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ. կենսա-

բանորեն ակտիվ հավելումներ. դիետիկ 
հավելումներ:

_____________________

(210) 20140551  (111) 21909
(220) 11.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 11.04.2024
(730) Արմեն Սամվելի Մարտիրոսյան, ք. 
Դիլիջան, Կալինինի փ., տուն 250, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20140552  (111) 21910
(220) 11.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 11.04.2024
(730) «Հիքսոս» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորք, տուն 
31, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

78

ՄԱՍ 1

78

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

25 .09 . 20 14

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

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

դաս 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) 20140553  (111) 21911
(220) 11.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 11.04.2024
(730) «Հիքսոս» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորք, տուն 
31, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(526) «est. 1991» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար-
վեստական տպագրության համար.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-

ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր.

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

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

_____________________

(210) 20140554 (111) 21912
(220) 11.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 11.04.2024
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 08.05.2014
(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 (բացառու-
թյամբ գարեջրի):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20140555  (111) 21913
(220) 14.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 14.04.2024
(730) «Տավինկո» գինու-կոնյակի գործարան 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Տափերական, Պ. 
Սևակի-51, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

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

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20140560 (111) 21914
(220) 14.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 14.04.2024
(730) Ալմիրալլ, Ս.Ա., ES 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20140562  (111) 21915
(220) 15.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 15.04.2024
(730) Ցոլակ Վարդերեսյան, Երևան, Զեյթուն, 
Մ. Ավետիսյան, 4-րդ փ., 14 շ., բն. 11, AM 
(442) 08.05.2014
(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) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140563 (111) 21916
(220) 15.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 15.04.2024
(730) Ցոլակ Վարդերեսյան, Երևան, Զեյթուն, 
Մ. Ավետիսյան, 4-րդ փ., 14 շ., բն. 11, AM 
(442) 08.05.2014
(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) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140564 (111) 21917
(220) 15.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 15.04.2024
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(730) Ցոլակ Վարդերեսյան, Երևան, Զեյթուն, 
Մ. Ավետիսյան, 4-րդ փ., 14 շ., բն. 11, AM 
(442) 08.05.2014
(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) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140586 (111) 21918
(220) 18.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 18.04.2024
(730) «Էյ Ջեյ Էյ Ազատ Տնտեսական Գոտի» 
ՓԲԸ, 0015 Երևան, Կաշեգործների փ. 70, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 

(526) «Jewelry» բառը և «Free Economic Zone» 
արտա հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20140587 (111) 21919
(220) 18.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 18.04.2024
(730) «Ամունի գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան 
Մեծի 74 շ., բն. 6, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպի տակ, սև, կարմիր, գազարագույն, դեղին, 
երկնագույն և կապույտ գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 36. գրավատնային գործունեություն:
_____________________

(210) 20140592  (111) 21920
(220) 18.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 18.04.2024
(730) «Գոլոս սիսթեմս» ՓԲԸ, ք. Երևան 0088, 
Վահագնի թաղ., 3 տղմ., Արաքս 33տ., AM 
(442) 16.05.2014
(540) 
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(526) «coffee shop» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո 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 
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 35. մանրածախ առևտուր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140602  (111) 21921
(220) 22.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 22.04.2024 
(730) «Թուլս թաուն» ՍՊԸ, 0014, Երևան, Ն. 
Տիգրանյան 27, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 

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

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20140604 (111) 21922
(220) 22.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 22.04.2024
(730) «Սիգնում պրոդուկտ» ՍՊԸ, 0010, Երևան, 
Կռիլով 40, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, վարդագույն և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ:
(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 (բացա-
ռությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ:

_____________________

(210) 20140611  (111) 21923
(220) 22.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 22.04.2024
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(730) «ԳևԳոռ» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 50բ, 
19-20, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(526) «ԹՈՆՐԱՏՈՒՆ» և «ТОНРАТУН» գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, նարնջագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20140619  (111) 21924
(220) 23.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 23.04.2024
(730) «Հարություն» ՍՊԸ, Ալավերդի, Սանահին/
Սարահարթ 1/7-17, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, մուգ և բաց ոսկեգույն 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.

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

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

_____________________

(210) 20140631  (111) 21925
(220) 25.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 25.04.2024
(730) Աստղիկ Սաֆարյան, Երևան, Սարյան 36, 
բն. 19, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 

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

դաս 14. բիժուտերիա.
դաս 25. հագուստ:

_____________________
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(210) 20140653 (111) 21926
(220) 29.04.2014 (151) 02.09.2014
   (181) 29.04.2024
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 16.05.2014
(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) 20111582  (111) 21927
(220) 13.12.2011 (151) 11.09.2014
   (181) 13.12.2021
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» 
ՓԲԸ, Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 03.02.2012
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և օխրա 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131116  (111) 21928
(220) 14.08.2013 (151) 11.09.2014
   (181) 14.08.2023
(730) «Էյչ Էմ Թայլս» ՓԲԸ, Երևան, Դավիթ 
Անհաղթի 14, բն. 26, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(526) «WOOD» բառը և «PART OF ARMOUNT 
GROUP» արտահայտությունն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 19. մանրահատակ.
դաս 20. կահույք, քաղաքային նստա րաններ:

_____________________

(210) 20131117  (111) 21929
(220) 14.08.2013 (151) 11.09.2014
   (181) 14.08.2023
(730) «Էյչ Էմ Թայլս» ՓԲԸ, Երևան, Դավիթ 
Անհաղթի 14, բն. 26, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 
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(526) «interior» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. շինարարություն. նորոգում:
_____________________

(210) 20131118  (111) 21930
(220) 14.08.2013 (151) 11.09.2014
   (181) 14.08.2023
(730) «Էյչ Էմ Թայլս» ՓԲԸ, Երևան, Դավիթ 
Անհաղթի 14, բն. 26, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(526) «Tiles» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. բնական 
քարից և կերամիկական սալիկներ.

դաս 35. սալիկների առևտուր:
_____________________

(210) 20131344  (111) 21931
(220) 07.10.2013 (151) 11.09.2014
   (181) 07.10.2023
(730) «Սիսավան» գինու գործարան ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Սիսավան, Պ. Սևակի 31, AM 
(442) 18.10.2013

(540) 

(526) «АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК», «ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ԿՈՆՅԱԿ» արտահայտությունները և «об. 0,5 
л», «кр. 40%», «10» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, դեղին, շագանակագույն, սպիտակ և 
սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20131554  (111) 21932
(220) 08.11.2013 (151) 11.09.2014
   (181) 08.11.2023
(730) Յունայթիդ Բրյուըրիս Լիմիթիդ, IN 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131703  (111) 21933
(220) 13.12.2013 (151) 11.09.2014
   (181) 13.12.2023



ԳՅՈՒՏԵՐ

85

ՄԱՍ 1

85

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

25 .09 . 20 14

(730) «Արենի վայն» ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ, 
գյուղ Արենի, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր, մուգ կանաչ, սև, շագանակագույն, 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20131704  (111) 21934
(220) 13.12.2013 (151) 11.09.2014
   (181) 13.12.2023
(730) «Արենի վայն» ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ, 
գյուղ Արենի, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մուգ կանաչ, սև, շագանակագույն, 
կապույտ, ծիրանագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ծիրանի գինի:
_____________________

(210) 20131705  (111) 21935
(220) 13.12.2013 (151) 11.09.2014

   (181) 13.12.2023 
(730) «Արենի վայն» ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ, 
գյուղ Արենի, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(526) «LOVE» գրառումից բացի մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր, մուգ կանաչ, սև, շագանակագույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20131706  (111) 21936
(220) 13.12.2013 (151) 11.09.2014
   (181) 13.12.2023
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(730) «Արենի վայն» ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ, 
գյուղ Արենի, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կարմիր, սև, շագանակագույն, կապույտ, 
դեղին և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. նռան գինի:
_____________________

(210) 20131710  (111) 21937
(220) 13.12.2013 (151) 11.09.2014
   (181) 13.12.2023
(730) Մաթթել Ինք., US 
(442) 07.04.2014
(540) 

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

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և  հովա-

նոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. 
ալպենշտոկներ. դրամապանակներ. այցե-
քար տերի թղթապանակներ. սանձեր. 
եզրաքուղեր ձիասարքի համար. ռետինե 
դետալներ ասպանդակների համար. 
թավշակաշի (բացառությամբ մաքրելու 
համար օգտագործվողների). անձրևի 
հովանոցներ. արևի հովանոցներ. պորտֆելներ 
(կաշվե իրեր փաստաթղթերի համար). 
կաշեգործական - թամբագործական իրեր. 
անձրևա կալների կամ հովանոցների հիմնա-
կմախքներ. կանացի պայուսակների 
հիմնակմախքներ. կաշվե փականներ 
(կափույրներ). մտրակներ. արհեստական 
կաշի. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
կաշի. կաշեստվարաթուղթ. զսպանների 
կաշվե պատյաններ. օղակներ հովանոցների 
համար. բոլորագլխարկների կաշվե տուփեր. 
տուփեր կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից. 
տուփեր, արկղեր, սնդուկներ ֆիբրից. քսակներ. 
մետաղյա օղակներից պատրաստված 
քսակներ. թամբերի ամրակներ. ուղղանկյուն 
մեջքակաշիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատներ). 
թամբերի հիմնակմախքներ. կաշվե 
պարկեր (ծրարներ, փաթաթվածքներ, 
պայուսակներ) փաթեթվածքի համար. 
մոլեսկին (գործվածք). ձիերի ծնկակալներ. 
դնչկալներ (քթափոկեր). ձիերի երասանակներ. 
պիտույքատուփեր հարդարանքի իրերի 
համար (դատարկ). կաշվե թելեր. կահույքի 
կաշվե պաստառներ. թաղանթներ երշիկի 
համար. հագուստ կենդանիների համար. 
մետաղական եզրաքուղեր ձիասարքի համար. 
կահույքի կաշվե հարդարանք. վզնոցներ 
կենդանիների համար. վզնոցներ շների 
համար. թղթապանակ ներ երաժշտական     
նոտաների    համար. պայու սակ ներ երե-
խաների համար. անգազանցիկ թաղանթ-
ներ կենդանիների աղիքներից. բազմաճյուղ 
մտրակներ. ձիաթամբերի տակ դրվող փափուկ 
տակդիրներ. պայտեր. կաշվե թամբակալներ. 
մորթե ծածկոցներ. ձիածածկոցներ 
(սթարներ, տապճակներ). պորտմաններ, 
ոչ ազնիվ մետաղներից. կաշվե սրակալներ 
(սուսերակալներ). ձիասարքի (լծասարքի, 
հեծելասարքի) պիտույքներ (բացառությամբ 
ազնիվ մետաղներից պատրաստվածների). 
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մորթեղեն. կռնապայուսակներ. կաշեփոկիկներ. 
կաշեփոկեր ռազմական հանդերձանքի համար. 
փոկեր ձիասարքի համար. լծասարքեր. 
փոկեր չմուշկների համար. կաշեփոկեր 
թամբագործական իրերի համար (փոկային 
շինվածքներ). կաշվե դնչափոկեր. ասպանդակի 
փոկեր. բռնակներ հովանոցների համար. 
բռնակներ գավազանների համար. բռնակներ 
ճամպրուկների համար. թիկնապայուսակներ. 
ուղեպայուսակներ. ձիաթամբեր. տնտեսական 
մթերացանցեր. անձրևի կամ արևի 
հովանոցների ճաղեր. ասպանդակներ. 
պայուսակներ լեռնագնացների համար. 
կաշվե պայուսակներ ճամփորդական իրերի 
համար. պայուսակներ երեխաների համար. 
ճամփորդական պայուսակներ հագուստի 
համար. կանացի պայուսակներ. կաշվե 
պայուսակներ փականագործական գործիքների 
համար. անվավոր պայուսակներ. ծովափի 
պայուսակներ.  սպորտային պայուսակներ. 
ճամփորդական պայուսակներ. տնտեսական 
պայուսակներ. դպրոցական պայուսակներ. 
կենգուրու-պայուսակներ երեխաներին գրկելու 
համար. ճամփորդական սնդուկներ. կաշվից 
կամ կաշեստվարաթղթից պատրաստված 
սնդուկներ. խուրջիններ (ձիերի համար). 
ձիասարքի սանձի (լկամի) հարմարանքներ. 
ձեռնափայտեր (գավազաններ). հովանոցների 
կոթեր. ձեռնափայտ – նստոցներ. սանձեր 
ձիասարքերի համար. երասաններ (ձիասարք). 
լծասարքեր կենդանիների համար. բանալիների 
պատյաններ (կաշվե իրեր). անուրներ ձիերի 
համար. ճամպրուկներ (ուղեբեռ). տափակ 
ճամպրուկներ. տափակ ճամպրուկներ 
փաստաթղթերի համար. թամքատակեր ձիերի 
համար. պատյաններ հովանոցների համար. 
շևրո (փափուկ այծակաշի). մշակված կաշիներ. 
կենդանիների կաշիներ. խոշոր եղջերավոր 
անասունների կաշիներ. փոկեր (կաշվե քուղեր). 
ձիասարքերի աչքակալներ. որսապարկեր. 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
միանձնուհիների լանջապանակներ. շարֆեր 
(պարանոցի թաշկինակներ). հագնելու 
սպիտակեղեն. քրտինք կլանող (ներծծող) 
հագնելու սպիտակեղեն. բերետներ. 
բանվորական բլուզներ. բոաներ (կանացի 
վզպատներ (վզամորթիներ), գորժետներ). 
բոդիներ. կիսակոշիկներ. կոշիկներ դահուկով 

սահելու համար. սպորտային կոշիկներ. բրիջներ. 
տաբատներ (անդրավարտիքներ). բուտսեր 
(ֆուտբոլային). կրծկալներ. հանովի օձիքներ. 
հագուստի օձիքներ. ներդիրներ շապիկների 
(բլուզների) համար. քողեր (շղարշներ). 
հագուստ գաբարդինից. կրկնակոշիկներ. 
փողկապներ. ժապավենակապ փողկապներ. 
գամաշներ (ճարմանդներ). զանկապաններ. 
կոշիկների ճտքեր. կանացի գոտիներ 
(ռետինե). հագուստ ջերսիից. բաճկոնակներ 
(ժիլետներ). սպորտային տրիկոտաժեղեն. 
տրիկոտաժեղեն. կրունկներ. վարտիքներ 
(փոխաններ). գլխանոցներ. բոլորագլխարկների 
շրջանակներ. գրպաններ հագուստի համար. 
կաշնեներ. հովարներ գլխարկների համար. 
զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ (հագուստ). 
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար. 
իրանակալներ. կորսետներ. կոստյումներ. 
լողազգեստներ. դիմակահանդեսի կոստյում-
ներ. լողափի զգեստներ. բաճկոններ. բրդյա 
բաճկոններ. ձկնորսական բաճկոններ. 
լեգինսներ. շքազգեստներ (սպասավորների). 
լիֆեր. բազկապատներ (թևքածալեր). 
կրծքակալներ. թիկնոցներ. մանտո (կանացի 
լայն վերարկու, հիմնականում մորթեղենից). 
դիմակներ քնելու համար(հագուստ). 
մորթիներ (հագուստ). թաթմաններ. խույրեր 
(եկեղեցական գլխարկ). մուֆտաներ, 
ձեռնամուշտակներ (հագուստ). մուֆտաներ 
ոտքերի համար, ոչ էլեկտրականությամբ 
տաքացվող. կոշիկների կրնկատակեր. 
մանկական կրծկալներ (բացառությամբ թղթից 
պատրաստվածների). մորթե թիկնոցներ. 
ականջակալներ (հագուստ). գուլպաներ. 
լողափի կոշիկ (ոտնաման). սպորտային 
կոշիկ (ոտնաման). կոշիկ (ոտնաման). 
թղթե հագուստ. վերնազգեստ. պատրաստի 
հագուստ. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. հագուստ հեծանվորդների համար. 
հագուստ մարմնամարզիկների համար. 
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե 
հագուստ. համազգեստ. հագուստ (զգեստ). 
մետաղե եզրակ կոշիկների համար. օրարի 
(եկեղեցական հագուստ). վերարկուներ. 
եղջերվամուշտակներ. կնգուղով վերարկու 
(համակցված). ձեռնոցներ (հագուստ). 
ձեռնոցներ դահուկորդների համար (հագուստ). 
պիժամաներ (ննջազգեստներ). լողազգեստներ. 
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պլաստրոն. վզպատներ. գրպանիկներ. 
զգեստներ. անջրանցիկ անձրևանոցներ. 
գլխակապեր (գլխի ծածկոցներ). կախակապեր. 
կապեր կիսագուլպաների համար. 
կապեր գուլպաների համար. պատրաստի 
աստառներ (հագուստի տարրեր). թևատակեր 
(կռնատակեր). ներբաններ (կոշկատակեր). 
շալվարակալներ (տաբատակալներ). քուղերով 
կիսակոշիկներ. պոնչոներ. գոտիներ (հագնելու 
սպիտակեղեն). գոտիներ (հագուստ). գոտի-
քսակներ (դրամապանակներ). նորածնի օժիտ. 
կոշիկի սահելը խոչընդոտող հարմարանքներ. 
պուլովերներ. գուլպաների կրկնակրունկներ. 
ռանտեր կոշիկների համար. շուրջառներ 
(եկեղեցական զգեստ). շապիկներ (բլուզներ). 
սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ (ոտնամաններ). 
լողի սանդալներ (ոտնամաններ). ճտքավոր 
(երկարաճիտ) կոշիկներ. սարոնգներ. 
սարաֆաններ. սարիներ. սվիտերներ. 
կոշկերեսներ. միջատակեր. լոգանքի 
հողաթափեր. պատմուճաններ (պարեգոտներ). 
տրիկոտաժե հագուստ. կիսավարտիքներ. 
մարմնամարզական (կիսա) կոշիկներ. 
տնային (կիսա) կոշիկներ. (կիսա) կոշիկներ. 
թասակ. չալմաներ (տուրբաններ). գլխարկներ 
(գլխի ծածկոցներ). գոգնոցներ (հագուստ). 
ֆուտբոլկաներ. խալաթներ. լոգանքի 
խալաթներ. գլանագլխարկներ. կոշիկների 
քթամասեր (ծայրեր). գուլպաներ. քրտինք կլանող 
(ներծծող) գուլպաներ. շալեր.  գլխարկներ. 
թղթե գլխարկներ (հագուստ). շորագլխարկներ 
(կապագլխարկներ) ջրցողի (ցնցուղի) համար. 
լողագլխարկներ. շարֆեր (վզարկուներ). 
սեպեր բուտսերի համար. բոլորագլխարկներ. 
մանկական վարտիքներ. փողքաժապավեններ 
(ներբաներիզներ). մուշտակներ, քուրքեր. 
էսպադրիլներ (քաթանե տնային կոշիկներ 
պարանե ներբանով). շրջազգեստներ. տակի 
շրջազգեստներ. կիսաշրջազգեստ – շորտեր.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր. արկադային տեսախաղերի 
ավտոմատներ. տեսախաղերի ավտոմատներ. 
խաղային ավտոմատներ մոլեխաղերի 
համար. կանխավճարով աշխատող խաղային 
ավտոմատներ. տրանսպորտային միջոցներ 
(խաղալիքներ). լողավազաններ (խաղային 

և սպորտային իրեր). բատուտներ. մանր 
զարդարանքներ երեկույթների համար 
(ուշադրության նշաններ). ջնջվող շերտով 
վիճակախաղի տոմսեր. մեկնարկի (ստարտի) 
բլոկներ. բոդի բորդ. կիսակոշիկներ՝ դրանց 
ամրացված չմուշկներով. ծծակներով շշեր 
տիկնիկների համար. հեծանվամարզասարքեր. 
ձկնորսական թարփիկներ. փետրագնդակներ 
բադմինտոնի համար. հոլեր (խաղալիքներ). 
գլուխկոտրուկներ, կազմված պատկերներ 
կազմող տարրերի հավաքածուից. կավե 
փոքրիկ սկավառակներ (թիրախներ). կախովի 
տանձիկներ (բռնցքամարտում մարզվելու 
համար). կտցելու ցուցիչներ (ձկնորսական 
պարագաներ). դելտապլաններ. թռչող 
սկավառակներ (խաղալիքներ). սպորտային 
սկավառակներ. տնակներ տիկնիկների համար. 
դոմինո (խաղ). պահող լողատախտակներ. 
սերֆինգի տախտակներ. զսպանակվող 
տախտակներ (սպորտային պարագաներ). 
անվավոր տախտակներ սահելու համար. 
առագաստավոր տախտակներ սերֆինգի 
համար. շախմատի տախտակներ. շաշկու 
տախտակներ. տեգեր. նոր տարվա 
արհեստական տոնածառեր (եղևնիներ). 
տարողություններ խաղազառերի (վեգ, ճան) 
համար. բաճկոններ լողալու համար. ժումարներ 
(լեռնագնացական սարքավորումներ). 
օդապարուկներ. խաղալիքներ. խաղալիքներ 
ընտանի կենդանիների համար. փափուկ 
խաղալիքներ. թավշյա խաղալիքներ. շարժվող 
կամ շարժական մասերով խաղալիքներ. 
անակնկալներով խաղեր խաղարկումների 
համար. սենյակային խաղեր. սեղանի 
խաղեր. օղակներով խաղեր. խաղեր. խաղեր-
կոնստրուկտորներ. գեղադիտակներ. խցիկներ 
խաղագնդակների համար. ըմբիշների կողմից 
օգտագործվող բևեկնախեժ. դահուկների 
եզերաշրջանակներ. բինգոյի քարտեր. 
խաղաթղթեր. տոնավաճառային կարուսելներ. 
ձկնորսական կոճեր. ճոճաձիեր (խաղալիքներ). 
ճլորթի (ճոթ). խաղափայտեր. կեգլի (խաղ). 
բիլյարդի խաղաձողեր (կիյեր). գոլֆի մականներ. 
հոկեյի մականներ. փոկի կաշի (դահուկների 
ծածկույթների համար). զանգակներ նոր 
տարվա եղևնիների համար. սենյակներ 
տիկնիկների համար. կոնֆետիներ. կոնֆետ – 
շրխկաններ (չրխկաններ). չմուշկներ. անվավոր 
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չմուշկներ. միակող անվավոր չմուշկներ.  
խաղազառեր (վեգ, ճան). ներկափոշեցրիչներ 
(սպորտային պարագաներ). դահուկակապեր. 
մահճակալներ տիկնիկների համար. 
ռուլետկաների (պտուտախաղերի) անիվներ.  
ձկնորսական կարթեր. խորանարդիկներ 
(խաղալիքներ). տիկնիկներ. լողաթաթեր. 
ձկնորսական կարթաթելեր. կենդանիների 
աղիքներից ձկնորսական կարթաթելեր. 
աղեղներ նետաձգության համար. դահուկներ. 
ջրային դահուկներ. դահուկներ սերֆինգի 
համար. մահջոնգ (չինական դոմինո). 
դահուկների քսուքներ. հրապուրաշվիկներ որսի 
համար. խամաճիկներ (խաղատիկնիկներ). 
դիմակահանդեսային դիմակներ. թատերական 
դիմակներ. սուսերամարտի դիմակներ. կայմեր 
առագաստով տախտակների համար. թավշե 
արջեր. կավիճ բիլյարդի խաղաձողերի (կիյերի) 
համար. թիրախներ. էլեկտրոնային թիրախներ. 
հավաքովի մասշտաբային մոդելներ 
(խաղալիքներ). տրանսպորտային նմուշների 
մասշտաբային մոդելներ. խաղագնդակներ. 
արհեստական խայծեր. բիլյարդի սեղանների 
կողեզրերի պահպանակներ. ծնկակալներ 
(ծնկակապեր) (սպորտային հանդերձանքի 
տարրեր). ծայրապանակեր (ծայրակալներ) 
բիլյարդի խաղաձողերի (կիյերի) համար. 
արմնկակալներ (արմնկակապեր) (սպորտային 
հանդերձանքի տարրեր). հագուստ տիկնիկների 
համար. սուսերամարտի զենքեր. պտտաձողեր. 
պարապլաններ. պատինկո. բեյսբոլի ձեռնոցներ. 
բռնցքամարտի ձեռնոցներ. գոլֆի ձեռնոցներ. 
խաղի ձեռնոցներ. նետելու ձեռնոցներ (խաղերի 
համար պարագաներ). սուսերամարտի 
ձեռնոցներ. պինատներով խաղ. խաղալիք 
ատրճանակներ. օդաճնշական ատրճանակներ 
(խաղալիքներ). հրապատիճներ (խաղալիքներ). 
հրապատիճներ խաղալիք ատրճանակների 
համար. չխչխկաններ. պայտեր խաղերի 
համար. մոմակալներ նոր տարվա տոնածառերի 
(եղևնիների) համար. տակդիրներ (դրոցներ) 
նոր տարվա եղևնիների համար. պատվածքներ 
դահուկների հենամակերևույթների համար. 
լողաններ լողալու համար. լողաններ 
ձկնորսության համար. դյուրակիր խաղեր 
հեղուկաբյուրեղային էկրաններով. գոտիներ 
լողալու համար. խայծեր որսորդության 
կամ ձկնորսության համար. հոտավետ 

խայծեր որսորդության կամ ձկնորսության 
համար. պատկանելիքներ (պիտույքներ, 
պարագաներ) աղեղով նետ արձակելու համար. 
հարմարանքներ օդապարուկների պարանները 
փաթաթելու համար. հարմարանքներ 
օճառի պղպջակներ բաց թողնելու համար 
(խաղալիքներ). հարմարանքներ հողի 
գնդերը տեղում դասավորելու համար (գոլֆի 
պարագաներ). հարմարանքներ բիլյարդ 
խաղալիս չափանշելու համար. պաշտպանիչ 
միջադիրներ (սպորտային հանդերձանքի 
տարրեր). ռակետկաներ (ձեռնաթիակներ). 
փոկեր սերֆինգի տախտակների համար. փոկեր 
առագաստով տախտակների համար. փոկեր 
ծանր ատլետիկայով պարապողների համար. 
պարսատիկներ (սպորտային պարագաներ). 
անվակներ հեծանվամարզասարքերի համար. 
սպորտային որսատեգային հրացաններ. 
ինքնագլորներ (խաղալիքներ). սահնակներ 
(սպորտային առարկաներ). սահնակներ 
բոբսլեյի համար. թիթեռնացանցեր. 
ձկնորսական ցանցեր. սպորտային ցանցեր. 
թենիսի ցանցեր. կտցելու ցուցիչներ 
(ձկնորսական պարագաներ). քերակներ 
(քերոցներ) դահուկների համար. ինքնագործող 
ապարատներ (խաղային ավտոմատներ). 
մարմնամարզական սարքեր (պիտույքներ). 
նետելու սարքեր (պիտույքներ). սպորտային 
սարքեր (պիտույքներ) ծանր ատլետիկայում 
մարզվելու համար. սարքեր (պիտույքներ) 
լեռնագնացության համար. ձկնորսական 
(որսա)սարքեր. արհեստական ձյուն նոր 
տարվա եղևնիների համար. ձյունամուճակներ.  
սնոուբորդներ. ցուցադրավահանակներ թռչող 
թիրախների վրա կրակելու համար. բիլյարդի 
սեղաններ. բիլյարդի սեղաններ կանխավճարով 
աշխատող ավտոմատներով. սեղաններ 
սեղանի թենիսի համար. սեղաններ սեղանի 
ֆուտբոլի համար. լարեր ռակետկաների 
(ձեռնաթիակների) համար. լարեր 
ռակետկաների (ձեռնաթիակների) համար 
կենդանիների աղիքներից. պայուսակներ 
կրիկետի (գնդակախաղի) համար. 
պայուսակներ անիվներով կամ առանց դրանց՝ 
գոլֆի մականների համար. տոբոգաններ 
(խաղալիքներ). ռադիոկառավարվող 
տրանսպորտային միջոցներ (խաղալիքներ). 
ուժային մարզասարքեր (վարժասարքեր). 
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սպորտային մարզասարքեր (վարժասարքեր). 
տրիկտրակ (նարդի). սպորտային պահող 
կիսավարտիքներ (սպորտային իրեր). 
ձկնորսական կարթեր. զարդարանքներ նոր 
տարվա տոնածառերի (եղևնիների) համար 
(բացառությամբ էլեկտրական լամպերի, 
մոմերի և հրուշակեղենի). սարքվածքներ 
(հարմարանքներ) թենիսի գնդակներ նետելու 
համար. սարքվածքներ (հարմարանքներ) 
ձեռնածության (աճպարարության) ցուցադրման 
համար. սարքվածքներ (հարմարանքներ) 
խաղերի համար. սարքեր և սարքվածքներ 
(հարմարանքներ) բոուլինգի համար. 
խաղանիշեր (խաղահաշվարկի նիշեր) խաղերի 
համար. խաղանիշեր (խաղահաշվարկի նիշեր) 
մոլեխաղերի համար. հատուկ պատյաններ 
դահուկների և սերֆինգի տախտակների 
համար. փոքր գնդակներ խաղերի համար. 
բիլյարդի գնդակներ. գնդեր (գնդակներ) 
խաղերի համար. փչովի գնդեր (փուչիկներ) 
խաղերի համար. փեյնթբոլի գնդեր (գնդակներ) 
(փամփուշտներ փեյնթբոլի հրացանների 
համար) (սպորտային իրեր). գնդեր ձյան 
փաթիլներով. շախմատ. շաշկի. ցատկաձողեր. 
թղթե գլխարկներ երեկույթների համար. 
վահանակներ (սպորտային պիտույքներ). 
ներկաքողարկման էկրաններ (սպորտային 
պիտույքներ). էքսպանդերներ.
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131793  (111) 21938
(220) 28.12.2013 (151) 11.09.2014
   (181) 28.12.2023
(730) ԹիԲիԷլ Լայսընսինգ ԷլԷլՍի, US 
(442) 18.04.2014
(540) 

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

(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20131795  (111) 21939
(220) 28.12.2013 (151) 11.09.2014
   (181) 28.12.2023
(730) ԹիԲիԷլ Լայսընսինգ ԷլԷլՍի, US 
(442) 18.04.2014
(540) 

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

(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20140063 (111) 21940
(220) 24.01.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 24.01.2024
(730) «Վայք գրուպ» ՓԲԸ, Վայոց Ձորի մարզ, 
ք. Վայք, Շահումյան 62, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

_____________________

(210) 20140111  (111) 21941
(220) 03.02.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 03.02.2024
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գ/գ, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա:

_____________________

(210) 20140209  (111) 21942
(220) 18.02.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 18.02.2024
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(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճուղի 2ա, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

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

գինի :
_____________________

(210) 20140210  (111) 21943
(220) 18.02.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 18.02.2024
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճուղի 2ա, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

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

_____________________

(210) 20140238 (111) 21944
(220) 20.02.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 20.02.2024
(730) Դը Մոնարխ Բեվըրեյջ Քամփնի, Ինք., US 
(442) 18.04.2014
(540) 

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

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր 
և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. էներգետիկ ըմպելիքներ. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140366 (111) 21945
(220) 13.03.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 13.03.2024
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի 43, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 33. գինի.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

_____________________

(210) 20140391  (111) 21946
(220) 18.03.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 18.03.2024
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM 
(442) 08.05.2014
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի, 

գինի, օղի):
_____________________

(210) 20140445 (111) 21947
(220) 21.03.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 21.03.2024
(730) Վան Պռոշյան, Երևան, Դավթաշեն 1-ին 
թաղ., 8/6, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և կանաչ գունային համակցությամբ:
(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 (բացա-
ռությամբ գարեջրի).

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

_____________________

(210) 20140446 (111) 21948
(220) 21.03.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 21.03.2024

(730) Վան Պռոշյան, Երևան, Դավթաշեն 1-ին 
թաղ., 8/6, AM 
(442) 08.05.2014
(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 
(բացառությամբ գարեջրի).

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

_____________________

(210) 20140456 (111) 21949
(220) 24.03.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 24.03.2024
(730) Քենդա Րաբըր Ինդասթրիալ ՔՕ. ԼԹԴ, TW 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 12. դողեր, օդախցիկներ օդա-

ճնշական դողերի համար, ավտոմոբիլի 
դողածածկաններ, դողերի մակադրակների 
նորոգման կարկատաններ, ավտոմոբիլների 
դողեր, հեծանիվների դողեր, մոտոցիկլետների 
դողեր, օդախցիկներ, մակադրակներ դողերի 
օդախցիկների նորոգման համար, գլոցման 
մակերևույթներ դողերի պահպանաշերտերի 
վերականգնման համար, անվադողերի 
բութակներ, հակասահքային բութակներ 
տրանսպորտային միջոցների դողերի համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20140497  (111) 21950
(220) 01.04.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 01.04.2024
(730) «Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն» 
ՓԲԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 10, 95 տարածք, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(526) Բացի «ԵՐԵՎԱՆԻ», «YEREVANI» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր, վարդագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20140498 (111) 21951
(220) 01.04.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 01.04.2024
(730) «Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն» 
ՓԲԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 10, 95 տարածք, AM 
(442) 18.04.2014

(540) 

(526) Բացի «ԵՐԵՎԱՆԻ», «YEREVANI» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր, վարդագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20140499 (111) 21952
(220) 01.04.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 01.04.2024
(730) «Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն» 
ՓԲԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 10, 95 տարածք, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 
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(526) Բացի «ԵՐԵՎԱՆԻ», «YEREVANI» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր, վարդագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի: 
_____________________

(210) 20140500 (111) 21953
(220) 01.04.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 01.04.2024
(730) «Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն» 
ՓԲԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 10, 95 տարածք, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(526) Բացի «ԵՐԵՎԱՆԻ», «YEREVANI» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր, վարդագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի: 
_____________________

(210) 20140522  (111) 21954
(220) 04.04.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 04.04.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մարինա Աթա-
բեկյան, Երևան, Դավթաշեն 3-րդ թաղ. 21/67, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. մասնավորապես՝ մանրածախ 
առևտուր.

դաս 45. իրավաբանական ծառայու-
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար. 
մասնավորապես՝ երեկոյան հագուստի վար-
ձույթ, հագուստի վարձույթ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20140548 (111) 21955
(220) 11.04.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 11.04.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարինե Ավե-
տիսյան, Երևան, Գայի պող. 38, բն. 5, AM 
(442) 08.05.2014
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(540) 

(526) «IT Systems» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, կապույտ, փիրուզագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20140561  (111) 21956
(220) 15.04.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 15.04.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Լամ-
բարյան, Երևան, Կոմիտաս 7, 13-14, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20140570  (111) 21957
(220) 16.04.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 16.04.2024
(730) «Թեքնոլոջի ընդ սայնս դայնամիքս» ՍՊԸ, 
Երևան, Մաշտոցի 45ա, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտրոնային պլանշետներ: 

_____________________

(210) 20140594 (111) 21958
(220) 18.04.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 18.04.2024
(730) «Սիսավան» գինու գործարան ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Սիսավան, Պ. Սևակի 31, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 
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(526) Բացի «Сисаван» և «Sisavan» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրյուն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն,  բաց շագանակագույն, 
բաց դեղին, նարնջագույն և մանուշակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140606 (111) 21959
(220) 22.04.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 22.04.2024
(730) «Էներջի սեյվինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 51, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(526) «ENERGY SAVING» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, սև և սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 9. Էլեկտրական հաշվիչներ.
դաս 11. լուսավորման լամպեր:

_____________________

(210) 20140612  (111) 21960
(220) 23.04.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 23.04.2024
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճուղի 2ա, AM 
(442) 16.05.2014

(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Շիշը պահպանվում է ոսկեգույն գույնով:
(511) 

դաս 21. ապակյա շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20140629  (111) 21961
(220) 25.04.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 25.04.2024
(730) ԹիԷյ Գես Թեքնոլոջի Էս. Էյ., AR 
(442) 16.05.2014
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և մոխրագույն գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 12. ավտոմեքենաները հեղուկ և 
(կամ) սեղմված բնական գազով շահագործելու 
համար նախատեսված սարքեր և դրանց 
պահեստամասեր:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20140663 (111) 21962
(220) 06.05.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 06.05.2024 
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 03.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140693 (111) 21963
(220) 12.05.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 12.05.2024
(730) Դայմընդ Քուեստ Լիմիթիդ, VG 
(442) 03.06.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

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

_____________________

(210) 20140703  (111) 21964
(220) 14.05.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 14.05.2024
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 03.06.2014
(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) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140717  (111) 21965
(220) 20.05.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 20.05.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդվարդ Նահա-
պետյան, Լոռու մարզ, գ. Գուգարք, Էներգ. 6 փ., 
տնակ 17, AM 
(442) 03.06.2014
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(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

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

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

_____________________

(210) 20140718  (111) 21966
(220) 20.05.2014 (151) 11.09.2014
   (181) 20.05.2024

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդվարդ Նահա-
պետյան, Լոռու մարզ, գ. Գուգարք, Էներգ. 6 փ., 
տնակ 17, AM 
(442) 03.06.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մոխ-
րագույն և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

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

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

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

8709  12.08.2024 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

8803  29.10.2024 «Արեգակ» կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM

8936  01.09.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց,

      Գործարանային 10, AM

8937  01.09.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 

     Գործարանային 10, AM

8938  01.09.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 

     Գործարանային 10, AM

8939  01.09.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 

     Գործարանային 10, AM

8995  13.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9021  04.08.2024 «Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ, Երևան, 

     Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

9104  06.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9123  26.07.2024 «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM

9124  26.07.2024 «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM

9130  20.08.2024 «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Ագարակ, AM

9176  06.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9184  17.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9201  27.09.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 

     Գործարանային 10, AM

9219  29.07.2024 Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., 106 Elizabethan Square, PO Box 1162, 

     Grand Cayman KY1-1102, Gayman Islands, KY

9220  29.07.2024 Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., 106 Elizabethan Square, PO Box 1162, 

     Grand Cayman KY1-1102, Gayman Islands, KY

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի իրավատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի իրավատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

9221  30.07.2024 Ազադ Ֆարմասյութիքլզ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. Պռոշյան, Վանահովիտ 8, AM

9237  03.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9256  06.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9267  13.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9283  01.09.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9384  16.09.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9442  20.08.2024 Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), 

     Վաշինգտոնի նահանգ, US

9544  28.12.2024 Վիթամին Ուորլդ, Ինք. Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

9577  05.08.2024 Հյունդաի Մոութր Քամփնի, KR

9799  30.07.2024 «Քարարտ» ՓԲԸ, Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Արցախյան փ. 120, AM

9854  04.02.2025 Մանիգրամ Փեյմնթ Սիսթըմզ, Ինք. Դելավեր Նահանգի կարպորացիա, US

9910  08.02.2025 Մանիգրամ Փեյմնթ Սիսթըմզ, Ինք. Դելավեր Նահանգի կարպորացիա, US

10120  07.12.2024 Լիբհեր-Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

10315  20.08.2024 Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի),

     Վաշինգտոնի նահանգ, US
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A43D 25/00 2869 A
A43D 35/00 2869 A
B09B 3/00 2870 A
G02B 17/00 2871 A
G10D 1/00 2872 A

A61C 13/00     374 U
B66F 11/00     375 U
F16B 47/00     375 U
E04B 1/00     376 U

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

 09-01   337 S
 09-03   338 S
 09-03   339 S
 11-02   340 S
 20-02   341 S
 32-00   342 S



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1428
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 20746
73 (1) Լիցենզատու «Սաս-գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Մաշտոցի 18, AM
73 (2) Լիցենզառու «Կայրոս» ՓԲԸ, ք. Երևան, 
Ամիրյան փ. 13, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը 23.07.2019

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                               Հանրապետություն

Գրանցված է 01.08.2014
_____________________

Գրանցում No 1429
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7613, 18083, 20289
73 (1) Իրավատեր Ադելսոն Ինվեսթմընթ ԼԹԴ
ADELSON INVESTMENT LTD, 207, 3RD FLOOR, 
REGENT STREET, LONDON, UNITED KINGDOM, 
W183HH, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ինվեստ
Փարթներշիփ Ինք.

INVEST PARTNERSHIP INC., Columbus Centre, 2nd 
Floor-Suit 210, Road Town, Tortola, British Virgin 
Island, VG
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                       Հանրապետություն

Գրանցված է 01.08.2014
_____________________

Գրանցում No 1430
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3364, 12915, 12918, 13190, 
12916, 12930
73 (1) Իրավատեր Սորեմարտեկ Ս.Ա.
SOREMARTEC S.A., Rue Joseph Netzer 5, 6700 
Arlon, Belgium, BE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Սորեմարտեկ 
Ս.Ա., Լյուքսեմբուրգի կորպորացիա
SOREMARTEC S.A., a corporation of Luxembourg, 
Findel Business Center, Complexe B, Rue de Treves, 
L-2632 Findel, Luxembourg, LU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 01.08.2014
_____________________
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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 

     1849              20.02.2014

     2747              07.02.2014

     2753              20.02.2014

     2757              27.02.2014

     2862             25.02.2014

     2866             08.02.2014

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)

    324U               09.01.2014

    325U               05.02.2014     

    331U               21.02.2014

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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Տեղեկություններ 
կոլեկտիվ նշանը անձի ապրանքային նշանի

փոխակերպելու մասին

«Ջերմուկ» հանքային ջուր շշալցնողների միություն»  իրավաբանական անձանց միության  
№ 165 կոլեկտիվ նշանը փոխակերպվել է անձի ապրանքային նշանի 26.08.2014թ.-ից: 
Նոր իրավատերեր՝ «Ջերմուկ մայր գործարան» ՓԲԸ և «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ:

Сведения о
превращении коллективного знака на товарный знак 

 Коллективный знак союза юридических лиц «союз розливателей минеральной воды «Джермук» 
№ 165 превращен на товарный знак с 26.08.2014г.
Новые владельцы «Джермук Майр Горцаран» ЗАО и «Джермук групп» ЗАО. 



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) (2014.01)  (11) 2869 (13) A 
A43D 25/00
A43D 35/00

(21) AM20130102 (22) 12.01.2012
(85) 10.07.2013
(86) PCT/CN 2012/070255, 12.01.2012
(87) WO 2012/095008, 19.07.2012
(31) 13/004,939   (32) 12.01.2011   (33) US
(71) Минг-Те Чен (CN)
(72) Минг-Те Чен (CN)
(73) Минг-Те Чен (CN)
(54) Усовершенствованная конструкция 
удобно снимаемой и регулируемой колодки 
для изготовления обуви
(57) Набор оправки обуви содержит колодку, 
передвижной блок и узел смены колодки. 
Колодка присоединена к передвижному блоку, 
и оба вместе установлены с возможностью 
скольжения между двумя направляющими 
элементами узла смены. Узел смены присоединен 
к регулирующему узлу, который подвижно 
установлен между верхней и нижней досками 
узла смены. Колодка ограниченно регулируема 
с помощью регулирующего узла.
(74) Р. Давтян

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2870 (13) A 
B09B 3/00

(21) AM20130035 (22) 14.03.2013
(71) Сергей Сагарунян (AM)
(72) Сергей Сагарунян (AM), Ирина Макарян (AM), 
Эдита Назарян (AM), Алиса Сагарунян (AM)
(73) Сергей Сагарунян, 0051, Ереван, Грибоедова 
3, кв.33 (AM)
(54) Способ переработки раствора, содер-
жащего ионы сульфата, производства пи-
щевой соли
(57) Изобретение относится к неорганической 
химии, в частности, к способам переработки 
раствора, содержащего ионы сульфата, произ-
водства пищевой соли.

Раствор выпаривают при температуре 80-
90°C в течение 30-40 минут, обогащенный 
ионами сульфата раствор отделяют от осадка. К 
раствору добавляют аммиак и подают углекислый 
газ, получают осадок бикарбоната натрия и 
раствор, содержащий сульфат аммония и хлорид 
аммония. Полученный осадок бикарбоната натрия 
нагревают до температуры 150-170°C в течение 
30-32 минут, получают кальцинированную соду. 

Упрощается способ.
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2871 (13) A 
G02B 17/00

(21) AM20130144 (22) 24.04.2012
(85) 30.10.2013
(86) PCT/RU2012/000312, 24.04.2012
(87) WO 2012/150876, 08.11.2012
(31) 2011116409   (32) 26.04.2011   (33) RU
(71) Денис Михайлович Афанасьев (RU)
(72) Денис Михайлович Афанасьев (RU)
(73) Денис Михайлович Афанасьев (RU)
(54) Планарный световод
(57) Изобретение относится к солнечной энер-
гетике, в частности, к концентраторам солнечной 
энергии. 

Планарный световод состоит из двух 
опти ческих клиньев, установленных своими 
аналогичными рабочими гранями смежно и с 
зазором, и светоотклоняющего элемента. Зазор 
между клиньями заполнен оптической средой, 
а светоотклоняющий элемент может быть 
расположен над воспринимающей свет рабочей 
гранью первого оптического клина, под рабочей 
гранью второго оптического клина, а также в 
зазоре между клиньями. 

Обеспечиваются высокий коэффициент 
концентрации солнечной энергии и техно-
логичность устройства, 4 ил.. 
(74) Р. Давтян

_____________________
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(51) (2014.01)  (11) 2872 (13) A 
G10D 1/00

(21) AM20130075 (22) 29.05.2013
(71) Альберт Закарян (AM), Арайик Геворгян (AM)
(72) Альберт Закарян (AM)
(73) Алберт Закарян, 0039, Ереван, ул. Чехова 
34, кв. 20 (AM), Арайик Геворгян, 0006, Ереван, 
Багратуняц пр. 16, кв. 155 (AM)
(54) Струнно-щипковый музыкальный инстру-
мент канон
(57) Изобретение относится к струнно-щипковым 
музыкальным инструментам, в частности, к 
канонам. 

Канон имеет корпус формы параллелепипеда 
с основой прямоугольной трапеции, в верхней 

части корпуса расположена дека, над декой 
поставлен мостик,  смежно с декой находится 
прикрепленный к корпусу вирбельбанк ушок, в 
котором установлены ушки. Имеет натянутые на 
ушках струны, прикрепленные к одному концу 
корпуса и опирающиеся на мостике и на порожках. 
Кроме того дека полностью деревянный, в нижней 
части корпуса прикреплены ножки. Диапазон 
канона охватывает от «ми» контроктавы до 
«соли» большой октавы, струны металлические 
и в количестве шестнадцать штук, а звучание 
каждой ноты осуществляется одной струной.

Создан канон с басовым звучанием, рас-
ширяющий ряд армянских народных музы-
кальных инструментов, 2 ил..

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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



113

ՄԱՍ 1
 

113

№ 9 
25 .09 . 20 14

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) (2014.01)  (11) 374  (13) U 
A61C 13/00

(21) AM20140067U (22) 16.05.2014
(71) Тигран Мурадян (AM)
(72) Тигран Мурадян (AM)
(73) Тигран Мурадян, 1101, Армавирская область, 
г. Эчмиадзин, ул Вазген А 4/1 (АМ)
(54) Зубной протез
(57) Полезная модель относится к стоматологии, 
в частности к конструкции соединения импланта 
и зуба.

Зубной протез имеет неподвижно уста-
нов ленный на челюсти имплант, на котором с 
помощью соединительного элемента неподвижно 
установлена коронка, неподвижно установленная 
на зубах коронка, соединенный с помощью 
подвижных держателей с имплантом и коронкой 
зубов вспомогательный элемент. Согласно 
полезной модели, между вспомогательным 
элементом и коронками дополнительно уста-
новлены эластичные элементы.

Повышается амортизация протеза, пони-
жается биомеханическая несовместимость 
системы имплант-зуб и обеспечивается дос-
тупность гигиенических процедур, 1 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 375  (13) U 
B66F 11/00
F16B 47/00

(21) AM20140036U (22) 26.03.2014
(71) Славик Авагян (AM)
(72) Славик Авагян (AM)
(73) Славик Авагян, 3001, Шираки марз, Артик, 
Тонаканян 34, кв.15 (AM)
(54) Автокран
(57) Автокран имеет поворотное подъемное 
устройство, которое находится на опорной раме. 
На двух боковых сторонах авто крана попарно 
расположены опоры имеющие опорные плиты. 
Опорные плиты состоят из корпуса со сделанной 
в ней центральной рабочей камерой, которая 
с помощью отверстия сделанного в корпусе 
соединена вакуумным насосом с манометром, 
который регулирует давление в камере. К 
нижней части корпуса подсоединена стальная 
плита с центральными отверстиями. К нижней 
поверхности стальной плиты подсоединено 
кольцо, с диаметром равным диаметру плиты, 

изготовленное из гибко-упругого строительного 
поропласта. Диаметр стальной плиты - 1-1,5 м, а 
высота кольца - 0,5-1 м. 

Повышается к.п.д. автокрана, 2 ил..
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 376  (13) U 
E04B 1/00

(21) AM20140045U (22) 07.04.2014
(71) Вардан Пенесян (AM)
(72) Вардан Пенесян (AM)
(73) Вардан Пенесян (AM)
(54) Жилая ячейка и конструкция сборного 
здания
(57) Полезная модель относится к области 
строительства, а именно к конструкции шести-
гранных сотообразных сборно-разборных домов.

Жилая ячейка выполнена в виде обьемного 
блока, имеющего форму шестиугольной 
прямой призмы. Боковые грани, служащие в 
качестве стен, вертикальны, блок содержит 
горизонтальный пол, который вместе с нижними 
гранями образует прямую треугольную призму, 
в которой установлены ребра жесткости пола 
и внутренние инженерные коммуникации. 
Конструкция сборного здания содержит обьемные 
блоки, имеющие форму шестиугольной прямой 
призмы, каждый из блоков имеет по крайней 
мере один соседний обьемный блок, с которым 
состыкован по всей поверхности вертикальной 
боковой грани. Обьемные блоки собраны 
углом вниз так, что боковые грани, служащие 
в качестве стен, вертикальны, при этом нижние 
углы блоков последующего этажа расположены 
в соответствующих углах, образованных двумя 
соседними блоками предыдущего этажа, образуя 
сотовую структуру. Каждый из блоков содержит 
горизонтальный пол, который вместе с нижними 
гранями образует прямую треугольную призму, 
в которой установлены ребра жесткости пола и 
внутренние инженерные коммуникации. 

Расширяется разнообразие архитектурных и 
обьемно планировочных решений, в том числе, 
обеспечивает решение вопросов проведения 
внутренних инженерных коммуникаций, 2 н.п.ф., 
2 ил..
(74) В. Петросян

_____________________

Сведения о выданных патентах



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 09-01 (11) 337  (13) S
(21) 20140019  (22) 01.07.2014
(71) «Пасифик ом» ООО (AM)
(72) Ваге Исраелян (AM)
(73) «Пасифик ом» ООО (AM)
(74) Т. Канецян
(54) Бутылка
(55)*

_____________________

(51) 09-03 (11) 338 (13) S
(21) 20140009  (22) 28.03.2014
(71) Орион Корпорейшн (KR)
(72) Хва Кунг Ли (KR)
(73) Орион Корпорейшн (KR)
(74) Р. Давтян
(54) Упаковка для кондитерских изделий
(55)*

_____________________

(51) 09-03 (11) 339  (13) S
(21) 20140008  (22) 28.03.2014
(71) Орион Корпорейшн (KR)
(72) Хва Кунг Ли (KR)
(73) Орион Корпорейшн (KR)
(74) Р. Давтян
(54) Упаковка-коробка для кондитерских 
изделий
(55)*

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 11-02 (11) 340  (13) S
(21) 20140021  (22) 05.08.2014
(71) Егише Нерсисян (AM)
(72) Егише Нерсисян (AM)
(73) Егише Нерсисян, Ереван, ул. Комитаса 58, 
кв. 22 (AM)
(54) Сувениры «Армянские рукописи» 
(4 варианта)
(55)*

_____________________

(51) 20-02 (11) 341  (13) S
(21) 20140015  (22) 16.05.2014
(71) Сурен Хачатрян (AM)
(72) Сурен Хачатрян (AM)
(73) Сурен Хачатрян (AM)
(74) Р. Манасерян
(54) Витрина
(55)*

(51) 32-00 (11) 342  (13) S
(21) 20130031  (22) 22.11.2013
(71) Открытое акционерное общество «СЛАКОН 
(RU)
(72) Владимир Витальевич Ильиных (RU)
(73) Открытое акционерное общество «СЛАКОН» 
(RU)
(74) А. Галоян
(54) Лицевое декоративное оформление 
упаковки (5 вариантов)
(55)*

_____________________
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 9 

25 .09 . 20 14

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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