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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
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) 2017.01 (11) 3082 (13) A
C25C5/00

(21) AM20160085 (22) 25.08.2016
(72) Ալբերտ Ֆրանգուլյան (AM) 
(73) Ալբերտ Ֆրանգուլյան, 0706, Արտաշատ, 
Օգոստոսի 23, 80 (AM) 
(54) Երկաթի փոշու ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է փոշեմետալուրգիայի 
բնագավառին, մասնավորապես`  երկաթի 
փոշու ստացման եղանակին:

Երկաթ պարունակող խտանյութը 
մշակում են լուծույթով, այնուհետև ստացված 
խառնուրդը թրծում են, ապա երկաթի օքսիդը՝ 
Fe3O4 առանձնացնում են երկաթ չպարունակող 
օքսիդներից, այնուհետև  վերականգնում 
մինչև երկաթի փոշու ստացում:  Խտանյութը 
մշակում են 1,0-1,5 % սննդային սոդայի՝ 
NaHCO3 լուծույթով, ստացված խառնուրդի 
թրծումն իրականացնում են ջրածնի 
միջավայրում 450-500°C  ջերմաստիճանում 
30-35 րոպեի ընթացքում, իսկ երկաթի օքսիդի 
վերականգնումն իրականացնում են ջրածնով 
540-560°C ջերմաստիճանում 50-60 րոպեի 
ընթացքում:

Պարզեցվում է երկաթի փոշու ստացման 
եղանակը և բարձրացվում է գործընթացի 
արդյունավետությունը:

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3083 (13) A
G01R 19/00

(21) AM20160103 (22) 31.10.2016
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM) 
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Ն. 
Շնորհալու 25, բն. 24 (AM) 
(54) Հաստատուն հոսանքի անհպակ չափման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրաչափողա-
կան տեխնիկային, մասնավորապես՝ 
մագնիսամոդուլացման մեթոդի կիրառումով 
հաստատուն հոսանքի անհպակ չափմանը:

Ըստ հաստատուն հոսանքի անհպակ 
չափման եղանակի, չափվող հոսանքով 
հաղորդիչն ընդգրկում են ֆեռոմագնիսական 
նյութից պատրաստված մագնիսամիջուկով, 
որի վրա տեղադրված է փաթույթ: Փաթույթը 
սնում են փոփոխական հոսանքով: Փաթույթի 
սեղմակների լարումը դիֆերենցում են, 
դիֆերենցված լարումը մատուցում են զրոյական 
մակարդակի լարման կոմպարատորի մուտքին: 
Չափում են կոմպարատորի ելքային լարման 
միջին արժեքը, որի միջոցով որոշում են չափվող 
հոսանքի մեծությունը և ուղղությունը:     

Պարզեցվում է եղանակի իրականացման 
սարքի կառուցվածքը և հաստատուն հոսանքի 
չափման գործընթացը, փոքրացվում է դրա 
մետաղատարությունը, 5 նկ.:

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 25-03 (11) 404  (13) S 
(21) 20160027  (22) 26.12.2016
(72) Արամ Տարախչյան (AM), Արմեն Վարդանյան 
(AM) 
(73) «Ապրիկոտ Պլյուս» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 
1, բն. 27 (AM) 
(54) Ամառային տնակ (կացարան)
(55) 

_____________________

(51) 26-04 (11) 405  (13) S
(21) 20160029  (22) 30.12.2016
(72) Աշոտ Կիրակոսյան (AM) 
(73) Աշոտ Կիրակոսյան, Երևան, փ. Բատիկյան, 
տուն 60 (AM) 
(54) Ապակե կրակաման - կանթեղ
(55) 

_____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 32-00 (11) 406  (13) S 
(21) 20170001  (22) 24.01.2017
(31) 20160027   (32) 26.12.2016   (33) AM
(72) Արամ Տարախչյան (AM), Արմեն Վարդանյան 
(AM) 
(73) «Ապրիկոտ Պլյուս» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 
1, բն. 27 (AM) 
(54) Ամառային տնակի ինտերիերի հարմա-
րակազմ

(55) 

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20160427  (111) 25567
(220) 05.04.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 05.04.2026
(730) «Օլլ ֆոր յու» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 8, 
բն. 25, AM 
(442) 02.05.2016
(540) 

(526) «ԽԱՆՈՒԹ-ՍՐԱՀ» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20160526  (111) 25568
(220) 03.05.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 03.05.2026
(730) «Օդակ» ՍՊԸ, Երևան, Մարշալ 
Բաղրամյան պող., շ. 1, բն. 20, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(526) «SONG» և «TV» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մանուշակագույն, երկնագույն և բաց 
մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. հեռուստատեսային հեռարձակում:
_____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20160527  (111) 25569
(220) 03.05.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 03.05.2026
(730) «Օդակ» ՍՊԸ, Երևան, Մարշալ 
Բաղրամյան պող., շ. 1, բն. 20, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(526) «CELEBRITIES» և «TV» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մանուշակագույն, երկնագույն և բաց 
մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. հեռուստատեսային հեռարձակում:
_____________________

(210) 20160562  (111) 25570
(220) 10.05.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 10.05.2026
(730) Ալեքսանդր Գրիգորյան, Երևան, 
ՈՒլնեցու 70/1, բն. 58, AM, Ալբերտ Թառոյան, 
Երևան, Աթոյան 7, բն. 25, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծա ռա  յու թյուններ  և  հետազոտություններ  և 
դրանց հետ կապված մշակումն եր. արդյու նաբե-
րական վերլուծումներ և հետազո տու թյուններ. 
համակարգ չային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:

_____________________
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(210) 20160563 (111) 25571
(220) 10.05.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 10.05.2026
(730) Ալեքսանդր Գրիգորյան, Երևան, 
ՈՒլնեցու 70/1, բն. 58, AM, Ալբերտ Թառոյան, 
Երևան, Աթոյան 7, բն. 25, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառա յություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապ ված մշակումներ. արդյունա բե-
րական վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:

_____________________

(210) 20160564 (111) 25572
(220) 10.05.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 10.05.2026
(730) Ալեքսանդր Գրիգորյան, Երևան, 
ՈՒլնեցու 70/1, բն. 58, AM, Ալբերտ Թառոյան, 
Երևան, Աթոյան 7, բն. 25, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառա յություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա բե-
րական վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:

_____________________

(210) 20160565 (111) 25573
(220) 10.05.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 10.05.2026
(730) Ալեքսանդր Գրիգորյան, Երևան, 
ՈՒլնեցու 70/1, բն. 58, AM, Ալբերտ Թառոյան, 
Երևան, Աթոյան 7, բն. 25, AM 

(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառա յություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա բե-
րական վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:

_____________________

(210) 20160566 (111) 25574
(220) 10.05.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 10.05.2026
(730) Ալեքսանդր Գրիգորյան, Երևան, 
ՈՒլնեցու 70/1, բն. 58, AM, Ալբերտ Թառոյան, 
Երևան, Աթոյան 7, բն. 25, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա բե-
րական վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:

_____________________

(210) 20160567  (111) 25575
(220) 10.05.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 10.05.2026
(730) Ալեքսանդր Գրիգորյան, Երևան, 
ՈՒլնեցու 70/1, բն. 58, AM, Ալբերտ Թառոյան, 
Երևան, Աթոյան 7, բն. 25, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

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

_____________________

(210) 20160568 (111) 25576
(220) 10.05.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 10.05.2026
(730) Ալեքսանդր Գրիգորյան, Երևան, 
ՈՒլնեցու 70/1, բն. 58, AM, Ալբերտ Թառոյան, 
Երևան, Աթոյան 7, բն. 25, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա բե-
րական վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:

_____________________

(210) 20160569 (111) 25577
(220) 10.05.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 10.05.2026
(730) Ալեքսանդր Գրիգորյան, Երևան, 
ՈՒլնեցու 70/1, բն. 58, AM, Ալբերտ Թառոյան, 
Երևան, Աթոյան 7, բն. 25, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա բե-
րական վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:

_____________________

(210) 20160570  (111) 25578
(220) 10.05.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 10.05.2026
(730) Ալեքսանդր Գրիգորյան, Երևան, 
ՈՒլնեցու 70/1, բն. 58, AM, Ալբերտ Թառոյան, 
Երևան, Աթոյան 7, բն. 25, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա բե-
րական վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:

_____________________

(210) 20160572  (111) 25579
(220) 10.05.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 10.05.2026
(730) Ալեքսանդր Գրիգորյան, Երևան, 
ՈՒլնեցու 70/1, բն. 58, AM, Ալբերտ Թառոյան, 
Երևան, Աթոյան 7, բն. 25, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(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) 20160577  (111) 25580
(220) 10.05.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 10.05.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.06.2016
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(540) 

(526) «MILK CHOCOLATE» արտահայտությունն 
ինքուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կանաչ, վարդագույն, կապույտ, դեղին 
և շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես` 
շոկոլադ: 

_____________________

(210) 20160578 (111) 25581
(220) 10.05.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 10.05.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(526) «МЯТА» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սպիտակ, կապույտ և ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ, թեյ, հրուշակեղեն և 
քաղցրավենիք, պաղպաղակ. սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց:  

_____________________

(210) 20160579  (111) 25582
(220) 10.05.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 10.05.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կար միր, սպիտակ, դեղին և կապույտ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20160580 (111) 25583
(220) 10.05.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 10.05.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.06.2016
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(540) 

(526) «БАРБАРИС» բառն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կանաչ, կապույտ, սպիտակ և ոսկեգույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ, թեյ, հրուշակեղեն և քաղցրա-
վենիք, պաղպաղակ. սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց:  

_____________________

(210) 20160680 (111) 25584
(220) 03.06.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 03.06.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անահիտ 
Ղազարյան Հովհաննեսի, Երևան, Աբովյան փ., 
շ. 36, բն. 11, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործակալություն, 

տուրիզմի կազմակերպում, ավիատոմսերի 
վաճառք:

_____________________

(210) 20161011  (111) 25585
(220) 08.08.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 08.08.2026 
(730) «Տանդեմ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի պող., 
շ. 3, բն. 51, AM 
(442) 01.09.2016

(540) 

(526) «SUSHI» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. սննդի առաքման ծառայություն:
_____________________

(210) 20161041  (111) 25586
(220) 12.08.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 12.08.2026
(730) Թրոմսդորֆ ԳմբՀ ունդ Քո. ԿԳ, DE 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղեր, քիմիական արտադրանք 

բժշկական և սանիտարական նպատակների 
համար, դեղագործական արտադրանք, 
սպեղանա լաթեր, վիրաբուժական վիրակապեր, 
թունաքիմիկատներ և հերբիցիդներ, ախտա-
հանիչ միջոցներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20161087  (111) 25587
(220) 24.08.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 24.08.2026
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(730) Լիփսի Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 18. պայուսակներ և կանացի պայու-

սակներ, կաշվից կամ կաշվի նմանակումից 
պատրաստված իրեր, ճամփորդական 
սնդուկներ, ճամպրուկներ, բռնիչներ 
քարտերի համար, վճարագրերի բռնիչներ, 
կապոցներ, կոսմետիկական պարագաների 
համար պայուսակներ, թղթապանակներ, 
տափակ ճամպրուկներ փաստաթղթերի 
համար, ձեքի պայուսակներ (պորտֆիլներ) 
փաստաթղթերի համար, ճամփորդական 
պայուսակներ հագուստի համար, մեծ չափի 
կանացի պայուսակներ, թիկնապայուսակներ, 
կռնապայուսակներ, տնտեսական պայու-
սակներ, սպորտի և հանգստի համար 
նախատեսված պայուսակներ, կոշիկների և 
երկարաճիտ կոշիկների համար պայուսակներ, 
պիտույքատուփեր հարդարանքի պարագաների 
համար՝ դատարկ, դրամապանակներ, քսակներ, 
լծասարքեր, բանալիների պատյաններ, 
անձրևանոցներ, արևային հովանոցներ, 
կաշեփոկիկներ պայուսակների համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, 
գոտիներ ( հագուստ).

դաս 35. մանրածախ վաճառք, 
հա գուստի, կոշկեղենի, գլխարկների, սպոր-
տային հագուստի, ոսկերչական իրերի, 
ժամացույցների, կաշվե ապրանքների, 
պայուսակների, ակնոցների, նորաձևության 
պարագաների, բջջային հեռախոսների 
պարագաների, սմարթֆոնների պարագաների, 
համակարգչային պարագաների, կոսմետիկայի, 
օծանելիքի, կոսմետիկական միջոցների, 
հիգիենայի պարագաների, երաժշտության, 
տեսագրությունների և ֆիլմերի հետ կապված 
մանրածախ վաճառք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20161117  (111) 25588
(220) 01.09.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 01.09.2026

(730) Ալեք Փուլաթյան, US 
(442) 16.09.2016
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները բացի «SAINT-GREG-
ORY» գրառումից ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր, բաց դեղին և ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-
վորապես՝ ֆրանսիական մերլո տեսակի գինի 
Պեյ դը Օք տեղանքից:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20161144  (111) 25589
(220) 06.09.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 06.09.2026
(730) «Գոհարիկ» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, գ. 
Գետափ, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 
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(526) «HOTEL» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
_____________________

(210) 20161167  (111) 25590
(220) 08.09.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 08.09.2026
(730) Տիգրան  Արթուրի Ավագյան, Երևան, 
Մարգարյան  41, բն. 63, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

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

դաս 41. կրթություն, ուսուցում. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում:

_____________________

(210) 20161172  (111) 25591
(220) 09.09.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 09.09.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

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

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 

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

_____________________

(210) 20161227  (111) 25592
(220) 19.09.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 19.09.2026
(730) Լուսիա Իսաակ, Երևան, Հարաչյա 
Քոչար 12, բն. 2, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20161229  (111) 25593
(220) 19.09.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 19.09.2026
(730) Լուսիա Իսաակ, Երևան, Հարաչյա 
Քոչար 12, բն. 2, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

_____________________

(210) 20161239  (111) 25594
(220) 22.09.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 22.09.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
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(442) 17.10.2016
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, վարդագույն, բաց և մուգ շագանա կա-
գույն, դեղին, կարմիր, սև, նարնջագույն և կանաչ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20161240  (111) 25595
(220) 22.09.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 22.09.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, շագանակագույն, բաց և մուգ վարդա գույն, 
դեղին, սև և կապույտ գունային համակ ցությամբ:

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

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

_____________________

(210) 20161241  (111) 25596
(220) 22.09.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 22.09.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

(526) «Батончик» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ, բաց և մուգ կարմիր, կանաչ, 
շագանակագույն և արծաթագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք։
_____________________

(210) 20161242  (111) 25597
(220) 22.09.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 22.09.2026
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ, կանաչ, ոսկեգույն, դեղին և 
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. 
պաղպաղակ. սառույց։

_____________________

(210) 20161243  (111) 25598
(220) 22.09.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 22.09.2026
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

(526) «շոկոլադե կոնֆետների ընտրանի» արտա-
հայ   տու թյունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կարմիր, բաց և մուգ շագանակագույն, 
բաց և մուգ նարնջագույն, բաց և մուգ դեղին, 
սպիտակ, կարմիր, կապույտ և ոսկեգույն գու-
նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ 
շոկոլադե կոնֆետներ:

_____________________

(210) 20161253  (111) 25599
(220) 23.09.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 23.09.2026
(730) Հայաստանի զարգացման նախա ձեռ-
նություններ բարեգործական հիմնադրամ, 
Երևան, Մելիք Ադամյան 2/2, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 

ցամա  քով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապա -
րատներ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-
գրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեներ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

_____________________

(210) 20161254  (111) 25600
(220) 23.09.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 23.09.2026
(730) Հայաստանի զարգացման նախա ձեռ-
նություններ բարեգործական հիմնադրամ, 
Երևան, Մելիք Ադամյան 2/2, AM 
(442) 01.11.2016
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(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 

ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-
գրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեներ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

_____________________

(210) 20161255  (111) 25601
(220) 23.09.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 23.09.2026
(730) Հայաստանի զարգացման նախաձեռ-
նություններ բարեգործական հիմնադրամ, 
Երևան, Մելիք Ադամյան 2/2, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 

ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 

լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեներ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

_____________________

(210) 20161256  (111) 25602
(220) 23.09.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 23.09.2026
(730) Հայաստանի զարգացման նախաձեռ-
նություններ բարեգործական հիմնադրամ, 
Երևան, Մելիք Ադամյան 2/2, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 

ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-
գրական արտադրանք. նյութեր կազ-
մարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեներ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.
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դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

_____________________

(210) 20161273  (111) 25603
(220) 26.09.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 26.09.2026
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 17.10.2016
(540) 

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

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

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

_____________________

(210) 20161284  (111) 25604
(220) 28.09.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 28.09.2026
(730) «ԷյԷյՍի» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 40, բն. 
26, AM 
(442) 17.10.2016

(540) 

(526) «ARMENIAN AUTOMOBILE CLUB» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. տեխնիկական սպասարկում.
դաս 39. քարշակում. 
դաս 45. իրավաբանական խորհրդա-

տվություն:
_____________________

(210) 20161292  (111) 25605
(220) 28.09.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 28.09.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հրաչ 
Հովհաննիսյան, Երևան, Ս. Զորավարի 11/1, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

(526) «Հացատուն» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն և կաթնագույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպման 
ծառայություններ:

_____________________
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(210) 20161295  (111) 25606
(220) 30.09.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 30.09.2026
(730) «Պերսոնալ սեքյուրիթի» ՍՊԸ, Երևան, 
Ֆուչիկի 32/2, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

(526) «Personal Security» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 45. անվտանգության ծառայություն-
ներ սեփականության և անհատի պաշտպանու-
թյան համար:

_____________________

(210) 20161319  (111) 25607
(220) 06.10.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 06.10.2026
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20161343  (111) 25608
(220) 11.10.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 11.10.2026
(730) Անահիտ Հակոբյան, ք. Վանաձոր, 
Հալաբյան 10, AM 
(442) 01.11.2016

(540) 

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

դաս 9. ծրագրային հավելված.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. ինտելեկ-

տուալ խաղեր.
դաս 35. գովազդ. գրասենյակային ծառա-

յու թյուններ. առևտուր.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում. առցանց խաղեր. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
_____________________

(210) 20161383  (111) 25609
(220) 20.10.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 20.10.2026
(730) ԴրայԲար Հոլդինգս ԼԼՍ, US 
(442) 16.11.2016
(540) 

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

դաս 44. մատնահարդարման, վարսա-
վիրանոցների և գեղեցկության սրահների 
ծառայություններ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________



25

ՄԱՍ 1

25

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/1 

01 .03 . 20 17

(210) 20161388  (111) 25610
(220) 24.10.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 24.10.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20161390  (111) 25611
(220) 24.10.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 24.10.2026
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի։

_____________________

(210) 20161401  (111) 25612
(220) 27.10.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 27.10.2026
(730) «Արմեդի» ՍՊԸ, Երևան, Ազատության 12, 
բն. 34, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

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

դաս 44. կոսմետոլոգիական ծառայու-
թյուններ, բժշկական ծառայություններ, ստոմա-
տոլոգիա:

_____________________

(210) 20161408  (111) 25613
(220) 28.10.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 28.10.2026
(730) «Ար և Ար դիզայն քնսթրաքշն» ՍՊԸ, 
Երևան, Ծիծեռնակաբերդի խճղ. 1/2, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

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

դաս 19. շենքերի, շինությունների արտաքին 
պատեր:

_____________________

(210) 20161451  (111) 25614
(220) 08.11.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 08.11.2026
(730) «Ապարան գրուպ Է.Մ.Գ. տուր» ՍՊԸ, 
Երևան, Հասրաթյան 10/9, AM 
(442) 16.11.2016
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, դեղին և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր. 
դաս 39. տուրիստական գործունեություն:

_____________________

(210) 20161453  (111) 25615
(220) 09.11.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 09.11.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահագն 
Սարգսյան Գրիշայի, Երևան, Ն. Չարբախ 11 
փ., տուն 14, բն. 20, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 

փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.

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

_____________________

(210) 20161454  (111) 25616
(220) 09.11.2016 (151) 20.02.2017
   (181) 09.11.2026
(730) «Ակբա-կրեդիտ ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ, 
Երևան, Արամի 82-84, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

(526) «BANK» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
(CMYK-C-100%, M-50%, Y-100%, K-10%, RGB-R-
4%, G-100%, B-60%, PANTON-3425 C) և կարմիր 
(CMYK-C-0%, M-100%, Y-100%, K-0%, RGB-R-
237%, G-50%, B-55%, PANTON-485 C) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. բանկային ծառայություններ:
_____________________

(210) 20151604  (111) 25617
(220) 06.11.2015 (151) 28.02.2017
   (181) 06.11.2025
(730) ԷյչՓի Հյուլիթ Փեքարդ Գրուփ ԼԼՔ, 
Դելավեր նահանգի ՍՊԸ, US 
(442) 01.08.2016
(540) 

(526) «Enterprise» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս 9. գիտական, լուսանկարչական, կինե-

մա տոգրաֆիական, օպտիկական և ուսուց ման 
սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականության 
հաղորդման, միացման, փոխակերպման, 
կուտակման, կարգավորման կամ վերահսկման 
սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի 
գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման 
սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, 
ձայնագրման սկավառակներ. հաշվիչ մեքե-
նաներ, տվյալների մշակման սարքավորումն եր 
և համակարգիչներ. համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք. ֆիրմային նշաններ 
համակարգչային ապարատային և ծրագրային 
արտադրանքի անհատականացման համար. 
տվյալների մշակման սարքավորումներ. համա-
կարգիչներ. համակարգչային ապարատային 
արտադրանք. համակարգչային սպասար-
կիչներ. ցանցային սպասարկիչներ. համա-
ցանցի սպասարկիչներ. ապարատային 
արտադրանք համակարգչային և հաղոր-
դակցական ցանցերի համար. ցանցային 
համակենտրոնիչներ, երթուղարարներ, 
հսկիչներ, փոխանջատիչներ և անլար մուտքի 
կետեր. համակարգիչների հիշող սարքա-
վորումներ. համակարգչային տվյալների 
պահման սպասարկիչներ. տվյալների պահման 
ցանցի (SAN) համակարգչային սպասարկիչներ. 
ցանցին միացվող տվյալների պահման 
համակարգերի (NAS) ապարատային արտա-
դրանք. համակարգչային և հաղորդակցական 
սարքավորումներ տվյալների պահման 
ցանցերի համար. սկավառակների կրկնօրի-
նակման ապարատային արտադրանք. 
սկավառակավարներ. սկավառակավարների 
մատրիցաներ և մոդուլներ. անկախ 
սկավառակների ավելցուկային զանգվածի 
(RAID) հսկիչներ. հաղորդաթիթեղներ. 
ապարատային արտադրանք, արտաքին 
սարքա վորումներ և օպերացիոն համակար-
գերի ծրագրային արտադրանք ներառող տվյալ-
ների պահման համակարգեր. ինտեգրված 
տեղեկատվական տեխնոլոգիա ների համա-
կարգեր, որոնք ներառում են համակցված 
համակարգչային, տվյալների պահման և 
ցանցային ապարատային և ծրագրային 
արտադրանք. հանգույցներից (մոդուլներից) 
բաղկացած տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

համակարգեր. համակարգչային արտաքին 
սարքավորումներ. թվային ցուցանակներ. 
համակարգիչների համար հիշող սարքեր 
մագնիսական ժապավենի վրա. դատարկ 
ժապավեններ համակարգչային տվյալների 
պահման համար. հիշողության չիպեր. 
կիսահաղորդիչներ, տպահարթակներ, ինտե-
գրալային սխեմաներ և էլեկտրոնային 
սարքավորման տարրեր. համակարգչային 
ծրագրային միջոցներ համակարգչային 
օպերացիոն համակարգերի համար. 
համակարգիչների օպերացիոն համակարգեր. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք և 
ներկառուցված ծրագրային արտադրանք 
համակարգչային ապարատային միջոցների և 
արտաքին սարքավորումների կառավարման 
համար. սպասարկիչների ծրագրային արտա-
դրանք. ցանցային ծրագրային արտադրանք. 
ամպային ծրագրային արտադրանք. տվյալների 
հիմնապաշարների, տվյալների մշակման 
կենտրոնների և տվյալների պահոցների 
ծրագրային արտադրանք. հիշող սարքերի 
ծրագրային արտադրանք. վիրտուալացման 
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք համակարգիչների, 
համակարգչային սպասարկիչների և տվյալների 
պահման սարքավորումների փոխդասավորման, 
ապահովման, տեղակայման, հսկման, 
կառավարման և վիրտուալացման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
համակարգչային ցանցերի շահագործման, 
կառավարման, ավտոմատացման և վիրտուա-
լացման համար. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք ծրագրի միջոցով բնորոշվող 
ցանցի կազմակերպման համար. համա-
կարգչային օպերացիոն արտադրանք լոկալ 
ցանցերի (LAN) համար. համակարգչային 
օպերացիոն արտադրանք գլոբալ ցանցերի 
(WAN) համար. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք անհամատեղելի համակարգչային 
համակարգերի, սպասարկիչների և հիշող 
սարքերի միացման համար. ծրագրային 
արտադրանք ամպային ենթակառուցվածքի 
կառավարման և ավտոմատացման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
ամպային հաշվիչ միջավայրի հիմքով 
աշխատածրագրերի գործարկման համար. 
ամպային համակարգչային ծրագրային 
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արտադրանք ձեռնարկությունների աշխատա-
ծրագրերի, տվյալների հիմնապաշարների 
կառավարման և տվյալների էլեկտրոնային 
պահման համար. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք ամպային համակարգերի, 
ցանցերի և աշխատածրագրերի աշխատանքի 
ցուցանիշների մոնիտորինգի համար. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների կառավարման, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ենթա-
կառուցվածքի կառավարման, հեռավոր 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ենթակա-
ռուցվածքի կառավարման, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների միջոցների և դրանց 
հաշվառման կառավարման, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների գործընթացի ավտոմա-
տացման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
սարքավորումների աշխատանքային ցիկլի 
կառավարման, տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների անվտանգության ապահովման, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հաշվե-
տվու թյունների և կանխատեսումների, տեղե կա-
տվական տեխնոլոգիաների ենթակառուց վածքի 
գործունեության և անսարքությունների մոնի-
տորինգի, տեխնիկական բաժինների աջակ-
ցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիա ների 
օգնության ծառայությունների ծրագրային 
արտադրանքի համար. համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք տվյալների պաշտպան-
ման և դրանց անվտագության ապահովման 
համար. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք համակարգիչների, ցանցերի և 
էլեկտրոնային հաղորդակցությունների 
անվտան գության ապահովման համար. ծրա-
գրային արտադրանք աշխատածրագրերի և 
ցանցերի անվտանգության ապահովման 
համար. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք համակարգչային  ցանցերին 
մուտքի և դրանց աշխատանքի մոնիտորինգի 
համար. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք աշխատածրագրերի անվտան-
գության մակարդակի գնահատման համար. 
ծրագրային արտադրանք տվյալների և 
փաստաթղթերի ծածկագրման և ապածած-
կագրման համար. գաղտնագրման ծրագրային 
արտադրանք. ծրագրային արտադրանք 
համակարգիչների օգտագործողների ճանաչ-
ման համար. ծրագրային արտադրանք 

տվյալների անվտանգության պահանջների 
պահպանման մոնիտորինգի, հաշվե-
տվությունների և վերլուծությունների համար. 
ծրագրային արտադրանք տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների անվտանգության գնա-
հատման և համապատասխան ռիսկերի 
կառավարման համար. ծրագրային 
արտադրանք տվյալների ամրագրման, 
վերականգնման և արխիվացման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվյալների ապակրկնապատկման համար. 
ծրագրային արտադրանք տվյալների 
հիմնապաշարների կառավարման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
գլոբալ համակարգչային ցանցերում, տվյալ-
ների հիմնապաշարներում և (կամ) ցանցերում 
ներմուծված բովանդակության ընթերցման և 
գնահատման համար. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք աշխատածրագրերի 
և տվյալների հիմնապաշարների ինտեգրման 
համար. որոնողոկան ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
որոնողական համակարգերի համար. 
տվյալների հիմնապաշարների որոնման 
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք տեղեկատվական և 
տվյալների որոնվող հիմնապաշարների 
ստեղծման համար. ծրագրային արտադրանք 
համակարգչային տվյալների պահոցների 
գործարկման և ավտոմատացման համար. 
ծրագրային արտադրանք տվյալների կենտրոն-
ների գործարկման և ավտոմատացման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվյալների փոխանցման, պահեստավորման, 
մշակման և վերարտադրման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվյալների հիմնապաշարներում և տվյալների 
պահոցներում պահեստավորած տեղեկա-
տվությանը մուտքի, հարցման և վերար-
տադրման համար. ծրագրային արտադրանք 
տեղեկատվության և գիտելիքների կառա-
վարման համար. ծրագրային արտադրանք 
ձեռնարկությունների մտավոր ռեսուրսների 
համար.  համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք, որը ապահովում է տվյալների 
տարբեր հիմնապաշարներից տեղեկա-
տվության միավորման միջոցով իրական 
ժամանակում ձեռնարկությունների մտավոր 
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ռեսուրսների կառավարում. ծրագրային  
արտադրանք գործա րարական և լայնածավալ 
տվյալների վերլուծության համար. համա-
կարգչային ցանցերում կամ համացանցում 
պահված ոչ կառուցվածքային, կիսակա-
ռուցվածքային և կառուցվածքային տեղեկա-
տվության և տվյալների մշակման գործընթացն 
ավտոմատացնող ծրագրային արտադրանք. 
ծրագրային արտադրանք գործարար 
գործընթացի էության պարզաբանության 
համար. ծրագրային արտադրանք հաճա-
խորդների փոխհարաբերությունների կառա-
վարման համար (CRM). ծրագրային 
արտա դրանք ձեռնարկությունների ռեսուրս-
ների և ռիսկերի կառավարման համար. 
ծրագրային արտադրանք նախագծերի 
կառավարման համար. ծրագրային արտա-
դրանք փաստաթղթերի վարման համար. 
ծրագրային արտադրանք էլեկտրոնային 
առևտրի համար. ծրագրային արտադրանքի 
մշակման և ներդրման գործիքներ. ծրագրային 
արտադրանքի մշակման գործիքներ, որոնք 
օգտագործվում են շարժական համացանցի 
աշխատածրագրերի և հաճախորդների ինտեր-
ֆեյսների ստեղծման համար. ծրագրային 
արտադրանք աշխատածրագրերի տեստա-
վորման և տեղհասցնման համար. ծրագրային 
արտադրանք աշխատածրագրերի  և սարքերի 
աշխատանքային ցիկլի կառավարման համար. 
ծրագրային արտադրանք ծրագրերով որոշվող 
ենթակառուցվածքների համար (SDS). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք, 
որը ապահովում է համացանցային մուտք դեպի  
աշխատածրագրեր և ծառայություններ համա-
ցանցային օպերացիոն համակարգերի կամ 
հանգուցային ինտերֆեյսների միջոցով. ծրա-
գրային արտադրանք կոմունալ ձեռնար կու-
թյունների գործունեության և ծառա յու թյուն  ների, 
ինչպես նաև այդ ծառայությունների համար 
դուրս գրվող հաշիվների ավտոմացման և 
կառավարման համար. ծրագրային արտա-
դրանք ծրագրերի նկատմամբ լիցենզիաների 
կառավարման համար.

դաս 16. տպագրական արտադրանք. 
ուսուցո ղական նյութեր և դիտողական ձեռ-
նարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
տպագրական արտադրանք համակարգչային 
տեխնիկայի և տեղեկատվական տեխնո-

լոգիաների ոլորտում. բրոշյուրներ՝ նվիրված 
տեխնոլոգիական զարգացմանը, տպագրական 
ուղեցույցներ, տեխնիկական տեղեկագրեր, 
տվյալների քարտեզներ և արտադրանքի 
տպագրական կատալոգներ՝ համակարգչային 
տեխնիկայի և տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների ոլորտում. համակարգչային 
տեխնիկայի և համակարգչային արտաքին 
սարքերի շահագործման և սպասարկման 
ձեռնարկներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. խորհրդատվական ծառայություններ 
գործարարության կառավարման ոլորտում. 
գործարարական խորհրդատվություն տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների ոլորտում. 
գործա րարական խորհրդատվություն գործա-
րա րական գործընթացների ենթակա պա-
լառուի և կատարելագործման ոլորտում. 
գործարարական խորհրդատվություն ձեռնար-
կությունների կառուցվածքի ոլորտում. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ենթա-
կապալառուի և կադրային ապահովման 
ծառայություններ տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների նախագծերի իրագործման 
համար. գործարարական գործընթացների 
ենթակապալառու. տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների ռազմավարական պլանավորման 
ծառայություններ. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարում տեղեկատվության հավաքում 
և համակարգում. տվյալների հիմնապաշարի 
կառավարում. համակարգչային ապարատային 
և ծրագրային արտադրանքի, ինչպես նաև 
արտաքին սարքերի ինտերակտիվ մանրածախ 
առևտուր և պատվերների ձևակերպում. 
ծառայություններ գործարարության ոլորտում, 
այն է՝ երրորդ անձանց աջակցություն 
բանակցությունների անցկացման և ձեռնար-
կատիրական միությունների ստեղծման 
ոլորտում. մարկետինգային ծառայություններ 
և գովազդային ծրագրեր տեղեկատվական և 
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում. 
հաճախորդների հետ փոխհարաբերություն ների 
կառավարման ծառայություններ. էլեկտրո նային 
առևտրի ծառայություններ. համա կարգման 
և դասակարգման ծառայություններ, այն է՝ 
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տվյալների դասակարգում և կազմակերպում  
փաստաթղթերի կառավարման նպատակով. 
վեբ-կայքի ծառայություններ համակարգիչների, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ապրանք-
ների և ծառայությունների գնողների և 
վաճառողների համար ինտերակտիվ շուկայի 
տրամադրմամբ. գործարարության ոլորտում 
գիտելիքների օգտագործման կառավարման 
ծառայություններ. գործարար տվյալների 
վերլուծություն. հաշիվների դուրսգրում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սա կան գործունեություն. դրամա վար-
կային գործառնություններ. առք և 
վաճառքի ֆինանսավորման և լիզինգային 
ֆինանսավորման ծառայություններ. աշխա-
տակիցների բուժսպասարկման և սոցիա-
լական վճարումների համակարգի մշակման, 
կառավարման և վարչարարության ծառա-
յություններ. վարկաքարտերով գործարքների 
մշակման ծառայությունների տրամադրում 
երրորդ անձանց համար. ապահովագրական 
փոխհատուցումների վճարման դիմումների 
ձևակերպման ծառայությունների տրամադրում 
երրորդ անձանց համար. ֆինանսական 
վերլուծություն և խորհրդատվական ծառա-
յություններ բանկային և ֆինանսական 
գործարքների կազմակերպման և կառա-
վարման նպատակով. ֆինանսական 
ակտիվների կառավարում. տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ակտիվների կառավարման 
ծառայություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում. համակար-
գիչների, համակարգչային, ցանցային և 
հեռահաղորդակցական ապարատային միջոց-
ների տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում 
և նորոգում.   

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հեռա-
հա   ղոր դակ ցական ծառայություններ, այն 
է՝ ձայնային հաղորդագրությունների, 
տվյալ ների, գրաֆիկայի, պատկերների, 
ձայնա- և տեսատվյալների փոխանցում 
հեռահաղորդակցական ցանցերի, անլար 
կապի ցանցերի և համացանցի միջոցով. 
տեղեկատվության փոխանցում էլեկտրոնային 
կապի ցանցերի միջոցով. իրական ժամանակի 
ռեժիմում անվտանգ էլեկտրոնային կապի 
տրամադում համակարգչային ցանցի 

միջոցով. վիրտուալ մասնավոր ցանցային 
ծառայությունների տրամադրում, այն է՝ 
մասնավոր և անվտանգ էլեկտրոնային 
հաղորդակցություն մասնավոր կամ 
հան րային համակարգչային ցանցի 
միջոցով. խորհրդատվություն կապի 
և հեռահաղորդակցության ոլորտում. 
ինտերակտիվ քննարկման սենյակների, 
հայտարարությունների տախտակների և 
ֆորումների տրամադրում օգտագործողների 
միջև հաղորդագրությունների փոխանցման 
համար՝ համակարգիչների, ծրագրային 
արտադրանքի, տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների և ընդհանուր հետաքրքրության 
ոլորտներում. ձայնա- և տեսանյութերի 
հոսքային փոխանցում համացանցի միջոցով. 
համացանցի կանխագրով ձայնի փոխանցման 
ծառայություններ (VOIP). ֆայլերի համատեղ 
օգտագործման ծառայություններ, այն է՝ 
տվյալների էլեկտրոնային փոխանցում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի 
միջոցով.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. կրթական և ուսուցողական 
ծառայություններ, այն է՝ դասընթացների, 
վարպետաց դասերի, սեմինարների և 
կոնֆերանսների անցկացում համակարգիչների, 
ծրագրային արտադրանքի, էլեկտրոնային 
առևտրի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտներում. ինտերակտիվ ամսագրեր, այն է՝ 
համակագիչների, ծրագրային արտադրանքի, 
էլեկտրոնային առևտրի և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում տեղեկատվություն 
պարունակող բլոգներ.  

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումներ և հետազո տություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում. ֆիրմային 
նշանների ստեղծում և տրամադրում համա-
կարգչային ծառայությունների, ծրագրային 
ծառայությունների, ամպային հաշվարկման 
ծառայությունների և տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների բնագավառում. համակարգչային 
ծառայություններ. համակարգչային համա-
կարգերի վերլուծություն, պլանավորում, 
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ինտեգրում և մշակում (նախագծում). 
համակարգչային համակարգերի և ծրագրային 
արտադրանքի ինտեգրում. համակարգչային 
համակարգերի և ցանցերի ինտեգրում. 
համակարգչային համակարգերի կառավարում 
երրորդ անձանց համար. համակարգչային 
ապարատային արտադրանքի և համա-
կարգչային արտաքին սարքերի վարձույթ և 
վարձակալություն. համակարգչային 
խորհրդակ ցական ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատային արտադրանքի և 
համակարգերի մշակման, ընտրման և 
օգտագործման վերաբերյալ խորհրդատվություն. 
համակարգչային ծրագրերի վերաբերյալ 
խորհրդակցություն. համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանքի ընտրության, կիրառման 
և օգտագործման վերաբերյալ խորհրդակցական 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար. 
խորհրդակցական ծառայություններ ծրագրային 
ապահովման բնագավառում. խորհրդակցական 
ծառայություններ համացանցի բնագավառում. 
խորհրդակցական ծառայություններ տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների բնագավառում. 
խորհրդակցական ծառայություններ տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների և աշխատա-
ծրագրերի փոխակերպման, ինտեգրման, 
արդիականացման, տեղափոխման, նախա-
գծման, մշակման, տեղակայման, փորձարկման, 
բարելավման, գործարկման և կառավարման 
բնագավառում. խորհրդակցական ծառա-
յություններ ամպային հաշվարկների և 
մեծածավալ տվյալների բնագավառում. 
խորհրդակցական ծառայություններ ամպային 
ենթակառուցվածքների բնագավառում. 
խորհրդակ ցական ծառայություններ տվյալ ների 
մշակման կենտրոնների ճարտարապետության, 
հանրամատչելի և մասնավոր ամպային 
հաշվարկների լուծումների, ինչպես նաև 
համացանցային տեխնոլոգիաների և 
ծառայությունների գնահատման և ներմուծման 
բնագավառում. խորհրդակցություն տեղեկա-
տվության անվտանգության, վերահսկման և 
համապատասխանեցման բնագավառում. 
խորհրդակցություն համակարգչային և տեղե-
կատվական անվտանգության և տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների ռիսկերի  
կառավարման բնագավառում. խորհրդակ-
ցություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

շարժունակության բնագավառում, մասնա-
վորապես՝ համակարգչային տեխնիկական 
միջոցների և ծրագրային արտադրանքի 
օգտագործման վերաբերյալ տեղեկատվության 
և առաջարկությունների տրամադրում, որոնք 
թույլ են տալիս բարձրացնել աշխատանքային 
համակարգչի արդյունավետությունը մուտքի 
տարբեր կետերից վերջնական սպառողի 
համակարգչային սարքավորումների վիրտուալ 
միջավայրերի հետ աշխատանքային համա_
կարգչի վիրտուալ միջավայրի անվտանգ և 
արդյունավետ ինտեգրման շնորհիվ. 
խորհրդատվություն համատեղ աշխատանքի 
համար միջավայրի ստեղծման ծառա-
յությունների բնագավառում. խորհրդակցություն 
միավորված հաղորդակցական ապարատային 
և ծրագրային միջոցների բնագավառում. 
խորհրդակցություն տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների ոլորտում գործարար գործընթացի 
վերաբերյալ. խորհրդակցություն տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների լուծումների 
բնագավառում սպառողների հարաբերու-
թյունների կառավարման, ֆինանսների և 
վարչարարության, մարդկային ռեսուրսների, 
վճարման հանձնարարականների և այլ 
փաստաթղթերի մշակման բնագավառում. 
խորհրդակցություն աշխատածրագրերի տեղ-
հասցնման կառավարման բնագավառում. 
խորհրդակցություն տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների  օգտագործման բնագավառում 
շուկայավարման օպտիմալացման (շուկայի 
ռազմավարության) նպատակով. խորհրդակ-
ցություն զուգամիտված (կոնվերգենտված) 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համա-
կարգերի բնագավառում. խորհրդակցություն 
զուգամիտված (կոնվերգենտված) և գեր-
զուգամիտված (գերկոնվերգենտված) տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների համակարգերի 
բնագավառում. խորհրդակցություն կոմունալ 
ձեռնարկությունների, գործառնությունների և 
ձեռնարկությունների գործունեության և այդ 
ծառայությունների համար վճարման հաշիվների 
կազմման բնագավառում. խորհրդակցություն 
շրջակա միջավայրի և էներգիայի արդյունավետ 
օգտագործման բնագավառում. գիտական և 
տեխնոլոգիական ծառայություններ, այն է՝ 
հետազոտություններ և նախագծում համա-
կարգչային ցանցային ապարատային 
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արտադրանքի և համակարգչային տվյալների 
մշակման կենտրոնների ճարտարապետության 
բնագավառում. տեխնիկական խորհրդակ-
ցական ծառայություններ տվյալների մշակման 
կենտրոնների ճարտարապետության բնագա-
վառում. կիրառական ծրագրերի և օպերացիոն 
համակարգերի միջև ինտերֆեյսի ապահովման 
համար միջանկյալ չբեռնվող առցանց 
ծրագրային միջոցների ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում. տվյալների 
հիմնապաշարների կառավարման և տվյալների 
էլեկտրոնային պահեստավորման համար 
օգտագործվող առցանց չբեռնվող ամպային 
հաշվարկման  ծրագրային արտադրանքի 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում. 
համակարգչային ապարատային և ծրագրային 
արտադրանքի նախագծում և մշակում. 
համակարգչային ծրագրավորման ծառա-
յություններ. սարքավարների և օպերացիոն 
համակարգերի ծրագրային արտադրանքի 
մշակում. կիրառական ծրագրերի մշակում, 
նորացում և ամպային ինտեգրում. ծրագրերի 
տեղադրման, սպասարկման և արդիա-
կանացման ծառայություններ. համա-
կարգիչների, ցանցերի և ծրագրերի 
աշխատանքի և գործունակության ստուգում 
(տեստավորում). գործարար տեխնոլոգիաների 
համար ծրագրերի կատարելագործում և 
խորհրդակցական ծառայություններ. համա-
կարգչային ծրագրավորման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար ծրագրային 
արտադրանքի կազմաձևման կառավարման 
համար. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանքի կատարելագործում շարժական 
աշխատածրագրերի բնագավառում. ամպային 
տեխնոլոգիաների վրա հիմնված համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանքի 
նորացում և սպասարկում առցանց 
նորացումների, կատարելագործումների և 
ճշգրտումների միջոցով. մասնագիտացված 
համակարգչային աջակցություն տեղեկա-
տվական ծառայությունների և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ենթակառուցվածքի, համա-
կարգչային ապարատային և ծրագրային 
միջոցների, կից սարքավորումների և 
համակարգչային ցանցերի աշխատանքի 
խափանումների վերացման ծառայությունների 
վերաբերյալ. oգտատերերին օժանդակության 

տրամադրման ծառայություններ, տեխնիկա-
կան օժանդակության ծառայություններ և 
անսարքությունների վերացման ծառա-
յություններ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ենթակառուցվածքների, համակարգչային 
ապա րատային արտադրանքի, համակարգ-
չային ծրագրային արտադրանքի, 
համակարգչային արտաքին սարքերի և 
համակարգչային ցանցերի համար. տեխ-
նիկական սպասարկման ծառայություններ, այն 
է՝ համակարգչային ծրագրային արտադրանքի 
անսարքությունների վերացման ծառա-
յություններ. տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ, այն է՝ համակարգչային 
ապարատային և ծրագրային արտադրանքի 
անսարքությունների ախտորոշում. տեխնի-
կական օժանդակման ծառայություններ, այն է՝ 
տվյալների կենտրոնների, սպասարկիչների և 
տվյալների հիմնապաշարների աշխատա-
ծրագրերի տեղաշարժում. տեխնիկական 
օժանդակման ծառայություններ, այն է՝ 
համակարգիչների, ցանցային համակարգերի, 
սպասարկիչների, ցանցային և տվյալների 
հիմնապաշարների աշխատածրագրերի 
մոնիտորինգ, ինչպես նաև հարակից դեպքերի 
և տագնապային իրավիճակների մասին 
ծանուցում. տեխնիկական օժանդակում, այն է՝ 
իրական ժամանակում համակարգիչների և 
ցանցերի հեռավորության վրա մոնիտորին-
գային ծառայություններ. տեխնիկական 
օժանդակության ծառայություններ, այն է՝ 
ենթակառուցվածքի հեռավոր և  շահագործման 
վայրում տրամադրվող կառավարման 
ծառայություններ համընդհանուր և մասնավոր 
ամպային հաշվարկների տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների և կիրառական համա-
կարգերի մոնիտորինգի, աշխատանքի 
կազմակերպման և կառավարման համար. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերա-
բերյալ ծառայություններ. վեբ-կայքերում 
տեղեկատվության տեղադրման ծառա-
յություններ, վեբ-կայքերի կատարելագործման 
ծառայություններ և առցանց վեբ-կայքերի 
պատվերով տրամադրում երրորդ անձանց 
համար. ամպային հաշվարկման 
ծառայություններ. ամպային հոսթինգի 
տրամադրման ծառայություններ. կիրառական 
ծրագրերի հոսթինգ երրորդ անձանց համար. 
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էլեկտրոնային տվյալների հիմնապաշարների 
ամպային հոսթինգ. վեբ, ամպային և 
համակարգչային ենթակառուցվածքի հոսթին-
գային ծառայություններ. փոփոխական 
ծավալների սպասարկիչների տրամադրում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների մշակման 
և պահման համար նախատեսված փոփոխական 
ծավալների սարքերի վարձույթ երրորդ անձանց 
համար. ենթակառուցվածքներ, որպես 
ծառայություններ (IaaS), այն է՝ բաժա-
նորդագրության կամ յուրաքանչյուր 
օգտագործման համար վճարի հիմունքներով 
համակարգչային ապարատային արտա-
դրանքի, համակարգչային ծրագրային 
արտադրանքի, համակարգչային արտաքին 
սարքերի  տրամադրում երրորդ անձանց 
համար. հաճախորդներին վիրտուալ դաշտ 
բերելու ծառայություններ (վիրտուալիզացիա). 
անձնական և համընդհանուր ամպային 
հաշվարկների միջավայրերի ինտեգրում. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համա-
կարգերի և կիրառական ծրագրերի հեռավոր և 
օգտագործման վայրում կառավարում երրորդ 
անձանց համար. ծրագրային ապահովման 
միջոցով ամպային հաշվարկում տվյալների 
հիմնապաշարների կառավարման համար. 
համակարգչային ծառայություններ, այն է՝ 
երրորդ անձանց համար տվյալների 
հիմնապաշարների հոսթինգ, կառավարում, 
տրամադրում, մասշտաբավորում, վարչա-
րարություն, տեխնիկական սպասարկում, 
մոնիտորինգ, պաշտպանություն, ծածկագրում, 
ապածածկագրում, կրկնապատկում և 
պահուստային կրկնապատկում. տվյալների 
կենտրոնների, տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների անվտանգության, ամպային 
հաշվարկների, աշխատավայրի տրամադրման 
տեխնոլոգիաների, համակարգչային ցանցերի, 
միասնականացված հաղորդակցական ծառա-
յությունների և ձեռնարկությունների տեղե կա-
տվական տեխնոլոգիաների ծառայու թյունների 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
տվյալների հիմնապաշարների ծառա-
յություններ. տվյալների կենտրոնների և 
տվյալների պահոցների ծառայություններ. 
տվյալների հիմնապաշարների կատա-
րելագործման ծառայություններ. տվյալների 
առբերման ծառայություններ. տվյալների 

պահուստային կրկնապատկման և տվյալների 
վերականգնման ծառայություններ. տվյալների 
տարաշարժման ծառայություններ. տվյալների 
ծածկագրման և ապածածկագրման ծառա-
յություններ. ծրագրային ապահովման միջոցով 
ամպային հաշվարկում տվյալների հիմնա-
պաշարների կառավարման և տվյալների 
պահեստավորման ընթացքում օգտագործման 
համար. տվյալների էլեկտրոնային պահպանում 
(պահեստավորում). թվային բովանդակության, 
այն է՝ պատկերային, տեքստային, տեսա- և 
ձայնատվյալների, էլեկտրոնային պահես-
տավորում. ծրագրային ապահովում, որպես 
ծառայություն (SaaS). աշխատածրագրերի 
պրովայդերների ծառայություններ (ASP). 
հարթակ, որպես ծառայություն (PaaS). 
ենթակառուցվածք, որպես ծառայություն (IaaS). 
չբեռնվող ծրագրային արտադրանքի ժամա-
նակավոր օգտագործում. համակարգիչների և 
ցանցերի գործարկման, կառավարման, 
ավտոմատացման, վիրտուալացման, կազմա-
ձևման, տրամադրման, հագեցման և 
վերահսկման համար չբեռնվող ծրագրային 
արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործում. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կառա-
վարման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների  
ենթակառուցվածքների կառավարման, հեռա-
կա ռավարվող տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիաների ենթակառուցվածքների, 
տեղե կա  տվական տեխնոլոգիաների ակտիվ-
ների կառա վարման և հաշվառման, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գործ-
ընթացի ավտոմատացման, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների սարքերի աշխատանքային 
ցիկլի կառավարման, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների անվտանգության, տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների հաշվետվության և 
կանխատեսման, տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների ենթակառուցվածքի խափանումների 
և աշխատանքի մոնիտորինգի, ինչպես նաև 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տեխ-
նիկական սպասարկման և օգնության 
ծառայության ֆունկցիաների համար 
նախատեսված չբեռնվող ծրագրային 
արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործում. 
տվյալների պաշտպանության, տվյալների 
անվտանգության, համակարգչային աշխա-
տածրագրերի և ցանցերի անվտանգության 
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համար նախատեսված չբեռնվող ծրագրային 
արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործում. 
տեղեկատվական անվտանգությունը ապա-
հովող ծրագրերի համատեղելիությունը 
կառավարող չբեռնվող ծրագրային 
արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործում. 
համակարգչային ցանցերին մուտքի և դրանց 
գործունեության մոնիտորինգի համար 
չբեռնվող ծրագրային արտադրանքի 
ժամանակավոր օգտագործում. տվյալների 
ծածկագրման և ապածածկագրման, գաղտ-
նագրման, համակարգչային օգտատերերի 
նույնականացման և տեղեկատվության 
անվտան գությունը ապահովող ծրագրերի 
համատեղելիության մոնիտորինգի, հաշվե-
տվության և վերլուծության համար 
նախատեսված չբեռնվող ծրագրային 
արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործում. 
տվյալների պահուստային կրկնապատկման, 
վերականգնման, արխիվացման և ապա-
կրկնապատկման համար նախատեսված 
չբեռնվող ծրագրերի ժամանակավոր 
օգտագործում. ամպային ենթակառուցվածքների 
կառավարման և ավտոմատացման համար 
նախատեսված չբեռնվող ծրագրային 
արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործում. 
ամպի, ցանցի և աշխատածրագրերի արտա-
դրողականության մոնիտորինգի համար 
նախատեսված չբեռնվող ծրագրային 
արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործում. 
տվյալների հիմնապաշարների և դրանց 
կառավարման, տվյալների պահոցների 
գործարկման և ավտոմատացման, տվյալների 
կենտրոնների գործարկման և ավտոմա-
տացման, աշխատածրագրերի և տվյալների 
հիմնապաշարների ինտեգրման, տվյալների 
փոխանցման, պահեստավորման, մշակման և 
վերարտադրման, ինչպես նաև տվյալների 
հիմնապաշարներում և տվյալների պահոց-
ներում պահպանված տեղեկատվության 
մուտքի, հարցման և վերլուծության համար 
նախատեսված չբեռնվող ծրագրային 
արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործում. 
ձեռնարկությունների մտավոր ռեսուրսների, 
գործարար գործընթացի էության, տվյալների 
վերլուծության, տեղեկատվության կառա-
վարման, գիտելիքների կառավարման, 
հաճախորդների հետ փոխհարաբերու թյուն-

ների կառավարման, ինչպես նաև 
ձեռնարկությունների ռեսուրսների և ռիսկերի 
կառավարման համար նախատեսված չբեռնվող 
ծրագրային արտադրանքի ժամանակավոր 
օգտագործում. գործարար տվյալների 
պահեստավորման, կառավարման, հետևման և 
վերլուծության համար նախատեսված չբեռնվող 
ծրագրային արտադրանքի ժամանակավոր 
օգտագործում. որոնողական համակարգերի, 
ինչպես նաև նախագծերի և գրառումների 
կառավարման համար չբեռնվող ծրագրային 
արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործում. 
ծրագրերի կատարելագործման, բացման և 
հագեցման, տեստավորման, տեղհասցնման և 
աշխատածրագրերի աշխատանքային ցիկլի 
կառավարման համար նախատեսված չբեռնվող 
ծրագրային արտադրանքի ժամանակավոր 
օգտագործում. զուգամիտված (կոնվեր-
գենտված) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
համակարգերի համար նախատեսված 
չբեռնվող ծրագրային արտադրանքի 
ժամանակավոր օգտագործում. ծրագրավորվող 
ենթակառուցվածքների (SDS) համար չբեռնվող 
ծրագրային արտադրանքի ժամանակավոր 
օգտագործում. զուգամիտված (կոնվեր-
գենտված)  և գերզուգամիտված (գերկոնվեր-
գենտված) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ենթակառուցվածքների բնագավառում 
չբեռնվող ծրագրային արտադրանքի 
ժամանակավոր օգտագործում. ծրագրային 
ապահովում, որպես ծառայություն, այն է՝ 
տվյալների հիմնապաշարների կառավարման և 
աշխատածրագրերի կատարելագործման 
համար կիրառվող ամպային և տվյալների 
կենտրոն ների ենթակառուցվածքների ծրա-
գրային արտադրանքի հոսթինգ երրորդ 
անձանց համար. կոմունալ ձեռնարկություն-
ների ծառայությունների տրամադրման, 
գործունեության և հաշիվների դուրսգրման 
ավտոմատացման և կառավարման համար 
նախատեսված չբեռնվող ծրագրային 
արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործում. 
ծրագրերի լիցենզիաների կառավարման 
համար նախատեսված չբեռնվող ծրագրային 
արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20160026 (111) 25618
(220) 19.01.2016 (151) 28.02.2017
   (181) 19.01.2026
(730) «Բի Էս Սի» բիզնեսի աջակցման կենտրոն 
ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 1, 2-րդ հարկ, AM 
(442) 16.02.2016
(540) 

(526) «Business Support Center» արտահայ տու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և  մուգ կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

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

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

_____________________

(210) 20160623  (111) 25619
(220) 23.05.2016 (151) 28.02.2017
   (181) 23.05.2026
(730) «Սարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 4-րդ 
նրբ., շ. 4, բն. 9, AM 
(442) 16.09.2016

(540) 

(526) «candels» բառն ինքնուրույն պահպանութ-
յան օբյեկտ չէ։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն գույնով։
(511) 

դաս 4. մոմեր, պատրույգներ լուսավորման 
համար.

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

_____________________

(210) 20160699 (111) 25620
(220) 08.06.2016 (151) 28.02.2017
   (181) 08.06.2026
(730) Լե շի ինտերնետ ինֆորմեյշն ընդ 
թեքնոլոջի (Պեկին) քորփորեյշն, CN 
(442) 01.11.2016
(540) 

(526) «Չինական հիերոգլիֆները» ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 7. էլեկտրամեխանիկական սար քեր 
ըմպե լիքներ պատրաստելու համար, խոհա նո-
ցային էլեկտրական մեքենաներ, կենցա ղային 
էլեկտրական հյութամզիչներ, փոշե կուլ ներ, 
լվացքի մեքենաներ (սպիտակեղենի համար),  
չոր մաքրման  մեքենաներ, էլեկտրական 
սարքեր վարագույրները տեղաշարժելու համար, 
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էլեկտրական սարքեր բեռնամբարձիչների 
դռները փակելու համար, ապարատներ 
գազավորված ջրերի արտադրության 
համար, գարեջուր եփելու մեքենաներ, 
մեկնասարքեր շարժիչների համար, 
շարժիչների օդափոխիչներ, խլարարներ 
շարժիչների համար, պոմպեր (մեքենաների 
մասեր), ամբարձիչներ (մեքենաների կամ 
շարժիչների մասեր), ճնշակներ (մեքենաներ), 
համապիտանի հոդակապեր (կարդանային 
հոդակապեր), էլեկտրական սարքեր դռները 
փակելու համար, մեքենաների կամ շարժիչների 
կառավարման սարքեր, առանցքակալների 
ներդրակներ (մեքենաների մասեր), ամա-
նեղեն լվացող մեքենաներ, խոհանոցային 
էլեկտրական պրոցեսորներ, էլեկտրական 
քրքրիչ մեքենաներ, դահուկների եզրակները 
սրելու էլեկտրական գործիքներ, էլեկտրական 
եզրակահատներ, փոշեկուլների խոզանակներ, 
զտիչներ շարժիչներում հովացնող օդը մաքրելու 
համար, օդաճնշական գլաններ (մեքենաների 
մասեր), հեծանիվներ հավաքելու հաստոցներ.

դաս 9. համակարգիչների հիշողու-
թյան բլոկներ, համակարգիչներ, համա-
կարգ չային գործառնական ծրագրեր, 
համակարգիչների կից սարքեր, սմարթ-
քարտեր (միկրոսխեմաներով քարտեր), 
էլեկտրոնային ներբեռնվող հրապարակումներ, 
համակարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում), մկնիկների գորգեր, 
խաղային ծրագրեր համակարգիչների 
համար, ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր, 
USB ֆլեշ-կրիչներ, ներբեռնվող հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար, պլանշետային համակարգիչներ, 
կոդավորված բանալի-քարտեր, քայլաչափներ, 
լուսապատճենման սարքեր (լուսանկարչական, 
էլեկտրաստատիկ, ջերմային), կշռման սարքեր 
և գործիքներ, չափիչներ, հայտարարություն-
ների էլեկտրոնային տախտակներ, մոդեմներ, 
սմարթֆոններ, սմարթ-ակնոցներ, սմարթ-
ժամացույցներ, սմարթֆոնների պատյաններ, 
նավագնացական սարքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար (կողային համակարգիչներ), 
սարքավորումներ կապի ցանցերի համար, 
մասնավորապես՝ կոմուտացման սարքեր, 
երթուղարարներ, բազմամուտք կրկնիչներ 
և ցանցային խտարարներ, արբանյակային 

նավագնացական սարքեր, ռադիոհաղոր-
դիչներ (հեռակապ), շարժական հեռախոսներ, 
բջջային հեռախոսներ, տեսահեռախոսներ, 
մարմնի վրա կրովի սարքեր ֆիզիկական 
ակտիվությանը հետևելու համար, սմարթ-
ֆոնների ծածկոցներ, համակարգչային 
էկրանների պաշտպանիչ թաղանթներ, 
ականջակալներ, հեռուստացույցներ, բարձրա-
խոսների պատյաններ, տեսախցիկներ, 
դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ, մեմբրան-
ներ (ակուստիկա), մոնոպոդներ (ձեռքի 
ամրակալաններ), լուսանկարչական ապա-
րատներ, պրոյեկցիոն ապարատներ, 
չափման սարքեր, տրանսպորտային միջոց-
ների արագությունը վերահսկող սարքեր, 
ախտորոշման սարքեր, բացառությամբ 
բժշկական նպատակների համար նախա-
տեսվածների, էլեկտրոնային ապարանջաններ 
(չափիչ գործիքներ), օպտիկական օկուլյար-
ներով (ակնապակիներով) գործիքներ, նյութեր 
էլեկտրահաղորդման գծերի համար (լարեր, 
մալուխներ), չիպեր (ինտեգրալ սխեմաներ), 
էլեկտրական կերպափոխիչներ, ցածր 
լարման սնուցման բլոկներ, տեսաէկրաններ, 
հեռակառավարման ապարատուրա, խցակի 
վարդակներ (էլեկտրական միացումներ), 
խցակի երկժանիներ  (էլեկտրական միացում-
ներ), խցակի միացումներ (էլեկտրական), 
էլեկտրական հեռավառոցքային ապարատներ, 
պաշտպանիչ սաղավարտներ, սաղավար-
տաձև գլխարկներ, սպորտային ակնոցներ, 
էլեկտրական սարքեր գողությունները կանխելու 
համար, էլեկտրական փականներ, լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար, ակնոցներ 
(օպտիկա), էլեկտրական մարտկոցներ, 
շարժական սնուցման աղբյուրներ (կուտակչային 
մարտկոցներ),  լուսակայված կինոժապա վեն ներ, 
նրբաքուղեր  բջջային  հեռախոսների համար, 
տարածադիտակներ, լույս անդրադարձնող 
փրկարարական բաճկոններ, մալուխային 
հեռուստաալիքների ապակոդավորիչներ, 
թվային հեռուստատեսային ընդունիչներ, 
դիասկոպներ, շարժական հեռախոսներ, վեբ-
խցիկներ, երթուղարարներ.

դաս 11. լուսատուներ, լապտերներ 
տրանս պոր տային միջոցների համար, սար-
քեր և տեղակայանքներ սննդամթերքի 
ջերմային մշակման համար, սառցարանային 
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ապարատներ, սառնարաններ, տեղա-
կայանքներ օդի լավորակման համար, 
ջեռուցման լամպեր (ջեռուցման տարրեր) 
լոգարանների համար, սարքավորանք 
լոգարանների համար, գրպանի ջերմակներ, 
ջրի բաշխիչ սարքեր, էլեկտրական սպասք 
կերակուր պատրաստելու համար, տոստերներ, 
էլեկտրական սրճեփներ, էլեկտրական 
շուտեփուկներ (ավտոկլավներ), միկրոալիքային 
վառարաններ (սնունդ պատրաստելու համար), 
սարքեր և մեքենաներ օդի մաքրման համար, 
կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչ ներ, 
չորուցիչներ մազերի համար, սարքեր ջրի զտման 
համար, ապարատներ ախտահանման համար, 
էլեկտրական ռադիատորներ, շարժական 
դարբնոցներ, սարքեր օդի սառեցման համար, 
օդի լավորակիչներ (կոնդիցիոներներ) 
տրանսպորտային միջոցների համար, 
լապտերներ մոտոցիկլետների համար, 
գազային վառիչներ.

դաս 12. անվարորդ ավտոմեքենաներ 
(ինքնավար ավտոմեքենաներ), էլեկտրական 
տրասպորտային միջոցներ, սպորտային 
ավտոմոբիլներ, ցամաքային, օդային, ջրային 
և ռելսային տրանսպորտային միջոցներ, 
մոտոցիկլետներ, հեծանիվներ, եռանիվ տրանս-
պորտային միջոցներ, մանկասայլակներ, պինդ 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվ-
ների համար, տրանսպորտային միջոցների 
ներսի պաստառներ, հեռակառավարվող 
տրանսպորտային միջոցներ, բացառությամբ 
խաղալիքների, շարժիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար, 
տրանսպորտային միջոցների անվակունդեր, 
հետևի դիտահայելիներ, մանկական անվտանգ 
նստոցներ տրանսպորտային միջոցների 
համար, օդային տրանսպորտային միջոցներ, 
շրջադարձի ցուցիչներ հեծանիվների 
համար, ձայնային նախազգուշացման 
համակարգեր հեծանիվների համար, 
ղեկանիվներ տրանսպորտային միջոցների 
համար, սկուտերներ սահմանափակ 
հնարավորություններով անձանց համար, 
պատյաններ մանկասայլակների համար, 
նորածինների սայլակներ, տրանսպորտային 
միջոցների կառավարման բռնակներ, 
սայլակների անվակներ (տրանսպորտային 
միջոցների), ավտոմոբիլներ փոխադրման 

համար զանազան նպատակներով, ավտո-
մոբիլների մոխրամաններ, հեծանիվների 
օդախցիկներ, անխուց դողեր հեծանիվների 
համար, հետևի դիտահայելիներ 
տրանսպորտային միջոցների համար, 
հեծանիվների անիվներ, ավտոմոբիլների 
թափքեր, անիվներ տրանսպորտայիյն 
միջոցների համար, մոպեդներ, ձեռնա-
սայլակներ, օմնիբուսներ, մակույկներ, 
տրանսպորտային միջոցների շասսիներ, 
հակահափշտակիչ հարմարանքներ տրանս-
պոր տային միջոցների համար, հողմապակիներ.

դաս 16. թուղթ, թղթե սրբիչներ 
ձեռքերի համար, տպագիր արտադրանք, 
տպագրական հրատարակություններ, տեղե-
կագրեր, հենակալներ լուսանկարների 
համար, պլաստմասսայե թաղանթներ 
փաթեթավորման համար, գրենական 
պիտույքներ և պարագաներ, գրապիտույքներ, 
կնիքներ (գրասենյակային պարագաներ), 
բլոկնոտներ, նկարներ, տպված կտրոններ, 
գրելու պիտույքներ, ճարտարապետական 
մանրակերտներ, ուսուցողական նյութեր 
(բացառությամբ սարքերի), գծագրական 
տախտակներ, լայնածավալ քանոններ 
(գծագրական քանոններ), կպչուն ժապավեններ 
(գրենական պիտույքներ), գրասարքեր.

դաս 18. կենդանիների կաշիներ, դրամա-
պանակներ, սպորտային պայուսակներ, պայու-
սակներ, թիկնապայուսակներ, դատարկ կաշվե 
պայուսակներ փականագործական գործիք-
ների համար, կահույքի կաշվե հարդարանք, 
անձրևանոց, ձեռնափայտեր, հեծելասարքերի 
լրակազմեր.

դաս 20. պատվանդաններ (կահույք), 
աջակցող կանգնակներ հեռուստացույցների 
համար, կահավորանք (կահույք), արկղեր 
խաղալիքների համար, հայելիներ, հյուսածո 
իրեր ծղոտից, բացառությամբ խսիրների, 
գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից, գիպսից 
կամ պլաստմասսայից, օղեր վարագույրների 
համար, բանալիներ կախելու տախտակներ, 
համարների գրանցման ոչ մետաղական 
թիթեղներ, տնակներ տնային կենդանիների 
համար, տարբերիչ ոչ մետաղական 
ապարանջաններ, դագաղներ, անշարժ ոչ 
մետաղական բաշխիչներ անձեռոցիկների, 
սրբիչների համար, բարձեր, սայլակներ 
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(կահույք), դազգահներ, դարակաշարեր, ոչ 
մետաղական գործիքատուփեր, դռների ոչ 
մետաղական հենակներ, տուրիստական 
քնապարկեր, պլաստմասսայե զարդարանքներ 
սննդամթերքի համար, կանգնակներ  և 
տակդիրներ աուդիո սարքավորումների համար 
(կահույք).

դաս 25. հագուստ, սպորտային տրիկո-
տաժեղեն, հագուստ հեծանվորդների համար, 
անջրաթափանց հագուստ, դիմակահանդեսի 
կոստյումներ, կոշիկ, սպորտային կոշիկներ, 
կոշիկի սահելը խոչընդոտող հարմարանքներ, 
բոլորագլխարկներ, գլխարկներ (գդակներ), 
տրիկոտաժեղեն, ձեռնոցներ (հագուստ), 
դահուկորդների ձեռնոցներ, վզպատներ, 
գոտիներ (ներքնազգեստ), կրոնական 
հանդերձանքներ, տաբատակալներ, ջրցողի 
գլխարկներ, դիմակներ քնելու համար 
(հագուստ), հարսանեկան և պսակադրության 
զգեստներ, նորածնի օժիտ (հագուստ).

դաս 28. խաղեր, սարքեր խաղերի 
համար, խաղերի կոնսոլների կառավարման 
վահանակներ, ավտոմատներ տեսախաղերի 
համար, փափուկ խաղալիքներ, խաղալիք 
ատրճանակներ, տրանսպորտային նմուշների 
ընդարձակ մոդելներ, ինքնագլորներ (խաղա-
լիքներ), ավտոմեքենաներ (խաղալիքներ), 
տրանսպորտային միջոցներ (խաղալիքներ), 
դրոններ (խաղալիքներ), խաղաթղթեր, սեղանի 
խաղեր, խաղագնդեր, պայուսակ-սայլակներ 
գոլֆի համար, ուժային մարզասարքեր, 
հեծանվային վարժասարքեր, պարագաներ 
աղեղից արձակելու համար, դահուկներ, 
ձեռնոցներ խաղերի համար, ծնկակալներ 
(սպորտային ապրանքներ), միասահուկավոր 
անվավոր չմուշկներ, ձյունամուճակներ, 
զարդարանքներ նոր տարվա տոնածառերի 
համար, բացառությամբ էլեկտրական լամպերի, 
մոմերի և հրուշակեղենի, ձկնորսական սարքեր, 
ջնջվող  շերտով վիճակահանության տոմսեր, 
վիճակախաղի վերալիցքավորման քարտեր,  
ժապավեններ ձեռնաթիակների համար.

դաս 35. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար, ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում, մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով, 
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն, 

բիզնեսի կառավարման օգնություն, առև-
տրային լիցենզիաների ապրանքների և 
ծառայությունների կառավարում երրորդ 
անձանց համար,  ներմուծման-արտահանման 
գործակալություններ, վաճառքի օժանդակու-
թյուն երրորդ անձանց համար, մատակա րար-
ման ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում), մարկետինգ, 
առցանց վաճառատեղի տրամադրում 
գնողներին և ապրանքներ և ծառայություններ 
վաճառողներին, խորհրդատվություն աշխա-
տակիցների անձնակազմը կառավարելու 
հարցերով, ձեռնարկությունները տեղա-
փոխելու հետ կապված ծառայություններ, 
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում, առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով վեբ-
կայքերի ցանկի տրամադրում, հաշվապահական 
գրքերի վարում, առևտրի ավտոմատների 
վարձույթ, երաշխավորների որոնում, վաճառքի 
ցուցափեղկերի  վարձույթ, անասնաբուժական 
և հիգիենիկ պատրաստուկների և  բժշկական 
նշանակության նյութերի մեծածախ կամ 
մանրածախ վաճառք.

դաս 36. ապահովագրման միջնորդություն, 
տեղեկատվություն ապահովագրության հար-
ցերով, սպասարկում կրեդիտ քարտերով, 
սպասարկում դեբետ քարտերով, դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով, բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում, 
ֆինանսավորում, ֆինանսական կառավա-
րում, ֆինանսական տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով, 
բորսայական միջնորդություն, ֆինանսական 
տեղեկատվություն, ակումբային քարտեր 
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում 
երրորդ անձանց, թանկարժեք  իրերի գնա-
հատում, անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ իրականացնող գործա-
կալություններ, բարեգործական միջոց-
ների հավաքագրում, խնամակալական 
ծառա յություններ, փոխատվության տրա-
մադրում գրավի դիմաց, միջնորդային 
գործունեություն, երաշխավորություն.

դաս 37. տրանսպորտային միջոցների 
լվացում, լուսանկարչական ապարատների 
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վերանորոգում, ռետինե անվադողերի վերա-
նորոգում, էլեկտրասարքերի տեղադրում և 
վերանորոգում, համակարգիչների տեղա-
դրում, սպասարկում և վերանորոգում, 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկում, ավտոմեքենաների վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում, 
կահույքի խնամք, տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկման կայաններ 
(վառելիքով լիցքավորում և սպասարկում), 
տրանսպորտային միջոցների կուտակիչների 
լիցքավորում, քարաշինարարական աշխա-
տանքներ, երաժշտական գործիքների լարում, 
հանգստի և սպորտային սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում, տեղեկատվություն 
վերանորոգման հարցերով, կահույքի 
պաստառապատում, ավտոմոբիլների և այլ 
տրանսպորտային միջոցների ներկման և այլ 
ծածկույթների պատման ծառայություններ, 
տրանսպորտային միջոցների մաքրում.

դաս 38. հեռուստահեռարձակում, անլար 
հեռար ձակում, հաղորդագրությունների 
փոխան ցում, համակարգչի միջոցով հաղոր-
դագրությունների և պատկերների փոխանցում, 
օպտիկաթելքային կապ, հաղորդա-
գրությունների էլեկտրոնային տախտակ 
(հեռահաղորդակցական ծառայություններ), 
ինտերնետին հեռահաղորդակցական միաց-
ման ապահովում, ինտերնետում բանավե-
ճային համաժողովների հասանելիության 
ապահովում, տվյալների հիմնապաշար 
մուտքի ապահովում, լրատվական գործա-
կալությունների ծառայություններ, համա-
կարգչային տերմինալներով իրագործվող կապ, 
տեսահաղորդում ըստ պահանջի.

դաս 39. տրանսպորտային ծառայու-
թյուններ, ջրային տրանսպորտի վարձույթ, 
ավտոմոբիլային փոխադրումներ, նավատարի 
ծառայություն, ավտոմեքենաների վարձույթ, 
տրանսպորտային միջոցների վարձույթ, 
վարորդների ծառայություններ, պահեստների 
վարձույթ, ճանապարհորդների ուղեկցում, 
ավտոբուսների վարձույթ, տրանսպորտային 
ծառայություններ տուրիստական ուղևո-
րությունների համար, նավիգացիոն 
համա  կարգի վարձույթ, քարշակում տրանսպոր-
տա յին միջոցների վնասի դեպքում, ցրիչների 
(թղթակցության կամ ապրանքների առաքում) 
ծառայություններ, տրակտորների վարձույթ.

դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառա-
յություններ, մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի), շարժական 
գրադարաններ, գրքերի և պարբերականների 
ինտերակտիվ հրապարակում, կինոֆիլմերի 
արտադրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների, զվարճություններ, ինտերակտիվ 
խաղերով ապահովում համակարգչային 
ցանցի միջոցով, առողջության ակումբ-
ներ (առողջարարական և ֆիթնես պարապ-
մունքներ), կենդանիների վարժեցում, 
ակումբների ծառայություններ (զվարճանքի 
և կրթության), հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ, ոչ բեռնելի տեսանյութերի 
առցանց տրամադրում, կինոֆիլմերի 
վարձույթ, տեղեկատվություն հանգստի 
հարցերով, երգահանների ծառայություններ, 
հեռուստատեսային և կինոսցենարների գրում, 
վիճակախաղերի կազմակերպում, վարյետե-
ների ներկայացումներ, երաժշտասրահների 
ներկայացումներ.

դաս 42. տեխնիկական հետազոտու-
թյուններ, տեխնիկական փաստաթղթերի 
պատրաստում, ամպային հաշվարկման 
ծառայություններ, ծրագրային ապահովման 
մշակում, ծրագրային ապահովման վարձույթ, 
տվյալների կամ փաստաթղթերի փոխադրում 
ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնայինի, համա-
կարգչային կայքերի (վեբ-կայքերի) տեղադրում, 
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում, տվյալների պահեստային 
հեռապատճենման (օֆսայթ) ծառայություններ, 
տվյալների էլեկտրոնային պահպանում, 
ինտերիերի դիզայն, խորհրդատվություն  
տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում, 
արդյունաբերական դիզայն, հագուստի 
մոդելավորում, ծրագրային ապահովման 
արդիականացում, համակարգչային տվյալների 
վերականգնում, ծրագրային ապահովման 
սպասարկում, ծրագրային ապահովում որպես 
ծառայություն (SaaS), խորհրդատվություն 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում.

դաս 45. խորհրդատվություն անվտան-
գության հարցերով, ուղեկցում հասարակական 
վայրերում (ընկերակցում), տանտերերի 
բացակայության ընթացքում բնակարանում 
բնակեցնելու ծառայություններ, հագուստի 
վարձույթ, թաղման բյուրոներ, հանդիպումների 
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կամ ծանոթությունների կազմակերպման 
ակումբների ծառայություններ, սոցիալական 
ցանցերի առցանց ծառայություն ներ, 
ամուսնության գործակալությունների ծառայու-
թյուններ, մտավոր սեփականության լիցեն-
զավորում, գործերի կառավարում հեղինակային 
իրավունքի բնագավառում:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20160801  (111) 25621
(220) 24.06.2016 (151) 28.02.2017
   (181) 24.06.2026
(730) Սպարտակ Մուրադյան, Երևան, Ձորափի 
40, բն. 59, AM 
(442) 16.08.2016
(540) 

(526) «ECO» և «GARDEN» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 31. թարմ մրգեր.
_____________________

(210) 20160803 (111) 25622
(220) 24.06.2016 (151) 28.02.2017
   (181) 24.06.2026
(730) «Սի ի թի» ՍՊԸ, Երևան, Սոսեի 6, բն. 14, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

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

դաս 41. ռոբոտաշինության և ծրագրա վոր-
ման դասընթացներ:

_____________________

(210) 20160910  (111) 25623
(220) 12.07.2016 (151) 28.02.2017
   (181) 12.07.2026
(730) «Ոսկե կար» ՍՊԸ, Երևան, Արտաշիսյան 
106, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

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

դաս 24. գործվածքներ և դրանց փոխա-
րինիչներ. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի 
ծածկոցներ։

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20160929 (111) 25624
(220) 15.07.2016 (151) 28.02.2017
   (181) 15.07.2026
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 
8, բն. 1, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 
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(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

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

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

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

_____________________

(210) 20160972  (111) 25625
(220) 27.07.2016 (151) 28.02.2017
   (181) 27.07.2026
(730) Տաթևիկ Սիմոնյան, Երևան, Գալշոյան 12, 
բն. 5, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(526) «STRATEGIC PR» և «INITIATIVE GROUP» 
գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր (RGB 131, 21, 24 CMYK 27.45, 100, 100, 
39.69), բաց կարմիր (RGB 240, 82, 02 CMYK 0, 
83.53, 87.06, 0), սև (RGB 0, 0, 0  CMYK 100, 
100, 100, 100) և սպիտակ (RGB 255, 255, 255, 
255 CMYK 0, 0, 0, 0) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. հասարակայնության հետ կապերի 
(PR) ծառայություններ, մարքեթինգային 
ծառա յություններ, շուկայագիտական (մարքե-
թինգային) հետազոտություններ, հասա-
րակական կարծիքի հետազոտություններ 
(սոցիոլոգիական հետազոտություններ): 

_____________________

(210) 20161071  (111) 25626
(220) 22.08.2016 (151) 28.02.2017
   (181) 22.08.2026
(730) «Էյ ընդ Էմ Ռեյր» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 
4/7, 7-րդ հարկ, սենյակ 6-9, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

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

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և 
այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161077  (111) 25627
(220) 23.08.2016 (151) 28.02.2017
   (181) 23.08.2026
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., KY 
(442) 01.09.2016
(540) 

(526) «SINCE 1930» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կապ-
տա   կանաչ և նարնջագույն գունային հա մակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 
միջոցներ, ներառյալ ոչ բուժական կոսմե-
տիկական պատրաստուկներ նիհա-
րելու համար. ոչ բուժական լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
քսուքներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. եթերային յուղեր կոսմետիկական 
նպատակների համար, ոչ բուժական 
շամպուններ և լոսյոններ մազերի համար, ոչ 
բուժական օճառներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161091  (111) 25628
(220) 25.08.2016 (151) 28.02.2017
   (181) 25.08.2026
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 7/5ա, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 

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

_____________________

(210) 20161133  (111) 25629
(220) 02.09.2016 (151) 28.02.2017
   (181) 02.09.2026
(730) «Գրին ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 
8,  205 սենյակ, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(526) «NATURAL FERTILIZERS», «Eco Solu-
tions», «Bio Technologies», «Organic Products» 
արտահայտություններն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ, 
բաց և մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. պարարտանյութեր:
_____________________

(210) 20161211  (111) 25630
(220) 15.09.2016 (151) 28.02.2017
   (181) 15.09.2026
(730) «Արմենիա Թրավել+Մ» ՍՊԸ, Երևան, 
Մանուշյան 35, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(526) «Armenia» և «Travel» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, ծիրանագույն, մուգ և բաց 
մանուշակագույն, բաց մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20161246  (111) 25631
(220) 22.09.2016 (151) 28.02.2017
   (181) 22.09.2026
(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վար-
դագույն, սպիտակ, սև, մոխրագույն, կապույտ, 
նարնջագույն, կարմիր և կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիննեռի 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20161276  (111) 25632
(220) 27.09.2016 (151) 28.02.2017
   (181) 27.09.2026
(730) «Ագրոսայնս» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի 10, 
բն. 7, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. թունաքիմիկատներ, այն է՝ միջա-

տասպան միջոցներ:
_____________________

(210) 20161277  (111) 25633
(220) 27.09.2016 (151) 28.02.2017
   (181) 27.09.2026
(730) «Ագրոսայնս» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի 10, 
բն. 7, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. թունաքիմիկատներ, այն է՝ պատ-

րաստուկներ վնասատու բույսերը ոչնչացնելու 
համար:

_____________________

(210) 20161296  (111) 25634
(220) 30.09.2016 (151) 28.02.2017
   (181) 30.09.2026
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., KY 
(442) 17.10.2016
(540) 
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(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

դաս 5. դեղագործական արտադրանք և 
անասնաբուժական պատրաստուկներ. դիետիկ 
նյութեր բուժական  նպատակների համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161303  (111) 25635
(220) 03.10.2016 (151) 28.02.2017
   (181) 03.10.2026
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք 
Ինդսթրի Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20161305  (111) 25636
(220) 03.10.2016 (151) 28.02.2017
   (181) 03.10.2026
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք 
Ինդսթրի Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20161311  (111) 25637
(220) 05.10.2016 (151) 28.02.2017
   (181) 05.10.2026
(730) «Ասատրյանս» ՍՊԸ, Երևան, Քոչարի 21, 
բն. 18, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

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

դաս 35. հաշվապահական և աուդիտո-
րական ծառայություններ:

_____________________

(210) 20161360  (111) 25638
(220) 18.10.2016 (151) 28.02.2017
   (181) 18.10.2026
(730) Կևորկ Դիրանի Թխթաջյան, Երևան, 
Վերին Շենգավիթ, 11-րդ փ., տուն 41/1, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կարմիր, սև, դարչնագույն, շագանա-
կագույն, դեղին և նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
_____________________

(210) 20161469  (111) 25639
(220) 14.11.2016 (151) 28.02.2017
   (181) 14.11.2026
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(730) Վլադիմիր Սադյան, Երևան, Սայաթ-
Նովա 15, 90 տարածք, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

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

դաս 16. տպագրական արտադրանք.
դաս 35. գովազդ. գրասենյակային ծառա-

յություններ:
_____________________

(210) 20170029  (111) 25640
(220) 13.01.2017 (151) 28.02.2017
   (181) 13.01.2027

(730) Շանհայ Ֆեիքսուն Քոմյունիքեյշնզ Քո., 
ԷլԹիԴի, CN 
(540) 

(511) 
դաս 38. համակարգչի միջոցով հաղորդա-

գրությունների և պատկերների փոխանցում. 
տեղեկատվություն հեռակապի վերաբերյալ. 
հաղորդագրությունների փոխանցման ապա-
րատուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային 
կապ. ինտերնետին հեռահաղորդակցական 
միացման ապահովում. հեռահաղորդակցական 
միացումների և երթուղավորման ծառա-
յություններ. ինտերնետ մուտքի ապահովում. 
ռադիոհեռախոսակապ, բջջային հեռա-
խոսակապ:
(646) IR 1128795 26.07.2012
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

3199  09.10.2026 Հոութըն Թեքնիքըլ Քորփ., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

3200  09.10.2026 Հոութըն Թեքնիքըլ Քորփ., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

3836  28.07.2027 Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3988  28.04.2027 ՄաքՆեյլ ԱԲ, SE

3989  28.04.2027 ՄաքՆեյլ ԱԲ, SE

4240  03.04.2027 Տետրա Լավլ Հոլդինգս ընդ Ֆայնանս Ս.Ա., CH

4589  02.12.2027 Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

4590  11.12.2027 Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

4627  24.10.2027 Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

11732  31.07.2026 Վայեթ ԼԼՔ, US

11877  30.01.2027 «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ, 

     Երևան, Նորք, Գ. Հովսեփյան 26, AM

11948  26.02.2027 «Սամկոն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Տպագրիչների 8, բն. 9, AM

11959  09.02.2027 «ԷՍԷՌ» ՍՊԸ, 0010, ք. Երևան, Ամիրյան 4/6, բն. 21, AM

11978  31.01.2027 Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

12067  16.02.2027 Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

12087  16.02.2027 «Բադալյան եղբայրներ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 37, AM

12092  11.04.2027 «Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, Տերյան 66, AM

12163  12.02.2027 ԶԱՕ «Դոմինանտա-սերվիս», RU

12164  12.02.2027 ԶԱՕ «Դոմինանտա-սերվիս», RU

12165  16.02.2027 Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

12199  05.04.2027 Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

12358  10.05.2027 Սելջին Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

12385  06.06.2027 Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

12386  06.06.2027 Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

    12387  14.06.2027    Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

   12388  14.06.2027    Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

    12389  14.06.2027    Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

    12391  14.06.2027    Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

    12398  12.02.2027    ԶԱՕ «Դոմինանտա-սերվիս», RU

    12399  12.02.2027    ԶԱՕ «Դոմինանտա-սերվիս», RU

    12443  15.05.2027    Միուահ Բրենդս (Էս) ՓիԹիԻ ԼԹԴ, SG

    12474  10.05.2027    Սելջին Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

    12558  14.06.2027    Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նահանգ, US

    12559  14.06.2027    Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նահանգ, US

   12563  18.06.2027    Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նահանգ, US

    12598  01.03.2027    «Մեդիքալ - Հորիզոն» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Մասիս, 

         Մասիս կայարան, Գործարանային 22, AM

    12599  01.03.2027     «Մեդիքալ - Հորիզոն» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Մասիս, 

         Մասիս կայարան, Գործարանային 22, AM

    12600  01.03.2027     «Մեդիքալ - Հորիզոն» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Մասիս, 

                                                        Մասիս կայարան, Գործարանային 22, AM

   12601  01.03.2027     «Մեդիքալ - Հորիզոն» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Մասիս, 

                                                        Մասիս կայարան, Գործարանային 22, AM

   12602  01.03.2027     «Մեդիքալ - Հորիզոն» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Մասիս, 

                                                         Մասիս կայարան, Գործարանային 22, AM

   12778  22.06.2027      Սոիրա Ինվեսթմենթս Լիմիթեդ, VG

   12935  17.10.2027      Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

   12963  08.06.2027      Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

   13225  28.09.2027      ԱրԻԷլԷքս Գրուփ փլք, GB

   18871  15.06.2027      «Էլիտ Պրոդ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Դավիթաշեն, 10-րդ փողոց, 71 տուն, AM



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ  կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555 հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
730 հայտատուն, հասցեն, երկրի կոդը



ԳՅՈՒՏԵՐ
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Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20161460
(220) 10.11.2016
(730) «ՋիէնՋիՔեյ» գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 119/12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. ավտոպահեստամասերի վաճառք:

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

(210) 20161515
(220) 21.11.2016
(730) Բարբըրի Լիմիթիդ, GB 
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական պատրաստուկներ 

հիգիենիկ նպատակ  ների համար, որոնք վերաբերում 
են պարֆյու մերիային, կոսմետի կային և հարդարան-
քին, այն է՝ օծանելիք, օդեկոլոն և անուշաբույր 
ջուր, եթերային յուղեր անձնական օգտագործման 
համար. կոս մետիկական միջոցներ. միջոցներ 
մաշկը խնամելու համար. միջոցներ ատամների 
և մազերի համար, այն է ատամի մածուկներ, 
շամպուններ, լավորակիչներ, մազերի աերոզոլներ, 
մազերի ժելեր. պատ րաստուկներ եղունգների 
խնամքի համար և լաքեր եղունգների համար. 
օճառներ մարմնի համար, ցնցուղի ժելեր, լոգանքի 
ժելեր և լոգանքի փրփուրներ. արդուզարդի միջոցներ 
քրտնելու դեմ և հոտազերծիչներ, պատրաստուկներ 
սափրվելու համար, պատրաստուկներ սափրվելուց 
հետո օգտագործման համար. բուրավետիչներ 
սենյակների և փակ տարածքների համար, խունկ. 
հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից.

դաս 4. մոմեր լուսավորման համար.
դաս 9. արևապաշտպան ակնոցներ, համակց-

ված արևապաշտպան և պաշտպանիչ ակնոցներ, 
պաշտպանիչ ակնոցներ, ակնոցներ (օպտիկա), 

օպտիկական ապակիներ, շրջանակներ և 
ապակիներ վերը նշված ապրանքների համար. 
պատյաններ և կալիչներ (բռնիչներ) վերը նշված 
ապրանքների համար. մասեր և կցամասեր 
բոլոր վերը նշված ապրանքների համար, այն է՝ 
դրանց փոխարինման մասեր. պատյաններ և 
կալիչներ (բռնիչներ) դյուրակիր համակարգիչների 
և շարժական ու բջջային հեռախոսների համար. 
պայուսակներ համակարգիչների, տեսախցիկների 
և լուսանկարչական ապարատների համար. 
շարժական ու բջջային հեռախոսներ, դյուրակիր 
էլեկտրոնային սարքեր. շարժական ու բջջային 
հեռախոսների պարագաներ, ներառյալ շարժական 
ու բջջային հեռախոսների ծածկոցներ և պատյաններ, 
կախազարդեր և նրբաքուղեր, շարժական ու բջջային 
հեռախոսների իրաններ.

դաս 14. ձեռքի ժամացույցներ, ժամացույցներ 
(բացառությամբ ձեռքի) և մասեր, կցամասեր 
և իրաններ բոլոր վերը նշված ապրանքների 
համար, ժամացույց-ապարանջաններ և փոկեր 
ու ապարանջաններ դրանց համար և գրպանի 
ժամացույցներ, ոսկերչական իրեր, ոսկերչական 
իրերի նմանակումներ, գնդասեղներ (քորոցներ) 
փողկապների համար, փողկապների սեղմիչներ 
և թևքաճարմանդներ. ազնիվ մետաղներից 
պատրաստված կամ դրանցով պատված իրեր, 
այն է՝ զարդատուփեր, գլխարկների և կոշիկների 
զարդարանքներ, կախազարդեր, կրծքանշաններ, 
գոտիների ճարմանդներ, տուփեր և պատյաններ 
ոսկերչական իրերի, զարդերի, կախազարդերի 
և ժամացույց ների համար, ճարմանդների 
տուփեր. մազերի զարդարանքներ, կախազարդեր 
բանալիների համար, օղակներ բանալիների համար, 
բռնիչներ բանալիների համար.

դաս 16. փոստային թուղթ, թղթե իրեր, այն 
է՝ թղթե թաշկինակներ, թուղթ պահարանների 
արկղերի համար, անձեռոցիկներ, խոնավ 
անձեռոցիկ ներ, թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար, 
սեղանի զարդարանքներ, սեղանի թղթե սպիտա-
կեղեն, հրավիրատոմսեր, ծրարներ, նվերների 
պիտակներ. փաթեթավորման և փաթաթման 
նյութեր, այն է՝ փաթեթավորման թուղթ, նվերների 
թուղթ, նվերների պայուսակներ, նվերների 
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տուփեր. տպագիր արտադրանք, այն է՝  գրքեր, 
օրացույցներ, հագուստի,  ձեռքի պայուսակների 
և պերճանքի այլ առարկաների կատալոգներ.  
հասցեագրքեր, գրքեր տարեդարձերի վերաբերյալ 
նշումների համար. գրասենյակային պիտույքներ, 
գրիչներ, մատիտներ, գրիչների և մատիտների 
տուփեր, կպչուն (ինքնասոսնձվող) պիտակներ, 
թղթե պիտակներ, հագուստի թղթե պիտակներ, 
շնորհավորական բացիկներ, սուրբ ծննդյան 
բացիկներ, օրագրեր, օրակարգեր, բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր), ծալամեքենաներ (գրասենյակային), 
թղթապանակներ, արագակարներ և թղթե 
ժապավեններ, գրքերի կազմեր, անձնագրերի 
կազմեր.

դաս 18. ուղեբեռներ, այն է՝ ճամպրուկներ, 
սնդուկներ, ճամփոր դական պայուսակ ներ, 
անվավոր պայուսակներ. պայուսակներ, այն 
է՝ իրերի պարկեր, ձեռքի պայուսակներ, ուսա-
պայուսակներ, մեծ պայուսակներ, մարմնա-
մարզական և սպորտային պայուսակներ, 
թիկնա պայուսակ ներ, լողափի պայուսակներ, 
մանկական պայուսակներ, ավիաուղևորի ձեռքի 
պայուսակ ներ, քլաթչ պայուսակներ, մեծ և փոքր 
սպորտային պարկեր և պայուսակներ, գիշերակացի 
համար նախատեսված գիշերային պարագաների 
պայուսակներ, պայուսակներ դասագրքերի համար, 
ճամփորդական պայուսակներ հագուստի համար, 
ճամփորդական պայուսակներ անկողնային 
պարագաների համար, մեծ ճամփորդական 
պայուսակներ, ուղեպայուսակներ, անվավոր 
տնտեսական պայուսակներ և ձեռնասայլակներ, 
դրամա պանակներ. քսակներ, փողկապների 
պատյաններ, կաշվե պայուսակներ կամ 
տուփեր. դատարկ վաճառվող արդուզարդի 
կամ կոսմետիկական պայուսակներ, դատարկ 
վաճառվող կոսմետիկական տարողություններ. 
մատնահարդարման լրակազմերի դատարկ 
վաճառվող պատյաններ, գլանաձև պատյաններ 
թանկարժեք իրերի համար, ձեռքի պայուսակներ 
(պորտֆելներ) փաստաթղթերի համար 
(կաշեգալանտերեա), դպրոցական պայուսակներ, 
պորտֆելներ, պայուսակներ անձնական 
օրգանայզերների  և օրագրերի համար. արևի 
հովանոցներ, հովանոցներ. ձեռնափայտեր 
(գավազաններ). մանկական լանջա գոտիներ, 
լանջակապեր և պայուսակներ երեխա կրելու 
համար. հագուստ, վզնոցներ, սանձիկներ և 
վզափոկեր կենդանիների համար. ուղեբեռների 
հաշվեպիտակներ և պիտակներ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական կախազարդեր և 
բռնիչներ բանալիների համար. ոչ մետաղական 
տուփեր, այն է՝ ապակյա, բյուրեղապակյա և 
հախճապակյա տուփեր. բազմոցի բարձեր. 
կախարաններ հագուստի համար.

դաս 21. ապակյա, բյուրեղապակյա և 
հախճապակյա իրեր, այն է՝ դատարկ վաճառվող  
շշեր, ճաշամաններ, մոմակալներ ոչ ազնիվ 
մետաղներից, սկուտեղներ, այն է՝ թխելու համար 
սկուտեղներ, կարագամաններ, քաղցրավենիքի 
ամաններ, օճառամաններ և մատուցարաններ, 
պլաստմասսայե ամանատակեր, հախճապակյա 
ամանեղեն և սեղանի պարագաներ, այն է՝ 
ափսեներ, բաժակներ, գավաթներ, թեյնիկներ, 
սափորներ և պնակներ, անոթներ խմելու համար, 
ջրամաններ, գնդաձև տարողություններ (անոթներ), 
զարդարանքներ, բացառությամբ՝ նոր տարվա 
զարդարանքների, ամաններ, կժեր, ըմպանակներ, 
այն է՝ գինու բաժակներ, երկարավուն գավաթներ, 
փոքր բաժակներ, կոկտեյլի բաժակներ, կոնյակի 
բաժակներ և լիկյորի բաժակներ, սկահակներ 
(վազաներ), բռնակով բաժակներ, սեղանի սպասք. 
թեյի սպասքակազմ և թեյամաններ ոչ թանկարժեք 
մետաղներից. սանրեր և խոզանակներ մազերի 
համար, ազնիվ մետաղներից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված տուփեր և պատյաններ 
անձեռոցիկների, քաղցրավենիքի, դրամի, հաբերի 
համար. ազնիվ մետաղներից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված մոմակալներ և մոմի տակդիրներ, 
դույլեր սառույցի համար, դույլեր շամպայնի համար. 
ազնիվ մետաղներից պատրաստված կամ դրանցով 
պատված աքցաններ (ունելիներ) սառույցի համար. 
ազնիվ մետաղներից պատրաստված կամ դրանցով 
պատված սպասքի տակդիրներ, կենցաղային  
տարողություններ սննդի համար, աղամաններ  և 
պղպեղամաններ, սկուտեղներ և մատուցարաններ. 
անձնական մանր իրերի համար սկուտեղներ.

դաս 24. վերմակներ, ծածկոցներ. ծածկոցա-
շալեր. ճամփորդական ծածկոցաշալեր.   անկողնու 
սպիտա կեղեն. սեղանի սպիտակեղեն. սրբիչներ. 
բազմոցի բարձերի ծածկոցներ. տաք ջրով շշի 
ծածկա շապիկներ. թաշկինակներ. մանածա-
գործվածքից պիտակներ հագուստի համար. 
գործվածքներ աստառի համար. հագուստի 
արտադրության մեջ օգտագործվող գործվածքներ. 
պայուսակների, քսակների, դրամապանակների, 
ճամպրուկների, արդուզարդի և կոսմետիկական 
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պայուսակների, անձրևակալների, անկողնու և 
սեղանի սպիտակեղենի արտադրության մեջ 
օգտագործվող գործվածքներ.

դաս 25. վերնազգեստ, այն է՝ մանտոներ, 
վերարկուներ, տրենչներ (երկար անջրանցիկ 
վերարկու), ամենօրյա վերարկուներ, անձրևա-
նոցներ, բաճկոններ և թեթև բաճկոններ, 
շապիկներ, պոլոյի շապիկներ, բլուզներ, զգեստներ, 
պիժամա ներ, անձնական հագուստ, այն է՝ կանացի 
ներքնազգեստ. գիշերանոցներ և հանգստի 
համար նախատեսված հագուստ. տրիկոտաժե 
հագուստ, այն է՝ պուլովերներ և սվիտերներ, 
բաճկոնակներ, տրիկոտաժե շապիկներ (բլուզներ), 
տրիկոտաժե շրջազգեստներ և տրիկոտաժե 
վզպատներ. կիսատաբատներ, տաբատներ, 
կոստյումներ, կիսաշրջազգեստներ, ներքնազգեստ, 
տրիկոտաժեղեն, գլխարկներ, գդակներ, կոշիկ. 
սպորտային հագուստ, այն է՝ սպորտային 
տաբատներ, սպորտային կիսատաբատներ, 
սպորտային շապիկներ (բլուզներ) և սպորտային 
բաճկոններ. սպորտային կոշիկ. մարզազգեստ, 
որպես վերարկուների, անձրևա նոցների, 
անջրանցիկ վերարկուների և ամենօրյա 
վերարկուների մաս վաճառվող պատրաստի 
աստառներ. որպես հագուստ հանդիսացող 
ժապավեններ, գոտիներ և մարմնին փաթաթվող 
հագուստ, որպես թիկնոց կրվող լատինաամերիկյան 
ոճի մեծ շալեր, վզպատներ, շալեր և թիկնոցներ, 
ձեռնոցներ.

դաս 27. գորգեր, կարպետներ, փռոցներ և 
խսիրներ, լինօլեում հատակների ծածկման համար. 
երեսպատման կամ պաստառապատման ոչ 
մանածագործական նյութեր.

դաս 28. խաղեր, այն է՝ սեղանի խաղեր, 
խաղաթղթեր և խաղաթղթերով ու քարտերով 
խաղեր, խաղազառերով խաղեր, դոմինո (խաղ). 
խաղալիքներ, այն է՝ տիկնիկներ, խաղալիք 
պատկերաքանդակներ, ավտո մեքենաներ (խաղա-
լիքներ), տրանսպորտային միջոցներ (խաղալիքներ), 
փափուկ խաղալիք կենդանիներ, ներառյալ  թեդդի 
արջուկներ, հագուստ խաղալիքների համար. 
զարդարանքներ նոր տարվա տոնածառերի համար.

դաս 34. ազնիվ մետաղներից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված տուփեր և պատյաններ 
սիգարների, սիգարետների համար:

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

(210) 20161582
(220) 06.12.2016

(730) «Նեվադա» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 63/3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

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

(210) 20161598
(220) 09.12.2016
(730) «Սամ-հար» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 3 մկր/շ. 
17/34, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. մրգային պահածոներ (կոմպոտ, ջեմ, 

մուրաբա).
դաս 32. հյութեր.
դաս 33. մրգային օղիներ:

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

(210) 20161636
(220) 15.12.2016
(730) Յունիվերսըլ Սիթի Սթյուդիոս ԼԼՔ, US 
(540) 
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(511) 
դաս 38. հեռուստահեռարձակում. մալուխային 

հեռուս  տա  հեռ ար ձակում. արբա ն յա կային 
հեռուստա  հեռար ձակում. անլար հեռ ար ձա կում. 
տեսա  հաղոր դում ըստ պահանջի. կապի ծառա-
յու թյուն ներ, մասնավորապես խոսքի, ձայնա-
գրու  թյունների, ձայնի, տեսագրությունների, 
պատ կերների, գծագրերի, հաղորդագրությունների 
և տվյալների փոխանցում հեռա հաղորդակցական 
կապի, անլար հաղորդակցական կապի, 
ինտեր նետի, տեղեկատվական կապի և 
տվյալների ցանցի միջոցով. փոխանցման 
ծառայություններ, մասնավորապես մալուխային 
հեռուստափոխանցում, արբանյակային փոխան-
ցում, հեռուստափոխանցում և տվյալների, 
գծագրերի, ձայնի և տեսագրությունների 
էլեկտրոնային փոխանցում. ծրագրերի, լսա- և 
տեսալսողական բովանդակության, և զվարճալի 
մեդիաբովանդակության փոխանցում և հոսքի 
փոխանցում ինտերնետի և անլար կապի ցանցի 
միջոցով. տվյալների հոսքի փոխանցում. վիրտուալ 
իրականության և թվային բովանդակության հոսքի 
փոխանցում և առաքում. շարժական միջոցների  
կապի ծառայություններ զվարճալի մեդիա-
բովանդակության էլեկտրոնային փոխանցման 
տեսքով. ինտերնետ հեռարձակում. փոդքասթինգի 
ծառայություններ (ձայնա- և տեսահաղորդումների 
ստեղծման և տարածման ծառայություններ 
համացան ցում). հաղորդագրությունների էլեկտրո-
նային տախտակ (հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյուններ). առցանց զրույցի սենյակների և առցանց 
համաժողովների տրամադրում օգտատերերի 
միջև հաղորդագրությունների  փոխանցման 
համար, որոնք վերաբերում են  գեղարվեստական 
ֆիլմերին, հեռուստածրագրերին, ընթացիկ 
իրադարձություններին, պրոֆիլներին, մշակույթին, 
քաղա քականությանը և կենսակերպի հարցերին. 
առցանց զրույցի սենյակների տրամադրում 
սոցիալական ցանցերի համար. վիրտուալ 
զրույցի սենյակների տրամադրում տեքստային 
հաղորդագրությունների փոխանցման միջոցով. 
առցանց համաժողովների ապահովում լսա-, 
տեսա- և տեսալսողական բովանդակության 
ոլորտում.  համա կարգչային տերմինալներով 
իրագործվող կապ. զվարճալի դիտումների և 
տեղեկատվության էլեկտրոնային փոխանցումներ 
ինտերնետի,  շարժական թվային էլեկտրոնային 
սարքերի,  հաղորդակցական կապի և անլար 

հեռա հաղորդակցական կապի միջոցով. երրորդ 
անձանց համար դեպի ցանց մուտքի տրամադրում 
տեսալսողական և մուլտիմեդիային բովանդա-
կության առաքման, փոխանցման, քեշինգի և հոսքի 
փոխանցման համար:

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

(210) 20161637
(220) 15.12.2016
(730) ԷնԲիՍիՅունիվերսըլ Մեդիա, ԼԼՔ, US 
(540) 

(511) 
դաս 9. տեղեկատվության թվային կրիչներ, 

մասնավորապես  ̀ նախապես գրառված DVD 
սկավառակներ, CD սկավառակներ, բարձր 
պարզությամբ թվային սկավառակներ, տեսա-
ժապավեններ, թվային տեսասկավառակներ, 
բազմաֆունկցիոնալ թվային սկավառակներ, 
ներբեռնվող ձայնային և տեսաֆայլեր  ̀ բոլորը 
տեսալսողական և մուլտիմեդիային զվարճալի 
բովանդակություն և խաղեր պարունակող. 
զվարճությունների բնագավառում ներբեռնվող 
ձայնային, տեսա- և ձայնալսողական մուլտի-
մեդիային բովանդակություն, մասնա վորա-
պես  ̀ մուլտիմեդիային կինոհատվածներ, 
կինոնկարների գովազդային հոլովակներ, 
հարցա զրույցներ, ամփոփումներ, տեսակետներ, 
երաժշտական տեսագրություններ, գեղ արվեստա-
կան ֆիլմեր և հեռուստատեսային շոուներ. 
երաժշտություն պարունակող նախապես 
գրառված խտասկավառակներ. կինոֆիլմեր 
և հեռուս տա տեսային ծրագրեր պարու նակող 
նախա պես գրառված DVD և CD սկավառակներ. 
տեսալսո ղական և մուլտիմեդիային զվարճալի 
բովանդակությանը վերաբերող ներբեռնվող 
պատկերների ֆայլեր, որոնք պարունակում են 
գծագրական պատկեր, տեքստ, ձայնագրություն, 
տեսագրություն, խաղեր և գծագրեր. տեսախաղերի 
ծրագրային ապահովում և տեսախաղերի ծրագրեր. 
տեսախաղերի սկավառակներ. տեսախաղերի 
քարթրիջներ. խաղային ծրագրեր, մասնավորապես` 
ներբեռնվող հավելվածների տեսքով խաղային 
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ծրագրեր, CD-ների, DVD-ների վրա տրամադրվող 
համակարգչային խաղային ծրագրեր, 
քարթրիջներ և հիշողության քարտեր, շարժական 
և բջջային հեռախոսների վրա օգտագործվող 
համակարգչային խաղային ծրագրեր, ներբեռնվող 
համակարգչային խաղային ծրագրեր, էլեկտրոնային 
խաղային ծրագրեր, ներբեռնվող էլեկտրոնային 
համակարգչային խաղային ծրագրեր շարժական և 
բջջային հեռաղոսների և գրպանի համակարգիչների 
վրա օգտագործվող, համակարգչային խաղային 
հավելվածներ շարժական սարքա վորումների 
համար  և համա կարգչային խաղային ծրագրեր 
անձնա կան համակարգիչների և տնային խաղային 
կառա վարակետերի համար. գեղ արվեստական 
ֆիլմեր և հեռուստա  տեսային ծրագրեր պարունակող 
նախապես գրառված համա կարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրթության և զվարճության համար 
ինտերակտիվ մուլտիմեդիային ծրագրային 
ապահովում. ինտերակտիվ մուլտիմեդիային 
ծրագրեր խաղերի համար. ներբեռնվող 
հավելվածների և համա կարգչային հավելվածների 
ծրագրային ապահովում շարժական, դյուրակիր և 
գրպանի սարքերի համար, որոնք թույլ են տալիս 
օգտատերերին տեսնելու և նվագարկելու ձայնա-, 
տեսա- և տեսալսողական բովանդակությունը և 
զվարճության բնագավառում բովանդակությանը 
վերաբերող տեղեկատվությունը. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում  և ներ բեռնվող  
հավելվածներ վիրտուալ իրականության 
բովանդակության և թվային բովանդակության 
առաքման, մուտք գործելու, ներբեռնելու, հոսքի 
փոխանցման, վերարտադրման, դիտելու և 
ուսումնասիրելու համար. համակարգիչների կից 
սարքեր. չգրառված ֆլեշ կրիչներ. ներբեռնվող 
տեսագրություններ, հեռուստատեսային ծրագրեր 
և գեղարվեստական ֆիլմեր. ներբեռնվող զանգի 
մեղեդիներ շարժական հեռախոսների, դյուրակիր 
և գրպանի սարքերի համար. էլեկտրոնային 
ներբեռնվող հրապարակումներ, մասնավորապես` 
տեսալսողական և մուլտիմեդիային զվարճալի 
բովանդակության վերաբերյալ տեղեկատվություն 
պարունակող բրոշյուրներ, թռուցիկներ, 
ծանուցումներ, տեղեկագրեր, պարբերականներ, 
ոճային տեղեկատուներ, գրքեր և ուղեցույցներ. 
գեղար վեստական և վավերագրական ստեղծա-
գործություններ պարունակող ձայնային գրքեր. 
մագնիսներ. շարժական, դյուրակիր և գրպանի 
սարքերի համար պարագաներ, մասնավորապես` 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար, 

ականջակալներ, ականջապանակներ, բարձրա-
խոսներ, իրաններ, պաշտպանիչ պատյաններ, 
պաշտպանիչ ծածկոցներ էկրանների համար, 
երեսային վահանակներ, ձայնահաններ, լարով և 
անլար ականջակալներ, բարձրախոսներ և անլար 
սարքեր. մարտկոցներ. հաշվասարքեր. մկնիկների 
գորգեր. սաղավարտներ. հարմարանքներ լողի 
համար, որոնք ընդգրկված են 09-րդ դասում. 
շնչառական խողովակներ ջրի տակ լողալու համար. 
լողի ակնոցներ. լողի դիմակներ. ակնոցներ, 
մասնավորապես  ̀ ակնոցներ, արևապաշտպան 
ակնոցներ, կարդալու ակնոցներ և պատյաններ 
դրանց համար. 3-D ակնոցներ. նվեր-քարտեր, 
մասնավորապես  ̀մագնիսական ծածկագրով նվեր-
քարտեր և ծածկագրված էլեկտրոնային չիպով 
նվեր-քարտեր.

դաս 38. հեռուստահեռարձակում. մալուխային 
հեռուստա հեռարձակում. արբա նյակային 
հեռուս տա   հեռ ար ձակում. անլար հեռ արձա կում. 
տեսա հաղորդում ըստ պահանջի. կապի ծառա-
յություններ, մասնավորապես խոսքի, ձայնա-
գրու թյունների, ձայնի, տեսագրությունների, 
պատ կերների, գծագրերի, հաղորդագրությունների 
և տվյալների փոխանցում հեռահաղորդակցական 
կապի, անլար հաղորդակցական կապի, 
ինտերնետի, տեղեկատվական կապի և 
տվյալների ցանցի  միջոցով. փոխանցման 
ծառայություններ, մասնավորապես մալուխային 
հեռուստափոխանցում,  արբանյակային 
փոխանցում, հեռուստափոխանցում  և տվյալների, 
գծագրերի, ձայնի և տեսա գրությունների 
էլեկտրո նային փոխանցում. ծրագրերի, լսա- և 
տեսալսողական բովանդակության, և զվարճալի 
մեդիաբովանդակության փոխանցում և հոսքի 
փոխանցում ինտերնետի և անլար կապի ցանցի 
միջոցով. տվյալների հոսքի փոխանցում. վիրտուալ 
իրականության և թվային բովանդակության հոսքի 
փոխանցում և առաքում. շարժական միջոցների  
կապի ծառայություններ զվարճալի մեդիա-
բովանդակության էլեկտրոնային փոխանցման 
տեսքով. ինտերնետ հեռարձակում. փոդքասթինգի 
ծառայություններ (ձայնա- և տեսահաղորդումների 
ստեղծման և տարածման ծառայություններ 
համացանցում). հաղորդա գրությունների էլեկտրո-
նային տախտակ (հեռահաղորդակցական ծառա յու-
թյուն ներ). առցանց զրույցի սենյակների և առցանց 
համաժողովների տրամադրում օգտատերերի 
միջև հաղորդագրությունների  փոխանցման 
համար, որոնք վերաբերում են  գեղարվեստական 
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ֆիլմերին, հեռուստածրագրերին, ընթացիկ 
իրադարձություններին, պրոֆիլներին, մշակույթին, 
քաղաքականությանը և կենսակերպի հարցերին. 
առցանց զրույցի սենյակների տրամադրում 
սոցիալական ցանցերի համար. վիրտուալ 
զրույցի սենյակ ների տրամա դրում տեքստային 
հաղորդա գրությունների փոխանցման միջոցով. 
առցանց համաժողովների ապահովում լսա-, 
տեսա- և տեսալսողական բովանդակության 
ոլորտում.  համակարգչային տերմինալներով 
իրագործվող կապ. զվարճալի դիտումների և 
տեղեկատվության էլեկտրոնային փոխանցումներ 
ինտերնետի,  շարժական թվային էլեկտրոնային 
սարքերի,  հաղորդակցական կապի և անլար 
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով. 
երրորդ անձանց համար դեպի ցանց մուտքի 
տրամադրում տեսալսողական և մուլտիմեդիային 
բովանդակության առաքման, փոխանցման, 
քեշինգի և հոսքի փոխանցման համար.

դաս 41. հեռուստատեսային ծրագրերի և գեղար-
վեստական ֆիլմերի արտա դրություն և տարածում. 
ձայնագրությունների և տեսա  գրությունների 
արտա դրություն և տարածում. հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում. տեսագրությունների, 
հեռուստա տեսային ծրագրերի և գեղարվեստական 
ֆիլմերի տրամադրում ըստ պահանջի. չբեռնվող 
տեսա գրությունների, հեռուստատեսային ծրագրերի 
և գեղարվեստական կինոնկարների տրամադրում. 
ժամանցի, զվարճությունների ծառայություններ, 
մասնավորապես  ̀ մուլտիմեդիային ծրագրերի 
տրամադրում. ժամանցի, զվարճությունների 
հարցերով տեղեկատվություն. ինտերակտիվ, տեսա- 
և շարժական խաղերի արտադրություն և տարածում. 
ժամանցի, զվարճությունների ծառայություններ, 
մասնավորապես`առցանց խաղերի, ցանցային 
խաղերի, վիրտուալ իրականության խաղերի, 
ինտերակտիվ խաղերի, տեսախաղերի և շարժական 
խաղերի տրամադրում. վիրտուալ իրականության 
խաղերի ծրագրային ապահովում. ընդհանուր 
զվարճալի լայն տեղեկատվություն պարունակող 
վեբ-կայքերի տեսքով ժամանցի, զվարճությունների 
ծառայությունների տրամադրում հեռակապով, որոնք 
վերաբերում են գեղարվեստական կինոնկարներին, 
հեռուստա շոուներին, տեսագրություններին, 
հեռուստա հոլովակներին, լուսա նկարներին և այլ 
մուլտի մեդիային նյութերին. տեխնոլո գիաներ 
պարունակող ժամանցի, զվարճությունների 
նպատա կով վեբ-կայքերի տրամադրում, որոնք 

թույլ են տալիս օգտատերերին ներբեռնել և 
տարածել լուսանկարներ, տեսագրություններ, 
գծագրեր, տվյալներ և մուլտիմեդիային նյութեր. 
ժամանցի, զվարճությունների ծառայություններ, 
մասնավորապես  ̀ փոդքասթի (համացանցի 
միջոցով հեռարձակվող ձայնագրություններ) և 
վեբքասթի (առցանց կոնֆերանսների) տրամա-
դրում. չբեռնվող էլեկտրո  նային հրապարակումների 
առցանց տրամադրում. գրքերի հրատարակում.  
երաժշտության տարածման, գրանցման, 
արտադրման և հրապարակման ծառա յություն-
ներ. թատերականացված ներկա յացում. 
գեղարվեստական կինոնկարներին և հեռուստա-
տեսային ֆիլմերին վերաբերող ցուցահանդեսների 
կազմակերպում և անցկացում. զբոսավարի (գիդի) 
ծառա յություններ. զվարճանքի (ատրակցիոնների) 
զբոսայ գիների և հանգստի զբոսայգիների ծառա-
ություն ներ:

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

(210) 20161651
(220) 20.12.2016
(730) Մ/Ս Թեջրամ Դհարամ Փաուլ, IN 
(540) 

(511) 
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական 

և անտառային մթերքներ. բոլոր տեսակի թարմ 
մրգեր, որոնք ընդգրկված են 31-րդ դասում. թարմ 
բանջարեղեն. չմշակված կամ մշակված սերմեր. 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների 
համար.

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։
--------------

(210) 20161652
(220) 20.12.2016
(730) Մ/Ս Թեջրամ Դհարամ Փաուլ, IN 
(540) 

(511) 
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական 

և անտառային մթերքներ. բոլոր տեսակի թարմ 
մրգեր, որոնք ընդգրկված են 31-րդ դասում. թարմ 
բանջարեղեն. չմշակված կամ մշակված սերմեր. 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների 
համար.

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։
--------------
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(210) 20161698
(220) 28.12.2016
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(540) 

(511) 
դաս 3. խոնավ անձեռոցիկներ նախապես 

տոգորված կոսմետիկական լոսյոններով.
դաս 5. թղթից և (կամ) ցելյուլոզից պատ-

րաստված մեկանգամյա խանձարուրներ (մանկա-
կան տակաշորեր) և կիսավարտիքներ:

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

(210) 20170004
(220) 09.01.2017
(730) Քրաֆթ Ֆուդս Դենմարք Ինթելեքչուըլ 
Փրոփըրթի ԱփՍ, DK 
(540) 

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն ոչ բուժական, քաղցրա-

վենիք, ներառյալ մաստակներ:
--------------

(210) 20170005
(220) 09.01.2017
(730) Քրաֆթ Ֆուդս Դենմարք Ինթելեքչուըլ 
Փրոփըրթի ԱփՍ, DK 
(540) 

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն ոչ բուժական, քաղցրա-

վենիք, ներառյալ մաստակներ:
--------------

(210) 20170006
(220) 09.01.2017
(730) Սանգսին Բրեյք Քո., Լթդ, KR 
(540) 

(511) 
դաս 12. արգելակներ ավտոմոբիլների 

համար. շարժա հաղորդ շղթաներ ավտոմոբիլների 
համար. արգելակային լրակազմեր ավտո-
մոբիլների համար. արգելա  կային կալուններ 
ավտոմոբիլների համար. արգելակային սեգմենտ -
ներ ավտոմոբիլների համար. արգելակային 
կոճղակ ներ ավտո մոբիլների համար. 
արգելակային սկավառակներ ավտոմոբիլների 
համար. կցորդիչներ ավտոմոբիլների համար. 
սկավառա կային արգելակներ ավտոմոբիլների 
համար. թմբուկային արգելակներ ավտոմոբիլների 
համար. արգելակային թմբուկներ ավտոմոբիլների 
համար. էլեկտրական դանդաղարարներ 
ավտոմոբիլների համար. օժանդակ արգելակներ 
ավտոմոբիլների համար. oդային սկավառակային 
արգելակներ ավտոմոբիլների համար. սուպորտ-
ներ ավտոմոբիլների համար. վերա օգտա-
գործման արգելակ ներ ավտոմոբիլների համար. 
առանցքա կալներ ավտո մոբիլների համար. 
ռետինե գոտի ներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. թրթուրներ (թրթուրային 
ժապավեն ներ) տրանսպորտային միջոցների 
համար. հողմապակիների ապակեմաքրիչներ 
ավտո մոբիլների համար. հողմապակիների 
ապակեմաքրիչների լծակներ ավտոմոբիլների 
համար. հողմա պակիների ապակեմաքրիչների 
լծակներ ապակեմաքրող հեղուկի ներարկման 
ֆունկցիա ունեցող ավտոմոբիլների համար. 
հողմապակիների ապակե մաքրիչների խոզա-
նակներ ավտո մոբիլների համար:

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

(210) 20170007
(220) 09.01.2017
(730) Սանգսին Բրեյք Քո., Լթդ, KR 
(540) 

(511) 
դաս 12. արգելակներ ավտոմոբիլների համար. 

շարժահաղորդ շղթաներ ավտոմոբիլների համար. 
արգելակային լրակազմեր ավտոմոբիլների համար. 
արգելակային կալուններ ավտոմոբիլների համար. 
արգելակային սեգմենտներ ավտոմոբիլների համար. 
արգելակային կոճղակներ ավտոմոբիլների համար. 
արգելակային սկավառակներ ավտոմոբիլների 
համար. կցորդիչներ ավտոմոբիլների համար. 
սկավառակային արգելակներ ավտոմոբիլների 
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համար. թմբուկային արգելակներ ավտոմոբիլների 
համար. արգելակային թմբուկներ ավտոմոբիլների 
համար. էլեկտրական դանդաղարարներ ավտո-
մոբիլների համար. օժանդակ արգելակներ 
ավտոմոբիլների համար. oդային սկավառակային 
արգելակ ներ ավտոմոբիլների համար. սուպորտներ 
ավտոմոբիլների համար. վերա օգտա գործման 
արգելակներ ավտոմոբիլների համար. առանցքա-
կալներ ավտո մոբիլների համար. ռետինե գոտիներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոց ների համար. 
թրթուրներ (թրթուրային ժապա վեններ) տրանս-
պորտային միջոցների համար. հողմապ ա կիների 
ապակեմաքրիչներ ավտո մոբիլների համար. 
հողմապա կիների ապակեմաքրիչների լծակներ 
ավտոմոբիլների համար. հողմապակիների ապակե-
մաքրիչների լծակներ ապակեմաքրող հեղուկի 
ներարկման ֆունկցիա ունեցող ավտո մոբիլների 
համար. հողմապակիների ապակեմաքրիչների 
խոզանակներ ավտոմոբիլների համար:

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

(210) 20170010
(220) 09.01.2017
(730) Էթլըսբիէքս Քո., Լթդ., KR 
(540) 

(511) 
դաս 9. կուտակիչներ, մարտկոցներ տրանս-

պորտային միջոցների համար:
--------------

(210) 20170012
(220) 10.01.2017
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

մախորկա. ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի ծխա խոտ, 
ինքնա փաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգա րետներ, 
պապիրոս ներ, էլեկտրանային սիգարետներ, 
սիգարներ, սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու 
պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգա-
րետների պապիրոսաթուղթ, սիգարետների պար-
կուճներ և լուցկի:

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

(210) 20170025
(220) 12.01.2017
(730) Բայեր Ակտիենգեզելշաֆտ, DE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

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

(210) 20170050
(220) 18.01.2017
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (նաև 
գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո., Լթդ.), JP 
(540) 

(511) 
դաս 12. ցամաքային, օդային, ջրային 

կամ ռելսային տրանսպորտային միջոցներ. 
ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ) փոխադրման 
համար զանազան նպատակ ներով. էլեկտրա-
կան տրանս պորտային միջոցներ. վագոնիկներ. 
բեռնատար ավտոմոբիլներ. ֆուրգոն ներ (տրանս-
պորտային միջոցներ). արտա ճանապարհային 
տրանս պորտային միջոցներ, սպոր տային տրանս-
պոր տային միջոցներ. ավտոբուսներ. տրանս -
պորտային միջոցներ հանգստի համար,  ռեկրեա ցիոն 
ավտոմեքենաներ (կեմպեր ներ).  սպորտային 
ավտոմոբիլներ. մրցարշա վային ավտոմեքենաներ. 
հեծանիվներ. ապրանքա տար մեքենաներ. ամբար-
ձիչով սայլակներ. տրակտորներ, այդ թվում  սայլակ-
քարշակ ներ, տրակտոր-քարշակներ. արգելակային 
կոճղակներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. տրանսպորտային միջոցների 
թափարգելներ. անվտանգության բարձիկներ 
[անվտանգության միջոցներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար]. ցեխա-
պաշտպան վահանակներ. շարժիչներ ցամաքային 
տրանս պորտային միջոցների համար.  էլեկրտա-
շարժիչներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոց ների համար. թափքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. տրանսպորտային միջոցների 
շասսիներ. փոխհաղորդակներ ցամաքային 
տրանս  պոր տային միջոց ների համար. կախոցի 
մեղմիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. մեղմիչ զսպա  նակներ տրանս պորտային 
միջոցների համար. անիվներ տրանս պորտային 
միջոցների համար. արգելակներ տրանսպորտային 
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միջոցների համար. հողմապակիներ. ապակե-
մաքրիչներ տրանսպորտային միջոցների համար, 
տրանսպորտային միջոցներ մաքրելու հար-
մարանքներ. ղեկանիվներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. շրջադարձի 
ցուցիչներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
նստոցներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
սփոյլերներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
բեռնախցիկներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. պատյաններ տրանսպորտային միջոցների 
համար. պատյաններ տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների համար. սիգարետի վառիչներ 
ավտոմոբիլների վահանակների վրա. մանկական 
անվտանգ նստոցներ տրանսպորտային միջոցների 
համար:

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

(210) 20170225
(220) 16.02.2017
(730) Ռուբեն Աբրահամյան, Երևան, 
Չերնիշևսկու փ. տուն 33, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170085
(220) 24.01.2017
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

մախորկա. ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի ծխախոտ, 
ինքնա փա թթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխա-
խոտ, ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգարետներ, 
պապիրոսներ, էլեկտրոնային սիգարետներ, 
սիգարներ, սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույք-
ներ, ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ, սիգարետների պարկուճներ և 
լուցկի:

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

(210) 20170094
(220) 26.01.2017
(730) «Բորկո» Ինթերնեյշնլ ԳՄԲՀ, DE 
(540) 

(511) 
դաս 33. տեկիլա:

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

(210) 20170095
(220) 26.01.2017
(730) «Էկոտոմատո» ՓԲԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գողթ, 3-րդ փ., տուն 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 

գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, այգե-
գործական և անտառային մթերքներ. չմշակված 
կամ չվերամշակված hացահատիկ և սերմեր. 
թարմ մրգեր, բանջարեղեն և թարմ խոտաբույսեր. 
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բնական բույսեր և ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ 
և սերմեր. կենդանի կենդանիներ. կերեր և 
ըմպելիքներ կենդանիների համար. ածիկ:

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

(210) 20170113
(220) 31.01.2017
(730) «Սոյ պրոդուքտ իմպերիա Ս.Ռ.Լ.» ՓԲԸ, 
Երևան, Հյուսիսային պող. 12/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. բենտոնիտ:

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

(210) 20170129
(220) 01.02.2017
(730) Բունգե Գլոբալ Իննովեյշն ԼԼՔ, US 
(540) 

(511) 
դաս 31. անասնակեր:

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

(210) 20170137
(220) 01.02.2017
(730) Ալթերա Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, 
US 
(540) 

(511) 
դաս 9. ծրագրավորվող տրամաբանական 

կիրառական ծրագրերի համար նախատեսված 
կոմպլեմենտար մետաղաօքսիդային սիլիկոնային 
ինտեգրալ սխեմաներ, որոնց կոնֆիգուրացիան 
օգտագործողի կողմից կարող է փոփոխվել:

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

(210) 20170224
(220) 14.02.2017
(730) Հայկ Հարությունյան, Երևան, Չարենցի 7, 
բն. 35, AM 

(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն, զվարճություններ, մշակու-

թային միջոց առումների կազմակերպում:
--------------

(210) 20170169
(220) 08.02.2017
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 9/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. բոված արևածաղկի սերմեր:

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

(210) 20170170
(220) 09.02.2017
(730) «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Թումանյան 
17, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն:

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

(210) 20170172
(220) 09.02.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտյոմ Ռամազյան 
Ռուդոլֆի, Երևան, Նոր Նորք, Գյուլիքեխվյան փ., 
շ. 23/1, բն. 49, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ:

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

(210) 20170174
(220) 09.02.2017
(730) «Միլկաթ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան 
խճուղի 15, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք:

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

(210) 20170193
(220) 10.02.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարապետ 
Սահակյան, Երևան, Էրեբունի, Նուբարաշեն 8, 
տուն 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. լիմոնադներ:

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

(210) 20170196
(220) 13.02.2017
(730) «Բիզնես քլաբ» ՍՊԸ, Երևան, Վրացական 
17/37, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. մարքեթինգ (շուկայավարում):

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

(210) 20170208
(220) 14.02.2017
(730) Միքայել Ալեքսանյան, Երևան, Եկմալյան 
1, տուն 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսա նկարչական, կինեմատոգրա ֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիք ներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկա տվության այլ թվային կրիչներ. կանխա-
վճարով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրակմարիչներ.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմա մշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
և սանիտարա տեխնիկական սարքեր.

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։
--------------
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(210) 20170209
(220) 14.02.2017
(730) Միքայել Ալեքսանյան, Երևան, Եկմալյան 
1, տուն 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսա նկարչական, կինեմատոգրա ֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիք ներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկա տվության այլ թվային կրիչներ. կանխա-
վճարով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրակմարիչներ.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմա մշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
և սանիտարա տեխնիկական սարքեր.

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։
--------------

(210) 20170210
(220) 14.02.2017
(730) Միքայել Ալեքսանյան, Երևան, Եկմալյան 
1, տուն 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսա նկարչական, կինեմատոգրա ֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 

ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիք ներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկա տվության այլ թվային կրիչներ. կանխա-
վճարով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրակմարիչներ.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմա մշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
և սանիտարա տեխնիկական սարքեր.

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։
--------------

(210) 20170211
(220) 14.02.2017
(730) Սարգիս Յուրիկի Թարվերդյան, Երևան, 
Վ. Դավթյան փ., տուն 13, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170212
(220) 15.02.2017
(730) «Արիդես» ՍՊԸ, Երևան, Րաֆֆի 111, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսա նկարչական, կինեմատո  գրաֆիական, օպտի -
կա կան, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկու թյան և ուսուց ման սարքեր 
ու գործիք ներ. էլեկտրա կանության հաղորդ ման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակ ման, կարգա-
վորման կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
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ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագն իսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ ներ. 
խտասկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկատվության 
այլ թվային կրիչներ. կանխավճարով աշխատող 
ապարատ ների մեխանիզմներ. դրա մարկ ղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա-
տվության մշակման սարքա վորումներ և համա-
կարգիչներ. համա կարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրակմարիչներ:

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

(210) 20170221
(220) 16.02.2017
(730) Տեկա Ինդուստրիալ, Ս. Ա, ES 
(540) 

(511) 
դաս 7. ամանեղեն լվացող մեքենաներ և լվացքի 

մեքենաներ.
դաս 11. վառարաններ, բացառությամբ 

լաբորատոր վառարանների, միկրոալիքային 
վառարան ներ (սնունդ պատրաստելու համար), էլեկ-
տ րա  կա ն սրճեփ ներ, եփող մակերես ներ, օդաքաշ 
թասակներ, սառնարաններ, լվացարանակոնքեր, 
ծորակներ, շոգեջեռուցմամբ վառարաններ։

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

(210) 20170240
(220) 20.02.2017
(730) «Արսեկա» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 1-ին 
թաղ., շ. 5, բն. 30, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ։

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

(210) 20170256
(220) 21.02.2017
(730) «Մագմա պլյուս» ՍՊԸ, ք. Աշտարակ, 
Գիտավան ՖՀԻ 7/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. անտիֆրիզներ (հակա սա ռիչներ). ացե-

տոն:
--------------

(210) 20170265
(220) 23.02.2017
(730) «ՍոլարՍիս» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի մարզ, 
գ. Դարանակ, 4-րդ փ., տուն 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 40. էներգիայի արտադրության ծռա-

յություն ներ:
--------------

(210) 20170269
(220) 24.02.2017
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքոու (Բրենդս) 
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US 
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ մշակված 

ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. ծխախոտի 
փոխարինիչներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. սիգարիլներ. կրակայրիչներ. լուցկի. ծխելու 
պիտույքներ. սիգարետների պապիրոսաթուղթ. 
սիգարետների գլնակներ. ֆիլտեր սիգարետների 
համար. սիգարետներ փաթեթելու գրպանի 
սարքեր. ծխախոտը թղթի գլանակների մեջ լցոնելու 
համար ձեռի սարքեր. էլեկտրոնային սիգարետներ. 
հեղուկներ էլեկտրոնային սիգարետներ համար. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր սիգարետներ 
կամ ծխախոտ տաքացնելու համար:

--------------
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(210) 20170281
(220) 28.02.2017
(730) «Քվիմագո» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, գ. 
Գուգարք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և 
ըմպելիքների պատրաստ ման այլ բաղադրանյութեր։

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

(210) 20170282
(220) 28.02.2017
(730) «Քվիմագո» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, գ. 
Գուգարք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

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

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



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

C25C5/00            3082  A

G01R 19/00         3083  A

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

        25-03            404 S
        26-04                   405 S
        32-00                   406 S



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1847
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 20976, 20977, 20715, 
21040, 21041
73 (1) Լիցենզատու  Դը Փոլո / Լորն Քամփնի, 
Լ.Փ., 650 Madison Avenue New York, New York 
10022, U.S.A., US
73 (2) Լիցենզառու  Ռալֆ Լորն Յուրոփ 
ԷսԱԷռԷլ, Route de la Galaise 24 - 1228 Plan-les- 
Ouates, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը      6.03.2017թ.-ից                                                            

                                           մինչև 26.03.2018թ.
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է            08.02.2017

_____________________

Գրանցում No 1848
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5846, 6827
73 (1) Իրավատեր  Կոկա-Կոլա Հելինիք 
Բոթլինգ Քամփնի Ս. Ա., Fragoklissias 9, 15125 
Marousi, Athens, Greece, GR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  3 Ե (Սայփրես) 
Լիմիթիդ, 9, Fragoklissias Str., 15125 Maroussi, 
Athens, Greece, GR
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          09.02.2017

_____________________

Գրանցում No 1849
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 16568, 20947, 20948, 
20949, 12697, 12696, 12695
73 (1) Լիցենզատու  Բուրգեր Ռուս ԼԼՔ, 5 str. 
1, Medovy per., 107023, Moscow, Russian Federa-
tion, RU
73 (2) Լիցենզառու  «Բուրգեր Արմ» ՓԲԸ, 
ք.Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1, 

«Էրեբունի Պլազա» Բիզնես Կենտրոն, 6-րդ 
հարկ, 602 սենյակ, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             բացառիկ
Գործողության ժամկետը      25.10.2016թ.-ից 
մինչև 25.10.2036թ.  ժամանակահատվածի 
համար
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        10.02.2017

_____________________

Գրանցում No 1850
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5846, 6827
73 (1) Իրավատեր  3Ե (Սայփրես) Լիմիթիդ, 9, 
Fragoklissias Str., 15125 Maroussi, Athens, Greece, GR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Կոկա-Կոլա 
ԷյչԲիՍի Սերվիսիզ Մեպե, 9, Fragoklissias Str., 
15125 Maroussi, Athens, Greece, GR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         14.02.2017

_____________________

Գրանցում No 1851
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 19044
73 (1) Լիցենզատու  Մանուշակ Մելիքյան, 
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս, Գ. 
Լուսավորիչի փ.8, նրբ.3տ, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Գուդվին-Բետ» ՍՊԸ, ք. 
Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 48/3, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      16.05.2022թ.
Գործողության տարածքը   Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                      20.02.2017

_____________________
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Գրանցում No 1852
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23027
73 (1) Իրավատեր  «ԷՅ ՍԻ ԷՄ ինթերփրայսիս 
գրուպ ինկ» ընկերության հայաստանյան ներ-
կայացուցչություն, Երևան, Բաղրամյան 58, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Քոնվեյ 
Ինթրնեյշնալ Ինք» ընկերության Երևանի ներ-
կայացուցչություն, Երևան, Բաղրամյան 58, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        20.02.2017

_____________________

Գրանցում No 1853
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3199, 3200
73 (1) Իրավատեր  Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ 
ԱԳ, Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Հոութըն 
Թեքնիքըլ Քորփ., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, 1011 Centre Road, Suite 322, 
Wilmington, Delaware 19805, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        20.02.2017

_____________________

Գրանցում No 1854
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10532
73 (1) Իրավատեր  Ամալիա Հրաչիկի Ռոմա-
նովա, ք. Երևան, Մանթաշյան 4/6, բն.18, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող   «Գրանդ 
Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
Փոխանցվող իրավունքները    ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը        Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       22.02.2017

_____________________

Գրանցում No 1855
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10821
73 (1) Իրավատեր  Ամալիա Հրաչիկի Ռոմա-
նովա, ք. Երևան, Մանթաշյան 4/6, բն.18, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Գրանդ 
Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         22.02.2017

_____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով ընդունված 
որոշումների մասին

(Հրապարակվում են համաձայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերի).

Ապրանքային նշանի գրանցումը մերժելու մասին որոշումներ.

(210) Հայտի №  20151098
(220) Հայտի ներկ. թվ 27.07.2015
(730) Հայտատու՝  «Բիզիրում» ՍՊԸ, AM 
          Երևան, Ազատության 24, 4-6
(540) Ապրանքային նշան՝  

 
_____________________



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) 2017.01 (11) 3082 (13) A
C25C5/00

(21) AM20160085 (22) 25.08.2016
(72) Альберт Франгулян (AM) 
(73) Альберт Франгулян, 0706, Арташат, 
Огостоси 23, дом 80 (AM) 
(54) Способ получения порошка железа
(57) Изобретение относится к области порош_
ковой металлургии, в частности, к способу 
получения порошка железа. 

Железосодержащий концентрат обра-
батывают раствором, полученный концентрат 
обжигают, затем оксид железа Fe3O4 

отделяют от нежелезосодержащих оксидов 
и восстанавливают до получения порошка 
железа. Концентрат обрабатывают 1,0-1,5%-ным 
раствором поваренной соды NaHCO3, обжиг 
полученной смеси проводят в среде водорода 
при температуре  450-500°C в течение 30-35 
минут, а восстановление оксида железа 
осуществляют водородом при температуре 540-
560°C в течение 50-60 минут.

Упрощается способ получения порошка 
железа и повышается эффективность процесса.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3083 (13) A
G01R 19/00

(21) AM20160103 (22) 31.10.2016
(72) Борис Мамиконян (AM) 
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, Н. 
Шнорали 25, кв. 24 (AM) 
(54) Способ бесконтактного измерения пос-
тоян ного тока
(57) Изобретение относится к электро-
измерительной технике, в частности, к 
бесконтактному измерению постоянного тока с 
при менением  магнитомодуляционного  метода.

Согласно способу бесконтактного 
измерения постоянного тока, проводник с 
измеряемым током охватывают сердечником 
из ферромагнитного материала, на котором 
размещена обмотка. Обмотку питают переменным 
током. Дифференцируют напряжение зажимов 
обмотки, дифференцированное напряжение 
подают на вход компаратора напряжения 
нулевого уровня. Измеряют среднее значение 
выходного напряжения компаратора, 
посредством которого определяют величину и 
направление измеряемого тока.

Упрощается конструкция прибора для 
реализации способа и процесс измерения 
постоянного тока, уменьшается его 
металлоемкость, 5 ил.   

_____________________

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)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 25-03 (11) 404  (13) S 
(21) 20160027  (22) 26.12.2016
(72) Арам Тарахчян (AM), Армен Варданян (AM) 
(73) ООО “Априкот Плюс”, Ереван, ул. Теряна 1, 
кв. 27 (AM) 
(54) Летний коттедж (жилье)

_____________________

(51) 26-04 (11) 405  (13) S
(21) 20160029  (22) 30.12.2016
(72) Ашот Киракосян (AM) 
(73) Ашот Киракосян, Ереван, ул. Батикяна, дом 
60 (AM) 
(54) Стеклянный подсвечник

_____________________

(51) 32-00 (11) 406  (13) S 
(21) 20170001  (22) 24.01.2017
(31) 20160027   (32) 26.12.2016   (33) AM
(72) Арам Тарахчян (AM), Армен Варданян (AM) 
(73) ООО “Априкот Плюс”, Ереван, ул. Теряна 1, 
кв. 27 (AM) 
(54) Компоновка интерьера летнего коттеджа

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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