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ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



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

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

(51) 2020.01  (11) 3415 (13) A
A47K 5/00

(21) AM20190128 (22) 04.11.2019
(31) 62/758,817,   (32) 12.11.2018,    (33) US, 
      62/851,878,         23.05.2019,          US
(72) Պադրեյգ Մակդոնը (IE), Հայներ Օփարդ (CH) 
(73) ՕուՓի-Հայջին ԱյՓի ԳմբՀ (CH) 
(54) Հեղուկի բաժնավորիչ
(57) Հեղուկի  բաժնավորիչն  ունի իրան, 
կա փարիչ, կափարիչի վերհան տարր, 
տեղաշարժ ման մեխանիզմ։ Կափարիչը 
տեղաշարժվում է իրանի նկատմամբ 
առաջին և երկրորդ տեղադիրքերի միջև, իսկ 
կափարիչի վերհան տարրը տեղաշարժվում 
է իրանի նկատմամբ առաջին և երկրորդ 

կողմնորոշումների միջև։ Կափարիչի վերհան 
տարրը կառչում է կափարիչին՝ այն առաջինից 
երկրորդ տեղադիրք տեղաշարժելու համար։ 
Կափարիչի վերհան տարրը ներառում է 
կառչման տարր, որը տեղաշարժվում է 
առաջին և երկրորդ դիրքերի միջև, երբ 
կափարիչի վերհան տարրը տեղաշարժվում է 
առաջին և երկրորդ կողմնորոշումների միջև։ 
Տեղաշարժման մեխանիզմը փոխազդում է 
կառչման տարրի հետ և տեղաշարժում այն 
առաջին դիրքի ուղղությամբ։

Բարձրացվում է հեղուկի բաժնավորիչի 
օգտագործման հարմարավետությունը, 40 նկ.։
(74) Հռիփսիմե Դավթյան

____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը

   51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
  որից զատված է տվյալ հայտը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

21
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2020.01  (11) 596 (13) U
G06Q 50/00

(21) AM20200065U  (22) 16.07.2020
(72) Գասպարյան Իռեն (AM) 
(73) Գասպարյան Իռեն, 0001, Երևան, 
Հյուսիսային պողոտա 3, բն. 57 (AM) 
(54) Ուսուցման առցանց եղանակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է կրթական 
առցանց տեխնոլոգիաներին։

Ըստ ուսուցման առցանց եղանակի 
տվյալների հաղորդման ցանցին միացված 
սերվերում ձևավորում են դասավանդման 
պրոցեսի համար տվյալների բազա: 
Համացանցում ստեղծված կայքում օգտա-
տերերի գրանցման հիման վրա ձևավորում 
են օգտատերերի տվյալների բազա՝ 
յուրաքանչյուր օգտատիրոջ համար կայքում 
ստեղծելով անձնական   էջ։  Դասավանդման 
պրոցեսի համար տվյալների բազայի հիման 
վրա յուչաքանչյուր օգտատիրոջ համար 
կազմավորում են բազմակի ընտրության 
պատասխաններ պարունակող ստուգողական 

թեստեր։ Թեստերի արդյունք ները 
գնահատվում են և պահպանվում օգտատիրոջ 
անձնական էջում: Դասավանդման պրոցեսի 
համար տվյալների բազան ձևավորում են 
դասավանդման ծրագրով պարտադիր և 
արտադասարանական ընթերցանության 
համար նախատեսված գրականության ցանկից։ 
Իրականացնում են գրանցված օգտատերերի 
ընթերցանության կարողության առումով 
պատրաստվածության նախնական ստուգում՝ 
դասավանդման պրոցեսի համար տվյալների 
բազայի հիման վրա յուրաքանչյուր գրանցված 
օգտատիրոջ համար կազմավորելով բազմակի 
ընտրության պատասխաններ պարունակող 
թեստ։

Ուսուցման առցանց եղանակի միջոցով 
բարելավվում են աշակերտների ինքնուրույն 
կարդալու կարողությունները, ընթերցանու-
թյան որակը, բարձրանում է դասավանդման 
պրոցեսի արդյունավետությունը, աշակերտների 
առաջադիմությունը: 

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 08-08 (11) 536 (13) S 
(21) 20200020  (22) 11.08.2020
(72) Սամվել Վարդանյան (AM) 
(73) Սամվել Վարդանյան (AM) 
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) Սալիկների շարվածքի հավասարեցման 
հարմարանք
(55

____________________

(51) 09-03 (11) 537  (13) S 
(21) 20200013  (22) 19.05.2020
(72) Կարեն Վարդանյան (AM) 
(73) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31 (AM) 
(54) Ամանորյա նվերների տուփ (7 տարբերակ)
(55) 
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(51) 21-03 (11) 538 (13) S 
(21) 20200011  (22) 07.05.2020
(72) Արթուր Հովսեփյան (AM)Աստղիկ Հով-
սեփյան (AM) 
(73) «ՄԱԳՆՈՆ» ԲԲԸ, ՀՀ, Շիրակի մարզ, 
Գյումրի, Ալեք Մանուկյան 1 (AM) 
(54) Բակային ֆիթնես սարքավորումներ և 
ման կական խաղահրապարակների սարքա-
վորումներ (9 տարբերակ)
(55) 
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____________________

(51) 21-03 (11) 539 (13) S 
(21) 20200016  (22) 30.06.2020
(72) Արթուր Հովսեփյան (AM)Աստղիկ Հով-
սեփյան (AM) 
(73) «ՄԱԳՆՈՆ» ԲԲԸ, ՀՀ, Շիրակի մարզ, 
Գյումրի, Ալեք Մանուկյան 1 (AM) 
(54) Համալիր սարքավորումներ խաղահրա-
պարակների համար (6 տարբերակ)
(55) 
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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) 20191867  (111) 31627
(220) 16.09.2019 (151) 23.10.2020
   (181) 16.09.2029
(730) «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գյուղ Շահումյան, Ե.Կարապետյան 66, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, այն է՝ հայկական կոնյակ 
(բրենդի), օղի, գինի: 

____________________

(210) 20191954  (111) 31628
(220) 27.09.2019 (151) 23.10.2020
   (181) 27.09.2029
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(526) «PASTRY», «ՓԱՍԹՐԻ», «ПАСТРИ» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(511) 
դաս 30. հաց. հրուշակեղեն. քաղցրավենիք.
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 

ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20191955  (111) 31629
(220) 27.09.2019 (151) 23.10.2020
   (181) 27.09.2029
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(526) «PASTRY», «ՓԱՍԹՐԻ», «ПАСТРИ» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20191956  (111) 31630
(220) 27.09.2019 (151) 23.10.2020
   (181) 27.09.2029
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 
(442) 02.12.2019
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(540) 

(526) «PASTRY», «ՓԱՍԹՐԻ», «ПАСТРИ» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 30. հաց. հրուշակեղեն. քաղցրավենիք.
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 

ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20192043  (111) 31631
(220) 09.10.2019 (151) 23.10.2020
   (181) 09.10.2029
(730) Սերգեյ Սարգսյան, Երևան, Այգեստան 7, 
շ. 1, բն. 15, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր (C: 10 M: 100 Y: 100 K: 5 #cf1f25) և սև 
(R: 0 G: 0 B: 0 C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 #000000) 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 20. պահարաններ. պահարաններ 
դեղերի համար. փայտե տակառներ գինու 
պարզվածքազատման համար. նստարան-
ներ (կահույք). ձկնորսական զամբյուղներ. 
օրորոցներ. դարակներ գրադարանների 
համար. դարակներ գրադարանների 
համար. փայտե կոճեր թելերի, մետաքսաթե-
լերի, ժապավենաթելերի համար. փայտե 
մահճա կալներ. երիզներ փայտից. գրա-
սեղաններ (կահույք). կահավորանք 
(կահույք). պահարաններ փաստաթղթերի 
համար. գրասենյակային կահույք. 
աթոռներ. սեղաններ նկարելու, գծագրելու 
համար. փայտե տակառատախտակներ. 
փայտե փորագրված գեղարվեստական 
իրեր. փայտե կամ պլաստմասսայե 
հենասանդուղքներ. դպրոցական կահույք. 

սեղաններ գրամեքենաների համար. 
փայտե կամ պլաստմասսայե ցուցանակներ 
հայտարարությունների համար. դռներ կահույքի 
համար. ուղղորդիչներ վարագույրների համար. 
դարակներ կահույքի համար. մահճակալների 
հիմքեր. արձաններ փայտից, մոմից, գիպսից 
կամ պլաստմասսայից. կիսանդրիներ փայտից, 
մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. շշերի 
փայտյա տուփեր. արձանիկներ. պատկերներ 
փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. 
փայտե կամ պլաստիկե ցուցանակներ. դռան 
ոչ  մետաղական բռնակներ. փայտից կամ 
պլաստմասսայից արկղեր. փայտից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստիկից խաչելություններ, 
բացառությամբ ոսկերչական իրերի:

դաս 29. ջրիմուռների սննդային լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ). արյունախառն 
երշիկ. երշիկեղեն. ձկան սուկի. միս. 
անկենդան ձուկ. անկենդան ծովատառեխ. 
անկենդան օմարներ. անկենդան ոստրեներ. 
ձկան սննդային սոսինձ. բեկոն. միդիաներ 
(խեցեմորթներ) անկենդան. կակղամորթներ 
անկենդան. նրբերշիկ. անկենդան սարդինա 
ձուկ. անկենդան սաղմոն. անկենդան թյուննոս. 
ձկան հիմքով սննդամթերք. պահածոյացված 
ձուկ. աղը դրած ձուկ. նրբերշիկ պաքսիմատի 
մեջ. պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ. 
ձկան մուսեր. ձկան մշակված խավիար.

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 

գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով 
ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20192373  (111) 31632
(220) 20.11.2019 (151) 23.10.2020
   (181) 20.11.2029
(730) Ակցիոներնոյե օբշչեստվո «Խիմֆարմ», KZ 
(442) 14.01.2020
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն, բաց նարնջագույն, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20192385 (111) 31633
(220) 20.11.2019 (151) 23.10.2020
   (181) 20.11.2029
(730) «Լուստելեկոմ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 
36գ, բն. 21, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(526) «սուպերմարկետ» և «supermarket» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. սուպերմարկետների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20192561  (111) 31634
(220) 11.12.2019 (151) 23.10.2020
   (181) 11.12.2029
(730) «Արատան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Քարակերտ, Իսահակյան 74, AM 
(442) 02.03.2020

(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ.  
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. մուրաբա. 
կոմպոտ. ձու. կաթ. պանիր. կարագ. յոգուրտ և 
այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

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

____________________

(210) 20192710  (111) 31635
(220) 30.12.2019 (151) 23.10.2020
   (181) 30.12.2029
(730) Էբբոթթ  Րեփիդ Դայագնոսթիքս 
Ինթըրնեշնլ Անլիմիթիդ Քամփնի, MT 
(442) 02.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 1. արհեստական պայմաններում 

ախտորոշիչ տեստավորման, սքրինինգի 
(զանգվածային հետազոտման), արդյունքների 
հաստատման և վերլուծության համար 
նախատեսված ստուգիչ պատրաստուկներ. 
ախտորոշիչ ռեակտիվներ և քիմիական 
ռեակտիվներ լաբորատոր կամ հետազոտա-
կան նպատակներով օգտագործելու 
համար. ախտորոշիչ տեստավորման հավա-
քածուներում օգտագործվող լուծույթներ, 
որոնք նախատեսված են լաբորատոր կամ 
հետազոտական նպատակներով օգտագոր-
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ծելու համար. տեստավորման շերտեր, 
ոչ բժշկա կան նպատակների համար. 
ռեակտիվներ և վերլուծիչներ պարունակող 
հավաքածուներ՝ արյան, մարդու շիճուկի, 
պլազմայի, մեզի, այլ կենսաբանական 
հեղուկների և հյուսվածքների մեջ հակա-
գենների առկայության ստուգ ման համար. 
ախտորոշիչ տեստավորման հավաքածուներ 
լաբորատորիաներում կամ հետազոտու թյուն-
ներում օգտագործելու համար. ախտորոշիչ 
պատրաստուկներ լաբորատորիաներում կամ 
հետազոտություններում օգտագործելու համար. 
ռեակտիվներ և վերլուծիչներ պարունա կող 
ախտորոշիչ տեստավորման հավաքածուներ. 
քրոմատոգրաֆիական իմունավերլուծության 
տեստեր լաբորատոր կամ հետազոտական 
նպատակներով օգտագործելու համար. 
իմունաքրոմատոգրաֆիական տեստեր 
արհես  տական պայմաններում լաբորատոր 
կամ գիտական հետազոտությունների 
համար. ախտորոշիչ տեստեր արհեստական 
պայմաններում լաբորատոր կամ գիտական 
հետազոտությունների համար. ռեակտիվներ 
և վերլուծիչներ պարունակող լաբորատոր 
տեստավորման հավաքածուներ՝ արյան, մարդու 
շիճուկի, պլազմայի, մեզի, այլ կենսաբանական 
հեղուկների և հյուսվածքների մեջ հակագենների 
առկայության ստուգման համար. ալկոհոլի 
և թմրանյութերի հայտնաբերման համար 
անհրաժեշտ տեստավորման հավաքածուներ. 
թմրանյութերի և ալկոհոլի հայտնաբերման 
տեստավորման միջոցներ. տեստավորման 
շերտեր, նախատեսված թմրանյութերի 
և ալկոհոլի հայտնաբերման համար. 
տեստավորման բաժակներ թմրանյութերի և 
ալկոհոլի հայտնաբերման համար. տեստա-
վորման վահանակներ թմրանյութերի և 
ալկոհոլի հայտնաբերման համար.

դաս 5. բժշկական ախտորոշիչ տեստա-
վորման հավաքածուներ. բժշկական ախտ-
որոշիչ տեստավորման շերտեր. բժշկական 
ախտորոշիչ ռեակտիվներ. ախտորոշիչ 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. տեստավորման պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. ախտորոշիչ 
տեստեր բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական ախտորոշիչ վերլուծիչներ. 
բժշկական ախտորոշիչ տեստավորման 

հավաքածուներում օգտագործվող լուծույթներ. 
բժշկական ախտորոշիչ տեստավորման համար 
ռեակտիվներ պարունակող քարթրիջներ. 
բժշկական ախտորոշիչ ռեակտիվներ 
պարունակող քարթրիջներ. քիմիական 
ռեակտիվներ պարունակող տեստավորման 
քարթրիջներ՝ նախատեսված արհեստական 
պայմաններում ախտորոշիչ բժշկական տես-
տա վորման համար. բժշկական ռեակտիվներ 
պարունակող քարթրիջներ բժշկական 
ախտորոշման համար. բժշկական ախտորոշիչ 
տեստեր արհեստական պայմաններում 
հետազոտությունների համար. բժշկական 
ախտորոշիչ վերլուծիչներ արհեստական 
պայմաններում հետազոտությունների համար. 
բժշկական ախտորոշիչ տեստավորման 
հավաքածուներ արհեստական պայման-
ներում հետազոտությունների համար. 
բժշկական ախտորոշիչ տեստավորման 
շերտեր արհեստական պայմաններում 
հետազոտությունների համար. բժշկական 
ախտորոշիչ ռեակտիվներ արհեստական 
պայմաններում հետազոտությունների համար. 
բժշկական ախտորոշիչ տեստեր հիվան-
դությունների հայտնաբերման, ախտորոշման, 
սքրինինգի (զանգվածային հետազոտման) 
և հաստատման համար. ռեակտիվներ 
և վերլուծիչներ պարունակող բժշկական 
հավաքածուներ՝ արյան, մարդու շիճուկի, 
պլազմայի, մեզի, այլ կենսաբանական 
հեղուկների և հյուսվածքների մեջ 
հակագենների առկայության ստուգման համար. 
քրոմատոգրաֆիական իմունավերլուծության 
տեստեր բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական նպատակներով օգտա գործվող 
իմունաքրոմատոգրաֆիական տեստեր արհես-
տական պայմաններում հետազոտությունների 
համար. տեստավորման հավաքածուներ 
ալկոհոլի և թմրանյութերի հայտնաբերման 
համար. միջոցներ, սարքեր թմրանյութերի 
և ալկոհոլի հայտնաբերման համար. 
տեստավորման շերտեր թմրանյութերի 
և ալկոհոլի հայտնաբերման համար. 
տեստավորման բաժակներ թմրանյութերի 
և ալկոհոլի հայտնաբերման համար. 
տեստավորման վահանակներ թմրանյութերի և 
ալկոհոլի հայտնաբերման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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(210) 20200102  (111) 31636
(220) 23.01.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 23.01.2030
(730) Սեյեդ Ջալալ Մուսավի Խաթիբի, Երևան, 
Մամիկոնյանց 23, բն. 34, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(526) Պարսկերեն գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և սրճագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. կատալիզատորներ. արգելակի 
հեղուկներ. կառավարող սարքի ուժեղարարի 
հեղուկներ. սոսինձներ արդյունաբերական 
նպատակների համար.

դաս 4. շարժիչային վառելիք. շարժիչի յուղ.
դաս 6. մետաղական կցաշուրթեր. դռները 

փակելու ոչ էլեկտրական մետաղյա սարքեր. 
մետաղական փականքներ տրանսպորտային 
միջոցների համար.

դաս 7. մեքենաների սռնիներ. հակադարձ 
կափույրներ (մեքենաների մասեր). պոմպեր 
(մեքենաների կամ շարժիչների մասեր). 
շուռտվիկներ (մեքենաների մասեր). ծնկաձև 
լիսեռներ. մեկնասարքեր շարժիչների համար. 
հաստատուն հոսանքի գեներատորներ. 
զտիչներ՝ որպես մեքենաների կամ շարժիչների 
մասեր. արտանետման կարճախողովակներ 
շարժիչների համար. ներարկիչներ շարժիչ-
ների համար. մեքենաների կամ շարժիչների 
կառավարման մալուխներ. ճախարակներ. 
փոխանցման տուփեր, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. միացման 
ձգաձողեր մեքենաների և շարժիչների 
համար. մխոցի օղեր. առանցքակալի 
զատիչներ (գնդիկների բռնիչներ). անվիկավոր 
առանցքակալներ. շարժիչների (հովացման) 
ռադիատորներ. շարժիչների մխոցներ. 
արտանետումային համակարգեր շարժիչների 
համար. մեղմիչների մխոցներ (մեքենաների 
մասեր). սարքեր մեքենաների և շարժիչների 

կառավարման համար. մեքենաների 
թափանիվներ. շարժիչների օդափոխիչների 
շարժափոկեր. ներքին այրման շարժիչների 
վառոցքի սարքեր. ամբարձիկներ (մեքենաներ). 
շարժիչների շարժափոկեր. շարժիչների 
օդափոխիչներ. պնդացնող միացումներ 
(շարժիչների մասեր). ավտոմատ կարգավոր-
վող վառելիքային պոմպեր. զսպանակներ 
(մեքենաների մասեր). շարժիչների գլանների 
գլխիկներ. 

դաս 8. լծանակներ (դեկալծակներ). ձեռքի 
ամբարձիկներ. 

դաս 9. հալուն ապահովիչներ. դիրքորոշ-
ման համաշխարհային համակարգի ապա-
րատներ (GPS). ջերմաստիճանային 
ցուցիչ  ներ. էլեկտրական կուտակիչների 
թիթեղների ցանցեր. նավագնացական 
սարքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար (նավակողային համակարգիչ ներ). 
ռադիոհաղորդիչներ տրանսպորտային 
միջոց ների համար թերմոստատներ փոխա-
դրամիջոցների համար. տրանսպորտային 
միջոցների ավտոմատ կառավարման 
սարքեր. գործարկման մետաղաճոպաններ 
շարժիչների համար. ավտոմեքենայի 
անվադողերում ցածր ճնշման ավտոմատ 
ցուցիչներ. լուսաազդանշային (առկայծումային) 
ապարատներ.

դաս 11. ջեռուցման տեղակայանքներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. օդորա-
կիչներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
լուսավորման սարքեր և տեղակայանքներ. 
էլեկտրական լամպեր. լապտերներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. լամպի 
ապակիներ. գնդաձև թասակներ լամպերի 
համար. օդի զտման տեղակայանքներ. 
օդափոխման (օդի լավորակման) տեղա-
կայանքներ և ապարատներ տրանսպորտային 
միջոցների համար.

դաս 12. անվտանգության բարձիկներ 
(ավտոմոբիլների անվտանգության միջոցներ). 
տրանսպորտային միջոցների անվակունդեր. 
մեղմիչ զսպանակներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. կախոցների զսպան ներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. արգե-
լակային սկավառակներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. պինդ դողեր տրանս-
պորտային միջոցների անիվների համար. 
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ավտոմոբիլների դողեր. հեծանիվների 
դողեր. կցորդիչների ագույցներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
արգելակային կոճղակներ ավտոմոբիլների 
համար. սահելուց պաշտպանող հարմարանքներ 
տրանսպորտային միջոցների դողերի համար. 
ցեխից, կեղտից պաշտպանող վահանակներ. 
անիվներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների շասսիներ. 
տրանսպորտային միջոցների թափարգելներ. 
ավտոմոբիլների թափարգելներ. ավտո-
մոբիլային բեռնախցիկներ դահուկների 
համար. մեղմիչներ ավտոմոբիլների համար. 
պատյաններ տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների համար. անվտանգության 
գոտիներ տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների համար. ազդանշանային շչակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. բեռնա-
խցիկներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
հեծանիվների դողեր. տրանսպորտային 
միջոցների հակակշիռներ անիվների 
հավասարա կշռման համար. շղթաներ ավտո-
մոբիլների համար. ավտոմոբիլների թափքեր. 
թափքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. օդապոմպեր (տրանսպորտային 
միջոցների պիտույքներ). կցորդիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների փոխանցատուփեր. արգելակային 
սկավառակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. սռնիներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. էլեկտրաշարժիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
շարժիչներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. 

դաս 16. ազդագրեր. 
դաս 17. միակցիչ խողովակներ տրանս-

պորտային միջոցների ջերմափոխանակիչների 
համար. մեկուսիչ ժապավեններ. ռետինե նյութեր 
դողերի պահպանաշերտերը վերականգ նելու 
համար. ռետինե հարվածամեղմիչներ ռետինե 
թափարգելներ. 

դաս 35. ներմուծման-արտահանման 
գործա կալությունների ծառայություններ.

դաս 37. տրանսպորտային միջոցների 
յուղում:

____________________

(210) 20200154  (111) 31637
(220) 31.01.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 31.01.2030
(730) Գայանե Մալիշենկո, Երևան, Գարեգին 
Նժդեհ 35, բն. 33, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(526) «GUEST HOUSE» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, շագանակագույն, կարմիր, կապույտ և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրատների ծառայություններ:
____________________

(210) 20200167  (111) 31638
(220) 01.02.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 01.02.2030
(730) Քոլոփլասթ Ա/Ս, DK 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական պատրաստուկներ 

և նյութեր մաշկի պաշտպանության և 
խնամքի համար. մարմնի լվացման միջոցներ. 
պատրաստուկներ սոսնձի հեռացման համար.

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 
և նյութեր մաշկի պաշտպանության և խնամքի 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ և 
նյութեր մաշկային հիվանդությունների բուժման 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
և նյութեր վերքերի բուժման համար. 
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վիրակապման սպեղանիներ և նյութեր. 
սանիտարական, բժշկական և վիրաբուժական 
վիրակապային կալանդներ (բանդաժներ) և 
նյութեր վերքերի մշակման համար. վերքերի 
լցման բժշկական նյութեր, այն է՝ մածուկներ, 
փոշիներ, ալգինատներ, ժելեր և հատիկավոր 
նյութեր. կպչուն սպեղանիներ բժշկական 
նպատակների համար, կպչուն ժապավեններ 
բժշկա կան նպատակների համար. խոնավա ծուծ 
ժապավեններ   բժշկական   նպատակների   համար. 
ձգուն ժապավեններ բժշկական նպատակ ների 
համար. կաղապարման մածուկ բժշկական 
նպատակների համար. սպեղանալաթեր. 
մաշկի պաշտպանիչ ժապավեններ բժշկական 
նպատակների համար, մաշկի պաշտպանիչ 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար, 
մաշկի պաշտպանիչ մածուկներ բժշկական 
նպատակների համար, մաշկի պաշտպանիչ 
անձեռոցիկներ բժշկական նպատակների 
համար. բժշկական նպատակներով 
հոտազերծող քսանյութեր ստոմայի 
(ծայրակցման բացվածքի) գրպանիկների 
համար, հոտազերծիչներ ստոմայի 
պարկերի համար. մեզը ներծծող սրբիչներ, 
անձեռոցիկներ և կաթիլների հավաքման 
տակդիրներ կամ թաղանթներ սանիտարական 
նպատակների համար. հիգիենիկ տակդիրներ 
և թաղանթներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար. վերքերի մաքրման 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
սենյակի հոտազերծիչներ. ձեռքերի մաքրման 
հականեխիչ միջոցներ. կենսաբանական 
իմպլանտներ. դեղերով տոգորված շամպուններ.

դաս 10. բժշկական և վիրաբուժական 
սարքեր և գործիքներ. սարքեր և գործիքներ 
ստոմայի և անմիզապահության բժշկական 
և վիրահատական բուժման համար. սարքեր 
և գործիքներ  միզուղիների համակարգի 
բժշկա կան և վիրահատական բուժման և 
կոնքի հատակի վերականգնման համար. 
ուրոլոգիական սարքեր և գործիքներ. 
գինեկոլոգիական սարքեր և գործիքներ. 
սարքեր և գործիքներ վերքերի բժշկական և 
վիրահատական բուժման համար. բժշկական 
և վիրաբուժական սարքավորումներ մկան-
ների վերականգնման համար խթանող 

սարքերի տեսքով. կոլոստոմայի պարկեր. 
իլեոստոմայի պարկեր. ուրոստոմայի 
պարկեր. թաղանթներ և անոթներ մարդու 
օրգանիզմի արտադրությունների հավաքման 
համար. ստոմայի սարքերի հոտազերծիչ 
զտիչներ. փողաձողեր (կաթետերներ). իրիգա-
տորներ և դրանց մասեր ու կցամասեր՝ 
հեղուկահեռացման խողովակների, պոմպերի, 
ճկափողերի, պարկերի և կարգավորիչների 
տեսքով՝ բժշկական նպատակների համար. 
լապարասկոպիայի սարքեր և գործիքներ. 
բժշկական զոնդեր. նախապահպանակներ մեզի 
կաթետերների համար. մեզի կաթետերների 
ծայրոցներ, նախապահպանակներով կաթե-
տերներ, ստոմայի գոտիներ. սրբանային 
վիրախծուծներ  բժշկական նպատակների 
համար. ստենտներ. լարային ուղղորդիչներ 
(բժշկական). միզածորանի մուտքի պարու-
տակներ. բիոփսիայի ասեղներ. ներարկման 
ասեղներ. ուրոլոգիական վիրաբուժական 
ընդարձակիչներ. քարահեռացիչներ.  պրո-
թեզներ. արհեստական իմպլանտներ. 
միզուկային լանջագոտի. ձգուն (էլաստիկ) 
կալանդներ, ոսկրաբուժական վիրակապեր 
հոդերի համար, ոսկրաբուժական  կալանդներ, 
վերջավորությունների պրոթեզներ. կարեր 
դնելու նյութեր և ապարատներ. բոլոր վերոհիշյալ 
ապրանքները նախատեսված բժշկության և 
վիրաբուժության համար. հակամանրէային 
կտորներ բժշկական օգտագործման  համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20200187  (111) 31639
(220) 04.02.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 04.02.2030
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, 
Երևան, Վ. Դավթյան 13, 0037, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 
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(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 

ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. բնա-
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների 
համար. լիմոնադներ. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար. 
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ (ոչ 
ալկոհոլային). ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). սուրճի 
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20200433 (111) 31640
(220) 04.03.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 04.03.2030
(730) «Ինտեր պրինտ» ՍՊԸ, Երևան, Մ. 
Խորենացի 28, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

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

դաս 16. ազդագրեր, պլակատներ. բրո-
շյուրներ. տպագրական հրատարա կություններ. 
թղթե տոպրակներ. տպագիր արտադրանք. 
բուկլետներ. շնորհավորական բացիկներ: 

____________________

(210) 20200468 (111) 31641
(220) 09.03.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 09.03.2030

(730) Հյունդաի Մոթր Քամփնի, KR 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ). 

սպորտային տրանսպորտային միջոցներ. 
արտաճանապարհային ավտոմոբիլներ. լիա-
քարշակ ավտոմոբիլներ. ամենագնացներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200469 (111) 31642
(220) 09.03.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 09.03.2030
(730) Հյունդաի Մոթր Քամփնի, KR 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ). 

սպորտային տրանսպորտային միջոցներ. 
արտա ճանապարհային ավտոմոբիլներ. լիա-
քարշակ ավտոմոբիլներ. ամենագնացներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200470 (111) 31643
(220) 09.03.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 09.03.2030
(730) Հյունդաի Մոթր Քամփնի, KR 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ). 

սպորտային տրանսպորտային միջոցներ. 
արտաճանապարհային ավտոմոբիլներ. լիա-
քարշակ ավտոմոբիլներ. ամենագնացներ:  
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20200528 (111) 31644
(220) 13.03.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 13.03.2030
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. բրենդի. օղի:

____________________

(210) 20200532 (111) 31645
(220) 13.03.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 13.03.2030
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20200544 (111) 31646
(220) 16.03.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 16.03.2030
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հար-
մարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200676 (111) 31647
(220) 08.04.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 08.04.2030
(730) Կոմպանի Ժերվե Դանոն, FR 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք և դրանց 

փոխարինիչներ. կաթի փոշի. խտացրած, 
բուրավետացված և հարած կաթ. կաթի հիմքով 
աղանդեր (հրուշակեղեն). յոգուրտ. յոգուրտի 
հիմքով ըմպելիքներ. կաթնաշոռ. ըմպելիքներ, 
որոնք բաղկացած են հիմնականում կաթից 
կամ կաթնամթերքից. կաթնային ըմպելիքներ, 
մասնավորապես կաթի հիմքով. մրգերից 
բաղկացած կաթնային ըմպելիքներ. 
թթվային խմորումով սովորական կամ  
բուրավետացված կաթնամթերք. բուսական 
հիմքով կաթի փոխարինիչներ. բուսական 
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կամ ընկույզի հիմքով կաթի փոխարինիչներ. 
մրգային կամ բանջարեղենային ըմպելիքներ, 
մասնավորապես՝ կաթի հիմքով. կոմպոտներ. 
մրգային խյուս.

դաս 32.  թորած կամ գազավորված 
ջուր (հանքային կամ ոչ հանքային). մրգային 
կամ բանջարեղենի հյութեր.  մրգային 
կամ բանջա րեղենային ըմպելիքներ. լիմո-
նադներ. սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). 
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. օշարակներ ըմպելիքների համար. ոչ 
ալկոհոլային մրգային կամ բանջարեղենային 
լուծամզուքներ. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ բույսերի հիմքով. 
ոչ ալկոհոլային բանջարեղենային ըմպելիքներ, 
որոնք չեն հանդիսանում կաթի փոխարինիչներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200708 (111) 31648
(220) 16.04.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 16.04.2030
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «ROYAL» բառից 
և «RA» տառակապակցությունից ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շագա-
նա կագույն, բաց շագանակագույն, սպիտակ, 
սև, կարմիր և մարմնագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 30. աղացած սուրճ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20200710  (111) 31649
(220) 16.04.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 16.04.2030
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «ROYAL» բառից 
և «RA» տառակապակցությունից ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մուգ և բաց կապույտ, սպիտակ, սև և 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. աղացած սուրճ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20200737 (111) 31650
(220) 22.04.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 22.04.2030
(730) Քի Ար Բի Էլ լիմիթեդ, IN 
(442) 18.05.2020
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(540) 

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

դաս 30.  բրինձ:
____________________

(210) 20200738 (111) 31651
(220) 22.04.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 22.04.2030
(730) Քի Ար Բի Էլ լիմիթեդ, IN 
(442) 18.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 30. բրինձ:

____________________

(210) 20200796 (111) 31652
(220) 04.05.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 04.05.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգոր 
Գալայճեան Ճորճի, Երևան, 0002, Պուշկինի 49 
շ., AM 
(442) 18.05.2020

(540) 

(526) «HAIR & CARE» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա-

յություններ. 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200838 (111) 31653
(220) 11.05.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 11.05.2030
(730) «Ագրոթեքինվեստ» ՍՊԸ, Երևան, Ֆիզ-
կուլտուրնիկների 8, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

(526) Բացի «Լուսակերտ» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ, սպիտակ, կանաչ և դեղին 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. բրոյլեր հավի միս (ամբողջական 
հավ և դրա առանձին մասեր` բուդ, բուդ 
ոսկրահան, դոշ, դոշ ոսկրահան, թև, վիզ-մեջք):

____________________

(210) 20200864 (111) 31654
(220) 14.05.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 14.05.2030
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(730) «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Հանրա-
պետության 44/2, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

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

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն. 
դրամավարկային գործառնություններ:

____________________

(210) 20200943 (111) 31655
(220) 26.05.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 26.05.2030
(730) «Ամ-Էսկա ագրո փրոջեքթս» ՍՊԸ, ք. 
Ստեփանավան, 4-րդ միկրոշրջան, փ. 18, տուն 
6, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

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

դաս 31. թարմ մրգեր, բանջարեղեն  և 
խոտա բույսեր:

____________________

(210) 20200961 (111) 31656
(220) 01.06.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 01.06.2030
(730) «Ար տոբակո» ՓԲԸ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, Երևան, Օրբելի 51/26, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 

սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. սիգարետների ծայրապանակներ. 

ֆիլտրեր սիգարետների համար. վառիչներ 
ծխողների համար. գազի բալոններ վառիչների 
համար. ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի 
գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի 
համար. ծամելու ծխախոտ. սիգարներ. 
սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ 
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ. ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարետներ. 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու 
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար. 
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի 
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. 
լուցկու տուփեր. մոխրամաններ. թքամաններ 
ծխախոտի համար. խոնավարարներով 
տուփեր սիգարների համար. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի 
բուրավետարարներ. բացի եթերային 
յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ. բացի եթերային 
յուղերից. վառիչների համար հարմարեցված 
պատրույգներ. նարգիլեներ:

____________________

(210) 20200963 (111) 31657
(220) 01.06.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 01.06.2030
(730) «Ար տոբակո» ՓԲԸ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, Երևան, Օրբելի 51/26, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 

սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. սիգարետների ծայրապանակներ. 
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ֆիլտրեր սիգարետների համար. վառիչներ 
ծխողների համար. գազի բալոններ վառիչների 
համար. ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի 
գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի 
համար. ծամելու ծխախոտ. սիգարներ. 
սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ սիգար-
ների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ. ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարետներ. 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու 
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար. 
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի 
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. 
լուցկու տուփեր. մոխրամաններ. թքամաններ 
ծխախոտի համար. խոնավարարներով 
տուփեր սիգարների համար. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի 
բուրավետարարներ. բացի եթերային 
յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրա վետարարներ. բացի եթերային 
յուղերից. վառիչների համար հարմարեցված 
պատրույգներ. նարգիլեներ:

____________________

(210) 20200964 (111) 31658
(220) 01.06.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 01.06.2030
(730) «Ար տոբակո» ՓԲԸ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, Երևան, Օրբելի 51/26, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 

սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. սիգարետների ծայրապանակներ. 

ֆիլտրեր սիգարետների համար. վառիչներ 
ծխողների համար. գազի բալոններ վառիչների 
համար. ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի 
գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի 
համար. ծամելու ծխախոտ. սիգարներ. 
սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ 
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ. ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարետներ. 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու 
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար. 
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի 
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. 
լուցկու տուփեր. մոխրամաններ. թքամաններ 
ծխախոտի համար. խոնավարարներով 
տուփեր սիգարների համար. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնա-
յին սիգարետների համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի 
բուրավետարարներ. բացի եթերային 
յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրա վետարարներ. բացի եթերային 
յուղերից. վառիչների համար հարմարեցված 
պատրույգներ. նարգիլեներ:

____________________

(210) 20200970 (111) 31659
(220) 01.06.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 01.06.2030
(730) «Ար տոբակո» ՓԲԸ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, Երևան, Օրբելի 51/26, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 

սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. սիգարետների ծայրապանակներ. 
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ֆիլտրեր սիգարետների համար. վառիչներ 
ծխողների համար. գազի բալոններ վառիչների 
համար. ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի 
գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի 
համար. ծամելու ծխախոտ. սիգարներ. 
սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր սիգար-
ների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ 
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչ-
ներ պարունակող սիգարետներ. ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարետներ. 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու 
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար. 
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի 
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. 
լուցկու տուփեր. մոխրամաններ. թքամաններ 
ծխախոտի համար. խոնավարարներով 
տուփեր սիգարների համար. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի 
բուրավետարարներ. բացի եթերային 
յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրա վետարարներ. բացի եթերային 
յուղերից. վառիչների համար հարմարեցված 
պատրույգներ. նարգիլեներ:

____________________

(210) 20201010  (111) 31660
(220) 04.06.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 04.06.2030
(730) «Էլատե» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 20, 
բն. 22, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն. 

անշարժ գույքի գործակալությունների ծառա-
յու թյուններ. միջնորդություն անշարժ գույքի 
հետ կապված գործառնություններում. անշարժ 
գույքի կառավարում. բնակելի ֆոնդի կառա-
վարում. բնակարանների վարձակալություն. 
գրա սենյակների վարձակալություն (անշարժ 
գույք). անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ:

____________________

(210) 20201021  (111) 31661
(220) 05.06.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 05.06.2030
(730) Քրիստինե Սողոմոնյան, Երևան, Տերյան 
8/44, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և բաց փիրուզագույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 18. շնակապեր. վզնոցներ կենդանի-
ների համար. ծածկոցներ կենդանիների 
համար. լծասարքեր կենդանիների համար. 
դնչկալներ. կերի տոպրակներ. հագուստ 
ընտանի կենդանիների համար.

դաս 21. կերամաններ. կենդանիների 
ցցամազեր. տարբերակիչ օղակներ ընտանի 
թռչունների համար. փոքրիկ տաշտակներ 
թռչունների համար. թոչնավանդակներ. 
ջրամաններ. կերամաններ կենդանիների 
համար. սանրեր կենդանիների համար. 
վանդակ ներսենյակային կենդանիների համար. 
տերարիումներ սենյակային պայմաններում 
բույսեր աճեցնելու համար. կերամաններ 
ընտանի կենդանիների համար. ավսոմատ 
կերամաններ ընտանի կենդանիների համար.

դաս 31. կենդանի անասուններ. անաս-
նակեր. կիր անասնակերի համար. գալետներ 
շների համար. կերեր թռչունների համար. 
կազդուրիչ կերեր կենդանիների համար. 
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հացահատիկային կերաբույսեր կենդանիների 
համար. ձավարեղեն ընտանի թռչունների 
համար. կենդանի ձուկ. պատրաստուկներ 
ընտանի թռչունների ձվատվությունը 
բարձրացնելու համար. կենդանի ընտանի 
թռչուն. որոճվածք կենդանիների համար:

____________________

(210) 20201060  (111) 31662
(220) 11.06.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 11.06.2030
(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանցից 

պատրաստված կամ դրանցով պատված իրեր, 
ներառյալ՝ թանկարժեք իրեր. ժամացույցներ 
և ձեռքի ժամացույցներ, դրանց մասեր. 
ոսկերչական զարդեր, ներառյալ՝ արհեստական 
զարդեր, այդ թվում՝ ստրասեր (արհեստական՝ 
կեղծ ադամանդ). թևքաճարմանդներ. փող-
կապների գնդասեղներ. փողկապների 
սեղմիչներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20201077  (111) 31663
(220) 12.06.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 12.06.2030
(730) Ամազոն Յուրըփ Քոր Ս.ա.ռ.լ., LU 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. ընդհանուր սպառման ապրանք-

ների ընտրության հարցում օժանդակություն 
ցուցաբերելու նպատակով արտադրանքի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում՝ 
սպառողի պահանջները բավարարելու 
համար. սպորտի, ժամանցի, բիզնեսի 

ու ֆինանսների, քաղաքականության ու 
պետական կառավարման, առողջապահության 
ու ֆիզիկական պատրաստվածության, 
եղանակի, գիտության ու տեխնոլոգիաների, 
ճանապարհորդության, արվեստի ու գրակա-
նության, կենսակերպի ու անհատական 
զարգացման, տրանսպորտային միջոցների ու 
փոխադրումների, կրթության ու երեխաների 
զարգացման, անշարժ գույքի, նորաձևության 
ու դիզայնի, սննդի ու խոհարարության, 
տան ձևավորման, երաժշտության ու կինոյի, 
պատմության, բժշկության և իրավունքի 
վերաբերյալ սպառողական տեղեկատվության 
և հարակից նորությունների տրամա-
դրում. տեղեկատվության, նորությունների 
և մեկնաբանությունների տրամադրում 
քաղաքականության ու պետական գործերի, 
ինչպես նաև ապրանքների լայն տեսականու 
վերաբերյալ սպառողական տեղեկատվու-
թյան տրամադրում. տեղեկատվության 
և նորությունների տրամադրում բիզնեսի 
ոլորտում, մասնավորապես՝ ընթացիկ 
իրադարձությունների և տնտեսական, օրենս-
դրական ու նորմատիվ զարգացումների 
մասին տեղեկատվության և նորությունների 
տրամադրում, որոնք վերաբերում են կամ  
կարող են  ազդել բիզնեսի վրա. սպառողական 
տեղեկատվության տրամադրում ձայնային 
ավտոմատացված հարցումների միջոցով, այն 
է՝ առցանց ավտոմատացված սպառողական 
ռեսուրսի տրամադրում՝ սպառողական 
ապրանքների, ծառայությունների և տեղեկա-
տվության լայն տեսականու ձեռքբերման, 
սպառման և օգտագործման ուղղությունների 
որոնման, տեղորոշման, գնահատման և 
տրամադրման համար.   

դաս 38. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. հաղորդագրությունների 
տեղհասցնում էլեկտրոնային փոխանցման 
միջոցով. հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես, հոսքային և 
ներբեռնված ձայնա-, տեսա- և մուլտիմեդիա 
բովանդակությամբ ֆայլերի էլեկտրոնային 
փոխանցում համակարգչային և այլ կապի 
ցանցերի միջոցով. տեղեկատվության և 
տվյալների էլեկտրոնային փոխանցում. 
կրթական և ժամանցային թվային մեդիայի 
ձայնային հեռարձակում և փոխանցում. 
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հեռահաղորդակցական ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ տեքստերի, պատկերների, 
ձայնային և տեսաֆայլերի, ինչպես նաև 
տվյալների փոխանցում հեռահաղորդակցական 
ցանցերի, անլար կապի ցանցերի և համացանցի 
միջոցով.

դաս 41. տեղեկատվության տրամա-
դրում զվարճությունների ոլորտում. համա-
կարգչային տվյալների բազայից կամ 
գլոբալ համակարգչային ցանցից առցանց 
տրամադրվող զվարճանքի և կրթության 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում՝ 
գեղարվեստական ֆիլմերի, կինոնկարների, 
վավերագրական ֆիլմերի, ֆիլմերի, 
հեռուստատեսային ծրագրերի, գրաֆիկայի, 
անիմացիոն ֆիլմերի և մուլտիմեդիա 
շնորհանդեսների վերաբերյալ. ժամանցի 
ոլորտում տեղեկատվության, արձագանքների 
և անհատականացված խորհուրդների 
տրամադրում. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ, այն է՝ երաժշտության, գրքերի, 
ֆիլմերի, կինոֆիլմերի, հեռուստատեսային 
ծրագրերի, խաղերի, խաղալիքների, 
սպորտային ապրանքների, էլեկտրոնիկայի, 
մուլտիմեդիա շնորհանդեսների, տեսա- 
և DVD-սկավառակների, ինչպես նաև 
կենցաղային և սպառողական այլ ապրանքների 
ոլորտում նախապես ձայնագրված 
աուդիո ծրագրերի առցանց տրամադրում. 
զվարճանքների ծառայություններ, մասնա-
վորապես, անլար ցանցերի միջոցով 
նախապես ձայնագրված ձայնա-, տեսա- 
և ձայնատեսային ստեղծագործություն-
ների տեսահոլովակների տրամադրում. 
առցանց համա կարգչային խաղերի և 
առցանց ինտեր ակտիվ պատմությունների 
տրամադրում. ժամանցի, այդ թվում ՝ ֆիլմերի, 
հեռուստատեսության, ձայնատեսային ստեղ-
ծա գործությունների, երաժշտության, ձայ-
նային ստեղծագործությունների, գրքերի, 
թատրոնի, գրական ստեղծագործությունների, 
սպորտային միջոցառումների, ժամանցային 
միջոցառումների, զվարճալի միջոցառումների, 
մրցաշարերի, արվեստի, պարի, մյուզիքլների, 
ցուցահանդեսների, մարզական ուսուցումների, 
ակումբների, ռադիոյի, կատակերգություն-
ների, մրցույթների, գրաֆիկական ստեղծա-
գործությունների, խաղերի, մոլախաղերի, 

փառատոների, թանգարանների, զբոսայ-
գիների, մշակութային միջոցառումն երի, 
համերգների, հրատարակչությունների, 
անիմա ցիայի, ընթացիկ իրադարձությունների 
և մուլտիմեդիա շնորհանդեսների ոլորտնե-
րում տեղեկատվության, նորությունների, 
հոդվածների և մեկնաբանությունների տրա-
մադրում. առցանց ոչ բեռնվող ժամանցային 
տվյալների հիմնապաշարների տրամադրում, 
որոնք ներառում են առցանց ոչ բեռնվող թվային 
խաղեր, ֆիլմեր, հեռուստատեսային շոուներ, 
երաժշտություն և այլ թվային տեքստային, 
ձայնա- և տեսաֆայլեր, որոնք պարունակում են 
գրքեր, ամսագրեր, նորություններ և ընդհանուր 
տեղեկություններ. առցանց ոչ բեռնվող 
ժամանցային տվյալների հիմնապաշարների 
տրամադրում, որոնք ներառում են առցանց 
ոչ բեռնվող թվային խաղեր, ֆիլմեր, 
հեռուստատեսային շոուներ, երաժշտություն 
և այլ թվային տեքստային, ձայնա- և տեսա- 
ֆայլեր, որոնք պարունակում են գրքեր, 
ամսագրեր, նորություններ և ընդհանուր 
տեղեկություններ. առցանց ոչ բեռնվող 
որոնողական տվյալների հիմնապաշարների 
տրամադրում, որոնք պարունակում են ձայնա-, 
տեսա- և ձայնատեսային բովանդակու-
թյուն, որը հասանելի է համացանցի, 
հեռահաղորդակցական ցանցերի և անլար 
հեռահաղորդակցական ցանցերի միջոցով՝ 
ժամանցի ոլորտում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20201078  (111) 31664
(220) 12.06.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 12.06.2030
(730) Ամազոն Յուրըփ Քոր Ս.ա.ռ.լ., LU 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 9. ձեռքի անլար սարքեր, այն է՝ 

ձայնային կառավարմամբ տեղեկատվական 
սարքեր, որոնք բաղկացած են ամպին միացված 
և ձայնով կառավարվող խելամիտ ձայնային 
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բարձրախոսներից՝ վիրտուալ անհատա-
կան օգնականի հնարավորություններով. 
մեդիա նվա գարկիչներ. համակարգիչներին 
կից սարքեր. անլար վերահսկիչներ այլ 
էլեկտրո նային սարքերի գործունեությունը 
վերահսկելու և կառավարելու համար. ձայնային 
հրամանների և խոսքի ճանաչման ծրագրային 
ապահովում. խոսքը տեքստի փոխակերպող 
ծրագրային ապահովում. ձայնային ծրագրային 
հավելվածներ անձնական տեղեկատվության 
կառավարման համար. անլար կապի 
ծրագրային ապահովում ձայնի, ձայնային 
նյութերի, տեսանյութերի և տվյալների 
փոխանցման համար. որոնողական ծրագրային 
ապահովում. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում, որն օգտագործվում է անլար 
շարժական սարքերի, խաղային սարքերի 
և խաղալիքների կառավարման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
առցանց տվյալների հիմնապաշարներ, ձայնա-, 
տեսա- և մուլտիմեդիա բովանդակություն, 
խաղեր, ծրագրային հավելվածներ, ծրագրային 
հավելվածների շուկա մուտքի ապահովման, 
դրանց զննարկման և որոնման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
համակարգչային ծրագրային հավելվածների 
մշակման և կատարելագործման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
դեպի տեղեկատվություն մուտքի ապահովման, 
դրա վերահսկման, հետևման, որոնման, 
պահպանման և փոխանակման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում՝ 
մանրածախ խանութների շահագործման 
և սպառողական ապրանքների լայն 
տեսականի պատվիրելու նպատակով 
օգտագործման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում  իրերի համացանցի 
(IoT) էլեկտրոնային սարքերի միացման և 
կառավարման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում անլար ցանցերի 
միջոցով ցանցային սպառողական 
էլեկտրոնային սարքերի միացման, 
շահագործման, ինտեգրման, կառավարման 
և վերահսկման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում ծրագրերի մշակման և 
կատարելագործման համար՝ իրերի համացանցի 
(IoT) էլեկտրոնային սարքերի կառավարման, 
միացման և շահագործման նպատակով. 

համակարգչային ծրագրային ապահովում՝ 
որպես կիրառական ծրագրավորման 
ինտերֆեյս (API) օգտագործման համար. 
ծրագրային ապահովման մշակման փաթեթներ 
(SDK), որոնք բաղկացած են համակարգչային 
ծրագրային ապահովման մշակման գործիքա-
կազմերից՝ գլոբալ համակարգչային ցան-
ցերում, անլար ցանցերում և էլեկտրոնային 
հաղորդակցական ցանցերում ձայնային 
ծառայությունների մատուցման և բնական լեզվի 
ընկալման տեխնոլոգիաների մշակման համար. 
ծրագրային ապահովման մշակման փաթեթներ 
(SDK), որոնք բաղկացած են ծրագրային 
ապահովման մշակման գործիքակազմերից 
և որպես կիրառական ծրագրավորման 
ինտերֆեյս (API) օգտագործվող ծրագրերից՝ 
համացանցին միացված սպառողական 
էլեկտրոնային սարքերի հետ կապված 
ծրագրերի և հավելվածների ստեղծման 
համար. անձնական օգնական ծրագրային 
ապահովում. տան ավտոմատացման 
և տնային սարքերի ինտեգրման ծրա-
գրային ապահովում. անհատական փոխա-
դրամիջոցների ինտեգրման ծրագրային 
ապահովում. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում, որն օգտագործվում է ձայնային 
տեղեկատվության կառավարման ինքնավար 
սարքերի և անձնական օգնականների 
կառավարման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում  առցանց տվյալների 
հիմնապաշարներ մուտքի ապահովման, 
զննարկման և որոնման համար. վերը թվարկած 
ապրանքները նախատեսված չեն պրոֆեսիոնալ 
լուսանկարչական և կինեմատոգրաֆիական 
խցիկների, ինչպես նաև դրանց համար 
հատուկ նախատեսված պրոֆեսիոնալ 
լուսանկարչական և կինեմատոգրաֆիական 
լրասարքերի և պրոֆեսիոնալ լուսանկարչական 
և կինեմատոգրաֆիական ծրագրային 
ապահովման համար.  

դաս 42. ծրագրային ապահովումը 
որպես ծառայություն (SaaS), որը 
ներառում է համակարգչային ծրագրային 
ապահովում՝ ձայնային տեղեկատվության 
կառավարման ինքնավար սարքերի և 
անձնական օգնականների կառավարման 
համար. ծրագրային ապահովումը որպես 
ծառայություն (SaaS), որը ներառում է 
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համակարգչային ծրագրային ապահովում 
առցանց տվյալների հիմնապաշարներ, ձայնա-, 
տեսա- և մուլտիմեդիա բովանդակություն, 
խաղեր, ծրագրային հավելվածներ, 
ծրագրային հավելվածների շուկա մուտքի 
ապահովման, դրանց զննարկման և որոնման 
համար. ծրագրային ապահովումը որպես 
ծառայություն (SaaS), որը ներառում է 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
ընդհանուր հետաքրքրության թեմաներով 
տեղեկատվություն մուտքի ապահովման, դրա 
հսկման, հետևման, որոնման, պահպանման 
և համօգտագործման համար. ծրագրային 
ապահովումը որպես ծառայություն (SaaS), որը 
ներառում է ծրագրային ապահովում անլար 
ցանցերի միջոցով ցանցային սպառողական 
էլեկտրոնային սարքերի, տնային կլիմայական 
սարքերի և լուսավորման սարքերի միացման, 
շահագործման, ինտեգրման, վերահսկման 
և կառավարման համար. ծրագրային 
ապահովումը որպես ծառայություն (SaaS), որը 
ներառում է այլ անձանց կողմից օգտագործվող 
ծրագրային ապահովում ծրագրերի 
զարգացման նպատակով՝  իրերի համացանցի 
(IoT) էլեկտրոնային սարքերի կառավարման, 
միացման և շահագործման համար. ծրագրային 
ապահովումը որպես ծառայություն (SaaS), որը 
ներառում է այլ անձանց կողմից օգտագործ-
վող ծրագրային ապահովում՝ ծրագրային 
հավելվածների մշակման նպատակով. 
ծրագրային ապահովումը որպես ծառայություն 
(SaaS), որը ներառում է ծրագրային ապահովում՝ 
որպես կիրառական ծրագրավորման 
ինտերֆեյս (API)  օգտագործման համար. ծրա-
գրային ապահովումը որպես ծառայություն 
(SaaS), որը ներառում է ծրագրային ապահովում՝ 
մանրածախ խանութների շահագործման և 
սպառման ապրանքների լայն տեսականի 
պատվիրելու նպատակով օգտագործման 
համար. տեխնիկական աջակցության և 
խորհրդատվական ծառայություններ` հավել-
վածների մշակման համար. կիրառական 
ծրագրերի մատակարարման ծառայություններ 
(ASP), որոնք ներառում են ծրագրային 
ապահովում ձայնային կառավարմամբ 
տեղեկատվական սարքերի, այն է՝ ամպին 
միացված և ձայնով կառավարվող խելամիտ 
սպառողական էլեկտրոնային սարքերի և 
անհատական օգնական սարքերի վերա-

հսկման, ինտեգրման, շահագործման, միաց-
ման և կառավարման համար. համակարգ չային 
որոնման անհատական ծառայությունների 
տրամադրում, մասնավորապես` համացանցի 
միջոցով  օգտատիրոջ կոնկրետ հարցման 
հիման վրա տեղեկատվության որոնում և 
առբերում. համացանցի համար որոնման 
միջոցների տրամադրում. համակարգչային 
տեխնիկայի և ծրագրերի մշակում և զարգացում.  
ծրագրային ապահովումը որպես ծառայություն 
(SaaS), այն է՝ այլ անձանց կողմից օգտագործ-
վող հոսթինգի ծրագրային ապահովում՝ 
համացանցի միջոցով ընդհանուր բնույթի լայն 
տեղեկատվություն պարունակող առցանց 
տվյալների հիմնապաշարի տրամադրման 
համար. համացանցի զննարկիչի ոչ բեռնելի 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում. երրորդ անձանց թվային 
բովանդակության տեղադրում համացանցում՝ 
լուսանկարների, տեսանյութերի, տեքստի, 
տվյալների, պատկերների, վեբ կայքերի և 
այլ էլեկտրոնային ստեղծագործությունների 
տեսքով. համացանցային որոնողական 
միջոցների տրամադրում. որոնողական 
հարթակների տրամադրում, որոնք օգտա-
տերերին թույլ են տալիս պահանջել և ստանալ 
լուսանկարներ, տեսանյութեր, տեքստեր, 
տվյալներ, պատկերներ և էլեկտրոնային 
ստեղծագործություններ.  որոնողական 
հար թակ ների տրամադրում, որոնք օգտա-
տերերին թույլ են տալիս պահանջել և ստանալ 
բովանդակություն, տեքստեր, գրաֆիկա-
կան ստեղծագործություններ, ձայնային 
ստեղծա գործություններ, ձայնատեսային 
ստեղ ծա գործություններ, գրական ստեղ-
ծագործություններ, տվյալներ, ֆայլեր, փաս-
տաթղթեր և էլեկտրոնային աշխատանք ներ. 
ոչ բեռնելի համակարգչային ծրագրային 
ապահովման ժամանակավոր օգտագործ ման 
տրամադրում և առցանց միջոցների տեղադրում՝ 
թույլ տալու օգտատերերին մուտք գործել 
համակարգչային ծրագրեր և ներբեռնել դրանք. 
կիրառական ծրագրերի մատակարարման 
ծառայություններ (ASP), որոնք ներառում 
են ծրագրային ապահովում տվյալների 
հիմնապաշարների կառավարման համար. 
հարթակը որպես ծառայություն (PaaS), որը 
ներառում է ծրագրային ապահովում տվյալների 
հիմնապաշարների կառավարման համար. 
ծրագրային ապահովումը որպես ծառայություն 
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(SaaS), որը ներառում է ծրագրային ապահովում 
տվյալների հիմնապաշարների կառավարման 
համար. համակարգչային ծառայություններ, 
մասնավորապես` սոցիալական ցանցերի համար 
առցանց համայնքի ստեղծում և տեղադրում. 
առցանց ոչ բեռնվող ծրագրերի և հավելվածների 
ժամանակավոր օգտագործման ապահովում՝ 
հոսքային ձայնա- և տեսաֆայլեր, խաղեր, 
սոցիալական ցանցեր, տեքստային ֆայլեր և 
մուլտիմեդիա ֆայլեր մուտք գործելու համար. 
կիրառական ծրագրերի մատակարարման 
ծառայություններ (ASP), որոնք ներառում են 
կիրառական ծրագրավորման ինտերֆեյսի 
ծրագրեր տեսախաղերի, բովանդակության, 
տվյալների և տեղեկատվության հոսքային 
փոխանցման, պահպանման և փոխանակման 
համար. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման մշակում բջջային հավելվածների 
ոլորտում. վերը թվարկած ծառայություն-
ները նախատեսված չեն պրոֆեսիոնալ 
լուսանկարչական և կինեմատոգրաֆիական 
խցիկների, ինչպես նաև դրանց համար 
հատուկ նախատեսված պրոֆեսիոնալ լուսա-
նկարչական և կինեմատոգրաֆիական լրա-
սարքերի և պրոֆեսիոնալ լուսանկարչական 
և կինեմատոգրաֆիական ծրագրային 
ապահովման համար.

դաս 45. այլ անձանց համար դռնապան ների 
անհատական ծառայություններ, որոնք իրենցից 
ներկայացնում են կազմակերպչական միջոցների  
ձեռնարկում և ամրագրումների կատարում, 
ինչպես նաև հաճախորդի պահանջված 
տեղեկատվության տրամադրում՝ անհատական 
կարիքների բավարարման համար. 
սոցիալական ցանցերի ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ գույքի 
և անհատների պաշտպանության համար. 
սոցիալական ցանցերի ոլորտում առցանց 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարների 
և առցանց որոնողական տվյալների 
հիմնապաշարների տրամադրում. համացանցի, 
հեռահաղորդակցական ցանցերի և անլար 
հեռահաղորդակցական ցանցերի միջոցով 
հասանելի ձայնա-, տեսա- և ձայնատեսային 
բովանդակություն պարունակող որոնողական 
տվյալների հիմնապաշարների տրամադրում` 
առցանց սոցիալական ցանցի ոլորտում։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
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(511) 
դաս 9. ծրագրային ապահովում համա-

ցանցի և կապի համաշխարհային ցանցերի 
միջոցով ձայնատեսային և մուլտիմեդիա 
բովանդակության հոսքային փոխանցման 
համար.  ծրագրային ապահովում ձայնատեսային 
և մուլտիմեդիա բովանդակությունը շարժական 
թվային էլեկտրոնային սարքերին հոսքային 
փոխանցման համար. ծրագրային ապահովում 
մուլտիմեդիա բովանդակության որոնման, 
կազմակերպման և առաջարկման համար. 
ծրագրային ապահովման մշակման գործիքներ 
ծրագրային ապահովման և շարժական 
ծրագրերի ստեղծման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
ծրագրեր. ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային հավելվածներ. ներբեռնվող 
շարժական հավելվածներ. տեսախաղերի 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
խաղերի ծրագրային ապահովում. ինտեր-
ակտիվ տեսախաղերի ծրագրեր. համակարգ-
չային խաղերի քարթրիջներ և սկավառակներ. 
էլեկտրոնային խաղերի ծրագրեր և ծրագրային 
ապահովում. էլեկտրոնային խաղերի ծրա-
գրային ապահովում շարժական հեռախոս ների, 
պլանշետային համակարգիչների, անձնական 
համակարգիչների և դյուրակիր էլեկտրոնային 
սարքերի համար. ապարատային և ծրագրային 
ապահովում վիրտուալ իրականության և 
ավելացված իրականության խաղերի համար. 
«տեսահաղորդում ըստ պահանջի» ծառայու թյան 
միջոցով տրամադրվող ներբեռնվող կինո ֆիլ մեր 
և հեռուստածրագրեր. թվային պատկերների 
և պատկերանշանների հավաքածուով ներ-
բեռնվող գրաֆիկա՝ համակարգիչների, 
պլանշետային համակարգիչների և բջջային 
հեռախոսների հետ օգտագործման 
համար. կոմպակտ սկավառակներ և DVD –
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նվագարկիչներ. ներբեռնվող կինոֆիլմեր և 
հեռուստածագրեր. աուդիոգրքեր. ներբեռնվող 
հնչյունային ֆայլեր և ձայնագրություններ. 
ձայնա- և տեսագրություններ. երաժշտա-
կան ձայնագրություններ. ձայնի կամ 
պատկերի գրանցման, փոխանցման կամ 
վերարտադրման սարքեր. ներբեռնվող ձայնա- 
և տեսագրություններ, որոնք պարունակում են 
երաժշտություն, երաժշտական ներկայացում-
ներ և երաժշտական տեսահոլովակներ.  
ներբեռնվող պոդքասթներ. մագնիսական 
ծածկագրով էլեկտրոնային միկրոսխեմաներ. 
մագնիսական ծածկագրով նվեր-քարտեր. 
էլեկտրոնային հրապարակումներ. հեռա-
կառավարման ապարատուրա. թվային մուլտի-
մեդիայի հոսքային փոխանցման սարքեր. 
թվային տեսանյութերի գրանցման սարքեր.   
DVD –նվագարկիչներ և տեսասկավառակների 
բարձր հստակության նվագարկիչներ. աուդիո 
և վիդեո ընդունիչներից բաղկացած  տնային 
կինոթատրոնի համակարգեր. սկավառակների 
նվագարկիչներ. հեռուստացույցներ. թվա-
յին հեռուստաընդունիչներ. համակարգչային 
սար քա վորանք և համակարգիչներին կից 
սարքեր. մկնիկի տակդիրներ. դաստակի 
և բազուկի հենակներ համակարգով 
աշխատելիս օգտագործման համար. 
տակդիրներ շարժական հեռախոսների և 
պլանշետային համակարգիչների համար. 
հաշվասարքեր. խցիկներ. թվային խցիկներ. 
ռադիոսարքեր. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ. 
ձայնային բարձրախոսներ. նրբաքուղեր 
բջջային հեռախոսների համար. ծածկոցներ 
բջջային հեռախոսների համար. պատյաններ 
բջջային հեռախոսների համար. պլանշետային 
համակարգիչների ստեղնաշարեր. պլան-
շետային համակարգիչների պաշտպանիչ 
ծածկոցներ. պլանշետային համակարգիչների 
պատյաններ. պլանշետային համակարգիչների 
ծալովի պատյաններ. պաշտպանիչ ծածկոցներ 
և պատյաններ էլեկտրոնային սարքերի, 
մասնավորապես՝ համակարգիչների, պլան-
շետային համակարգիչների, բջջային 
հեռախոսների, թվային խցիկների, թվային 
մեդիա նվագարկիչների, էլեկտրոնային 
գրքերի, տեսախաղային կցուրդների և 
անհատական թվային օգնականների 
համար. էկրանի պաշտպանիչ ծածկոցներ. 

ձայնահաններ (ադապտերներ). գլխային 
ականջակալներ, ականջակալներ. դյուրակիր 
ռացիաներ. շարժական հեռախոսներ. 
սմարթ-ժամացույցներ. ակնոցներ (օպտիկա). 
արևապաշտպան ակնոցներ. ակնոցների և 
արևապաշտպան ակնոցների պատյաններ. 
հեռադիտակներ. դեկորատիվ մագնիսներ. 
աստիճանավորված քանոններ. խոշորացույցներ 
(օպտիկա). միկրոֆոններ. պաշտպանական 
սաղավարտներ սպորտսմենների համար. 
սաղավարտներ հեծանվորդների համար.

դաս 38. ձայնի և պատկերի հաղորդում ըստ 
պահանջի. ձայնա- և տեսաբովանդակության 
հոսքային փոխանցում. ձայնի, տվյալ  ների, 
պատկերների, հաղորդագրությունների և 
տեղեկա  տվության փոխանցում. ձայնա- և տեսա-
հեռարձակում.  ձայնա- և տեսաբովանդակության 
փոխանցում և տեղհասցնում. տեսահաղորդում 
ըստ պահանջի. առցանց ֆորումի տրամադրում, 
որտեղ օգտատերերը կարող են տեղա դրել 
ֆիլմերի և հեռուստահաղորդումների մասին 
վարկանիշներ, ակնարկներ և առաջար-
կություններ, ինչպես նաև զվարճանքի և 
կրթության ոլորտում իրադարձությունների ու 
միջոցառումների մասին տեղեկություններ. 

դաս 41. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ. տեղեկատվություն զվարճություն-
ների վերաբերյալ. ֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի. ոչ 
ներբեռնելի ֆիլմերի և հեռուստատեսային 
շոուների տրամադրում «տեսահաղորդում 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. 
զվարճությունների վերաբերյալ տեղեկա-
տվության տրամադրում վեբ - կայքերի միջոցով. 
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգի-
ների ծառայություններ. զվարճությունների 
ծառայություններ հեռուստասերիալների ու 
ֆիլմերի տեսքով՝ արկածային, անիմացիոն, 
անիմե, կենսագրական, դասական, կատա-
կերգական, կրիմինալ, վավերագրական, 
դրամատիկ, կրոնական, ընտանեկան, 
ֆանտաստիկ, դետեկտիվ, պատմական, 
սարսափ, միջազգային բովանդակությամբ, 
երաժշտական, առեղծվածային, ռոման-
տիկ, գիտաֆանտաստիկ, սպորտային, 
թրիլեր, պատերազմական և վետսթերն 
ժանրերի ֆիլմերի ու ծրագրերի ոլորտում. 
զվարճությունների ծառայություններ՝ հեռուս-
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տա տեսությանը և կինոյին, ինչպես նաև 
հեռուստա- և կինոհերոսներին նվիրված 
ցուցահանդեսների և համագումարների 
տեսքով. զվարճությունների ծառայություններ 
գեղարվեստական ֆիլմերի, հեռուստատե-
սային ծրագրերի, հատուկ միջոցառումների և 
մուլտիմեդիա զվարճությունների զարգացման, 
ստեղծման, արտադրության, տարածման և 
հետընտրական արտադրության տեսքով. 
զվարճությունների ծառայություններ կեն-
դանի թատերական, երաժշտական կամ 
կատակերգական ներկայացումների տես-
քով. ֆան ակումբների ծառայություներ. կինո-
նկարների և հեռուստատեսային ծրագրերի 
արտադրություն և վարձույթ. համաշխարհային 
հաղորդակցական ցանցի միջոցով զվարճանքի 
ծառայությունների տրամադրում՝ առցանց 
խաղերի և վեբ - կայքերի տեսքով, որոնք 
պարունակում են ֆիլմերի, հեռուստատեսային 
ծրագրերի, երաժշտական տեսահոլովակ-
ների, տեսանյութերի, լուսանկարների և 
այլ մուլտիմեդիա նյութերի հետ կապված 
ընդհանուր ժամանցային տեղեկատվության 
լայն տեսականի. առցանց ոչ ներբեռնելի 
տեսահոլովակների և այլ մուլտիմեդիա 
թվային բովանդակության տրամադրում, որը 
ներառում է ձայնա-, տեսանյութեր, արվեստի 
գործեր և տեքստեր, որոնք պարունակում 
կամ վերաբերում են զվարճանքին, կինոնկար-
ներին, հեռուստատեսությանը, հեռուստա- 
և կինոհերոսներին, երաժշտությանը և 
հայտնի մարդկանց. վեբ - կայքերի միջոցով 
ժամանցային  տեղեկատվության տրամադրում. 
զվարճությունների ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ համակարգչային, էլեկտրոնային 
և տեսա- խաղերի առցանց տրամադրում. 
ոչ ներբեռնվող ինտերակտիվ խաղերի 
ժամանակավոր օգտագործման ապահովում. 
վեբ - կայքերի միջոցով և «տեսահաղորդում 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով 
կինոնկարների և հեռուստատեսային ծրագրերի 
վերաբերյալ տեղեկատվության, ակնարկների 
և առաջարկությունների տրամադրում. 
զվարճությունների և կրթադաստիարակ-
չական ծառայություններ, մասնավորապես` 
ինտերակտիվ հեռուստասերիալների և 
կինոնկարների առցանց տրամադրում. 
ինտերակտիվ զվարճությունների  տրա-

մադրում. ինտերակտիվ զվարճությունների 
առցանց տրամադրում. ժամանցային 
միջոցառումների և իրադարձությունների 
անցկացում. ինտերակտիվ, փորձարարա-
կան և հանդիսատեսի մասնակցության 
էֆեկտ ստեղծող իրադարձությունների և 
զվարճությունների կազմակերպում. զվար-
ճությունների ծառայություններ՝ ժամանցի, 
կինոյի, հեռուստատեսության, հեռուստա- և 
կինոհերոսների, երաժշտության և հայտնի 
մարդկանց վերաբերող բնագավառներում 
ցուցահանդեսների, գիտաժողովների և 
համագումարների կազմակերպման և անց-
կացման տեսքով. հանրային փառատոների 
կազմակերպում և անցկացում, որոնք 
վերաբերում են երաժշտությանը, արվեստին, 
սննդին, կինոյին, հեռուստատեսությանը, 
թատրոնին,  դրամային, պարերին, կեն-
դանի երաժշտական ներկայացումներին, 
բանախոսներին, հանրահայտ մարդկանց, 
ինչպես նաև մշակութային ցուցահանդեսներին 
և գործունեությանը. ներբեռնվող կոմիքսների 
և գրաֆիկական վեպերի առցանց 
տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. 
ռադիոհաղորդումների և ձայնագրությունների 
վերարտադրում և տարածում. պոդքասթի 
տրամադրում զվարճությունների ոլորտում. 
պոդքասթի արտադրություն. ոչ բեռնելի 
երաժշտության առցանց տրամադրում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20201100  (111) 31666
(220) 15.06.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 15.06.2030
(730) Նեթֆլիքս, Ինք., US 
(442) 01.07.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր գույնով:
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(511) 
դաս 9. ծրագրային ապահովում համա-

ցանցի և կապի համաշխարհային ցանցերի 
միջոցով ձայնատեսային և մուլտիմեդիա 
բովանդակության հոսքային փոխանցման 
համար.  ծրագրային ապահովում ձայնատե-
սային և մուլտիմեդիա բովանդակությունը 
շարժական թվային էլեկտրոնային սարքերին 
հոսքային փոխանցման համար. ծրագրային 
ապահովում մուլտիմեդիա բովանդակության 
որոնման, կազմակերպման և առաջարկման 
համար. ծրագրային ապահովման մշակման 
գործիքներ ծրագրային ապահովման և 
շարժական ծրագրերի ստեղծման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային ծրագրեր. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային հավելվածներ. 
ներբեռնվող շարժական հավելվածներ. 
տեսախաղերի ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային խաղերի ծրագրային 
ապահովում. ինտերակտիվ տեսախաղերի 
ծրագրեր. համակարգչային խաղերի 
քարթրիջներ և սկավառակներ. էլեկտրոնային 
խաղերի ծրագրեր և ծրագրային ապահովում. 
էլեկտրոնային խաղերի ծրագրային 
ապահովում շարժական հեռախոսների, 
պլանշետային համակարգիչների, անձնական 
համակարգիչների և դյուրակիր էլեկտրոնային 
սարքերի համար. ապարատային և ծրագրային 
ապահովում վիրտուալ իրականության և 
ավելացված իրականության խաղերի համար. 
«տեսահաղորդում ըստ պահանջի» ծառայության 
միջոցով տրամադրվող ներբեռնվող կինոֆիլմեր 
և հեռուստածրագրեր. թվային պատկեր-
ների և պատկերանշանների հավաքածուով 
ներբեռնվող գրաֆիկա՝ համակարգիչների, 
պլանշետային համակարգիչների և բջջա-
յին հեռախոսների հետ օգտագործման 
համար. կոմպակտ սկավառակներ և DVD –
նվագարկիչներ. ներբեռնվող կինոֆիլմեր և 
հեռուստածագրեր. աուդիոգրքեր. ներբեռնվող 
հնչյունային ֆայլեր և ձայնագրություններ. 
ձայնա- և տեսագրություններ. երաժշտական 
ձայնագրություններ. ձայնի կամ պատ-
կերի գրանցման, փոխանցման կամ 
վերարտադրման սարքեր. ներբեռնվող ձայնա- 
և տեսագրություններ, որոնք պարունակում են 
երաժշտություն, երաժշտական ներկայացումներ 

և երաժշտական տեսահոլովակներ.  ներբեռնվող 
պոդքասթներ. մագնիսական ծածկագրով 
էլեկտրոնային միկրոսխեմաներ. մագնիսական 
ծածկագրով նվեր-քարտեր. էլեկտրոնա-
յին հրապարակումներ. հեռակառավարման 
ապարատուրա. թվային մուլտիմեդիայի 
հոսքային փոխանցման սարքեր. թվային 
տեսանյութերի գրանցման սարքեր.   DVD 
–նվագարկիչներ և տեսասկավառակների 
բարձր հստակության նվագարկիչներ. աուդիո 
և վիդեո ընդունիչներից բաղկացած  տնային 
կինոթատրոնի համակարգեր. սկավառակների 
նվագարկիչներ. հեռուստացույցներ. թվային 
հեռուստաընդունիչներ. համակարգչային 
սարքա վորանք և համակարգիչներին կից 
սար քեր. մկնիկի տակդիրներ. դաստակի 
և բազուկի հենակներ համակարգով 
աշխատելիս օգտագործման համար. 
տակդիրներ շարժական հեռախոսների և 
պլանշետային համակարգիչների համար. 
հաշվասարքեր. խցիկներ. թվային խցիկներ. 
ռադիոսարքեր. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ. 
ձայնային բարձրախոսներ. նրբաքուղեր 
բջջային հեռախոսների համար. ծածկոցներ 
բջջային հեռախոսների համար. պատյաններ 
բջջային հեռախոսների համար. պլանշե-
տային համակարգիչների ստեղնաշարեր. 
պլանշետային համակարգիչների պաշտպանիչ 
ծածկոցներ. պլանշետային համակարգիչների 
պատյաններ. պլանշետային համակարգիչների 
ծալովի պատյաններ. պաշտպանիչ ծածկոցներ 
և պատյաններ էլեկտրոնային սարքերի, 
մասնավորապես՝ համակարգիչների, պլան-
շետային համակարգիչների, բջջային 
հեռախոսների, թվային խցիկների, թվային 
մեդիա նվագարկիչների, էլեկտրոնային 
գրքերի, տեսախաղային կցուրդների և 
անհատական թվային օգնականների 
համար. էկրանի պաշտպանիչ ծածկոցներ. 
ձայնահաններ (ադապտերներ). գլխային 
ականջակալներ, ականջակալներ. դյուրակիր 
ռացիաներ. շարժական հեռախոսներ. 
սմարթ-ժամացույցներ. ակնոցներ (օպտիկա). 
արևապաշտպան ակնոցներ. ակնոցների և 
արևապաշտպան ակնոցների պատյաններ. 
հեռադիտակներ. դեկորատիվ մագնիսներ. 
աստիճանավորված քանոններ. խոշորացույցներ 
(օպտիկա). միկրոֆոններ. պաշտպանական 
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սաղավարտներ սպորտսմենների համար. 
սաղավարտներ հեծանվորդների համար.

դաս 38. ձայնի և պատկերի հաղորդում ըստ 
պահանջի. ձայնա- և տեսաբովանդակության 
հոսքային փոխանցում. ձայնի, տվյալ ների, 
պատկերների, հաղորդագրությունների 
և տեղեկատվության փոխանցում. 
ձայնա- և տեսահեռարձակում.  ձայնա- 
և տեսաբովանդակության փոխանցում 
և տեղհասցնում. տեսահաղորդում ըստ 
պահանջի. առցանց ֆորումի տրամադրում, 
որտեղ օգտատերերը կարող են տեղադրել 
ֆիլմերի և հեռուստահաղորդումների մասին 
վարկանիշներ, ակնարկներ և առաջար-
կություններ, ինչպես նաև զվարճանքի և 
կրթության ոլորտում իրադարձությունների ու 
միջոցառումների մասին տեղեկություններ. 

դաս 41. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ. տեղեկատվություն զվարճություն-
ների վերաբերյալ. ֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի. ոչ 
ներբեռնելի ֆիլմերի և հեռուստատեսային 
շոուների տրամադրում «տեսահաղորդում 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. 
զվարճությունների վերաբերյալ տեղեկա-
տվության տրամադրում վեբ - կայքերի միջոցով. 
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
ծառայություններ. զվարճությունների ծառա-
յություններ հեռուստասերիալների ու 
ֆիլմերի տեսքով՝ արկածային, անիմացիոն, 
անիմե, կենսագրական, դասական, 
կատակերգական, կրիմինալ, վավերագրական, 
դրամատիկ, կրոնական, ընտանեկան, 
ֆանտաստիկ, դետեկտիվ, պատմական, 
սարսափ, միջազգային բովանդակությամբ, 
երաժշտական, առեղծվածային, ռոման-
տիկ, գիտաֆանտաստիկ, սպորտային, 
թրիլեր, պատերազ մական և վետսթերն 
ժանրերի ֆիլմերի ու ծրագրերի ոլորտում. 
զվարճությունների ծառայություններ՝ հեռուս-
տատեսությանը և կինոյին, ինչպես նաև 
հեռուստա- և կինոհերոսներին նվիրված 
ցուցահանդեսների և համագումարների տես-
քով. զվարճությունների ծառայություններ 
գեղարվեստական ֆիլմերի, հեռուստատեսային 
ծրագրերի, հատուկ միջոցառումների և 
մուլտիմեդիա զվարճությունների զարգացման, 
ստեղծման, արտադրության, տարածման և 

հետընտրական արտադրության տեսքով. 
զվարճությունների ծառայություններ կեն-
դանի թատերական, երաժշտական կամ 
կատակերգական ներկայացումների տեսքով. 
ֆան ակումբների ծառայություներ. կինո-
նկարների և հեռուստատեսային ծրագրերի 
արտադրություն և վարձույթ. համաշխարհային 
հաղորդակցական ցանցի միջոցով զվարճանքի 
ծառայությունների տրամադրում՝ առցանց 
խաղերի և վեբ - կայքերի տեսքով, որոնք 
պարունակում են ֆիլմերի, հեռուստատեսային 
ծրագրերի, երաժշտական տեսահոլովակ-
ների, տեսանյութերի, լուսանկարների և 
այլ մուլտիմեդիա նյութերի հետ կապված 
ընդհանուր ժամանցային տեղեկատվության 
լայն տեսականի. առցանց ոչ ներբեռնելի 
տեսահոլովակների և այլ մուլտիմեդիա 
թվային բովանդակության տրամադրում, որը 
ներառում է ձայնա-, տեսանյութեր, արվեստի 
գործեր և տեքստեր, որոնք պարունակում 
կամ վերաբերում են զվարճանքին, կինոնկար-
ներին, հեռուստատեսությանը, հեռուստա- 
և կինոհերոսներին, երաժշտությանը և 
հայտնի մարդկանց. վեբ - կայքերի միջոցով 
ժամանցային  տեղեկատվության տրամա-
դրում. զվարճությունների ծառայություն-
ներ, մասնավորապես՝ համակարգչային, 
էլեկտրոնային և տեսա- խաղերի առցանց 
տրամադրում. ոչ ներբեռնվող ինտերակտիվ 
խաղերի ժամանակավոր օգտագործման 
ապահովում. վեբ - կայքերի միջոցով և 
«տեսահաղորդում ըստ պահանջի» ծառայության 
միջոցով կինոնկարների և հեռուստատեսային 
ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության, 
ակնարկների և առաջարկությունների 
տրամադրում. զվարճությունների և կրթա-
դաստիարակչական ծառայություններ, 
մաս  նավորապես` ինտերակտիվ  հեռուստա-
սերիալ ների և կինոնկարների առցանց 
տրամադրում. ինտերակտիվ զվարճությունների  
տրամադրում. ինտերակտիվ զվարճություն-
ների առցանց տրամադրում. ժամանցային 
միջոցառումների և իրադարձությունների 
անցկացում. ինտերակտիվ, փորձարարական 
և հանդիսատեսի մասնակցության 
էֆեկտ ստեղծող իրադարձությունների և 
զվարճությունների կազմակերպում. զվար-
ճությունների ծառայություններ՝ ժամանցի, 
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կինոյի, հեռուստատեսության, հեռուստա- և 
կինոհերոսների, երաժշտության և հայտնի 
մարդկանց վերաբերող բնագավառներում 
ցուցահանդեսների, գիտաժողովների և 
համագումարների կազմակերպման և անց-
կացման տեսքով. հանրային փառատոների 
կազմակերպում և անցկացում, որոնք 
վերաբերում են երաժշտությանը, արվեստին, 
սննդին, կինոյին, հեռուստատեսությանը, 
թատրոնին,  դրամային, պարերին, կեն-
դանի երաժշտական ներկայացումներին, 
բանախոսներին, հանրահայտ մարդկանց, 
ինչպես նաև մշակութային ցուցահանդեսներին 
և գործունեությանը. ներբեռնվող կոմիքսների 
և գրաֆիկական վեպերի առցանց տրա-
մադրում. զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. 
ռադիոհաղորդումների և ձայնագրությունների 
վերարտադրում և տարածում. պոդքասթի 
տրամադրում զվարճությունների ոլորտում. 
պոդքասթի արտադրություն. ոչ բեռնելի 
երաժշտության առցանց տրամադրում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20201170  (111) 31667
(220) 26.06.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 26.06.2030
(730) «Լուսայգ» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան 2, 
67 տարածք, AM 
(442) 16.07.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանու շա կագույն, դեղին և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ:

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով ապահովման 

ծառա յություն:
____________________

(210) 20201187  (111) 31668
(220) 30.06.2020 (151) 23.10.2020
   (181) 30.06.2030
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. 
արդուզարդի ոչ բուժական պարագաներ. 
անուշաբույր ջուր և պարֆյումերային բուրավետ 
նյութեր անձնական օգտագործման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20192241  (111) 31669
(220) 05.11.2019 (151) 30.10.2020
   (181) 05.11.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Նա զարյան, 
Երևան, Խորենացու փ., շ. 43/42, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

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

դաս 14. ագատներ. ազնիվ մետաղների 
ձուլակտորներ. թանկարժեք իրեր սաթից. 
ուլունքներ մամլած սաթից. համայիլներ 
(թանկարժեք իրեր). արծաթյա մետաղաթել. 
արծաթյա թելեր (թանկարժեք իրեր). 
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցների ապարանջաններ. կախա-
զարդեր ոսկերչական իրերի համար. 
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կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). շղթաներ 
(թանկարժեք իրեր). ժամացույցների շղթաներ. 
վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). փողկապների 
սեղմիչներ. մետաղադրամներ. ալմաստներ. 
թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք 
իրեր). իրիդիում. թանկարժեք իրեր փղոսկրից. 
զարդարանքներ սև սաթից. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված սև սաթ. պղնձե ժետոններ. 
(մետաղանիշներ). ոսկերչական իրեր. 
մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). մեդալներ. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված ազնիվ 
մետաղներ. ձիթակն (թանկարժեք քար). 
պերիդոտ. չմշակված կամ դրոշմահատված 
ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկարժեք իրեր). 
օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ գնդա-
սեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր). 
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր. 
պլատին (մետաղ). զարթուցիչներ. ռոդիում. 
ռութենիում. շպինելներ (թանկարժեք քարեր). 
արձաններ ազնիվ մետաղներից. ստրաս 
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ 
մետաղների համահալվածքներ. մատանիներ 
(թանկարժեք իրեր). գեղարվեստական 
իրեր ազնիվ մետաղներից. տուփեր 
ազնիվ մետաղներից. գլխարկների ոսկյա 
զարդարանքներ. ականջօղեր. կոշիկների 
ոսկյա զարդարանքներ. թևքաճարմանդներ. 
կիսանդրիներ ազնիվ մետաղներից. նվերի 
պատյաններ ժամացույցների համար. արձա-
նիկներ   ազնիվ   մետաղներից.   պատկերներ   ազ նիվ 
մետաղներից. գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր). 
փողկապների գնդասեղներ. կրծքա նշաններ 
ազնիվ մետաղներից. օղակներ բանալիների 
համար (անջատովի օղակներ կախազարդերի 
կամ դեկորատիվ զարդերի համար ). անմշակ 
կամ դրվագված արծաթեղեն. շարժականգով 
վայրկյանաչափներ. կլուազոնե տեխնոլո-
գիայով պատրաստված իրեր. զարդատուփեր. 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր 
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկար-
ժեք իրերի համար. նախապատրաստվածք 
(գրուն տովկա) թանկարժեք իրերի համար. 
գլանիկներ թանկարժեք իրերի համար. 
կաբոշոններ. անջատովի օղակներ թանկարժեք 
մետաղներից բանալիների համար. նվերների 
տուփեր թանկարժեք իրերի համար. միսբահա 
(աղոթելու տերողորմյա). ասեղնագոր ծած 
ապարանջաններ մանածագործվածքից (թան-
կ արժեք իրեր). հուռութներ բանալիների 

օղակների համար. համրիչներ (տերողորմյա) 
գլխազարդեր. խաչելություններ թանկարժեք 
մետաղներից. բացառությամբ ոսկերչական 
իրերի. որպես զարդեր օգտագործվող 
խաչելություններ. հանովի օղակներ բանա-
լիների համար. գլխարկների թանկարժեք 
գնդասեղներ։

____________________

(210) 20192514  (111) 31670
(220) 06.12.2019 (151) 30.10.2020
   (181) 06.12.2029
(730) Արթուր Գրիգորի Դավթյան, Երևան, Նոր 
Արեշ 41, տուն 34, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 45. իրավաբանական   ծառայություն ներ, 

այն է՝ իրավաբանական հետազոտու թյուններ, 
դատարանում իրավունքների ներկայա ցում, 
իրավաբանական փաստաթղթերի նախա-
պատրաստում, երրորդ անձանց համար 
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ 
կապված  իրավաբանական ծառայություն-
ներ, իրավաբանական հսկողության ծառա յու-
թյուններ, փաստաբանական ծառա յություններ:

____________________

(210) 20200138 (111) 31671
(220) 30.01.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 30.01.2030
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(730) Էլի Լիլի ընդ Քամփնի, US 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

այն է՝ դեղագործական պատրաստուկներ 
ալոպեկիայի, ալցհեյմերի հիվանդության, 
անտեղակայուն մաշկաբորբի, աուտոիմունային 
հիվանդությունների և խանգարումների, 
ոսկրային և կմախքային հիվանդությունների 
և խանգարումների, քաղցկեղի, սրտանոթա-
յին հիվանդությունների, կենտրոնական 
նյարդային համակարգի հիվանդությունների 
և խանգարումների, գլխացավերի նոպաների, 
քրոնի հիվանդության, թուլամտության 
(դիմենցիայի), մաշկաբանական հիվանդու-
թյունների և խանգարումների, շաքարախտի, 
դիսլիպիդեմիայի, էնդոկրին (հորմոնալ) 
հիվանդությունների և խանգարումների, 
ստամոքս աղիքային հիվանդությունների 
և խան   գարումների, գլխացավերի, սրտի 
անբա վարարության, հիպոգլիկեմիայի, 
բոր բո քումների և բորբոքային հիվանդու-
թյունների և խանգարումների, բորբոքային 
աղիքային հիվանդությունների, երիկամների 
հիվանդությունների և խանգարումների, 
լյարդի հիվանդությունների և խանգարում-
ների, գայլախտի, հոգեկան խանգարումների, 
նյութափոխանակության հիվանդությունների 
և խանգարումների, միգրենի, բազմակի 
սկլերոզի, մկանային հիվանդությունների և 
խանգարումների, նեյրոդեգեներատիվ հիվան-
դությունների և խանգարումների, նյար դա-
բանական խանգարումների, ճարպակալման, 
ցավերի, պարկինսոնի հիվանդության, 
պսորիազի, պսորիատիկ արթրիտի, ռևմա-
տոիդային արթրիտի, սյոգրենի սինդրոմի, 
քնի խանգարումների, ողնահոդաբորբի, 
խոցային կոլիտի բուժման համար. ախտորոշիչ 
նյութեր և պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. ճառագայթային 
դեղագործական ախտորոշիչ պատրաստուկ-
ներ նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների, 
ուռուցքի և ցավի ախտորոշման ժամանակ 
օգտագործման համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200220 (111) 31672
(220) 06.02.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 06.02.2030
(730) «Սեյքրիդ սպայսիս, ինք» ՍՊԸ, Երևան, 
Քաջազնունի 14, բն. 70, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(526) «SPICES» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշա կագույն, մարմնագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. համեմունքներ և այլ համեմունքներ, 
այն է՝ չորացված մաղադանոս, սամիթ, երիցուկ, 
ուրց, դաղճ, թարխուն, համեմ, ցիտրոն, ռեհան, 
անանուխ, խառը կանաչի:

____________________

(210) 20200273 (111) 31673
(220) 14.02.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 14.02.2030
(730) ԶԱԿԱԶ Ինվեսթմենթս Լիմիթիդ, CY 
(442) 04.05.2020
(540) 

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

դաս 35. ներմուծման-արտահանման 
գոր ծակալությունների ծառայություններ. 
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գովազ դային գոր ծակալությունների ծառայու-
թյուններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. ապրանքների 
ցուցադրում. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. շուկայի ուսումնասիրություն. 
մարքեթինգ (շուկայավարում). թիրախային 
մարքեթինգ (շուկայավարում). առևտրային 
միջնորդային ծառայություններ. ապրանք-
ներ և ծառայություններ գնողների և 
վաճառողների համար առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով. աճուրդային 
վաճառք. վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. ռադիոգովազդ. նմուշների 
տարածում. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի առաքում. գովազդ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. արտաքին գովազդ. գովազդ փոստով. 
հեռուստագովազդ. վիճակագրական տվյալ-
ների հավաքում և տրամադրում. տեղեկատվու-
թյան հավաքում տվյալների համակարգ չային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. հեռուստամարքեթինգի 
ծառայություններ. գնման պատվերների 
մշակման գործընթացների կառավարում. 
շուկայի հետախուզական ծառայություններ. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. գների 
համեմատման ծառայություններ. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 

դաս 39. ապրանքների առաքում. փոխա-
դրումների հարցերով տեղեկատվության 
տրամադրում. տրանսպորտի լոգիստիկա. 
զրահապատ տրանսպորտով փոխա-
դրումներ. փոխադրումներ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտով. փոխադրումներ սայ-
լային տրանսպորտով. ավտոմոբիլային 
փոխադրումներ. բեռների տեղափոխում. 
միջնորդություն փոխադրումների դեպքում. 
ավտոմեքենաների վարձույթ. տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթ. նավահանգստային 
բեռնորդների աշխատանքներ. ապրանքների 
կշռաբաշխում. ապրանքների փաթեթա-

վորում.  սուրհանդակային ծառայություններ 
(նամակների կամ ապրանքների առաքում). 
տրանսպորտային ծառայություններ. ապրանք-
ների պահպանություն. ապրանքների պահ-
պանություն պահեստներում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200313  (111) 31674
(220) 19.02.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 19.02.2030
(730) «Էկոպրոֆ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 
6, փակ. 77, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապ տականաչ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 19. շերտաձողիկներ. շրիշակներ 
շինա րարության համար:

____________________

(210) 20200550 (111) 31675
(220) 17.03.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 17.03.2030
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 16.04.2020
(540) 

(526) «PREMIUM TOBACCOS» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, 
ծխամորճի  ծխախոտ, ինքնափաթթուկի ծխա-
խոտ, ծամելու ծխախոտ, ծծելու ծխախոտ 
«սնյուս». սիգարետներ, ծխագլանակներ, 
էլեկտրոնային սիգարետներ, սիգարներ, 
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
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ընդգրկված 34-րդ դասում. ծխախոտաթուղթ, 
սիգարետների պարկուճներ և լուցկի:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200668 (111) 31676
(220) 03.04.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 03.04.2030
(730) Րիվիըն ԱյՓի Հոլդինգզ ԷլԷլՍի, US 
(442) 16.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 9. ինտերֆեյսներ համակարգիչների 

համար. համակարգչային ծրագրեր օգտա_
տիրոջ ինտերֆեյսի ձևավորման համար. 
հեռավար թարմացվող ծրագրային և ապարա-
տային ապահովմամբ ներկառուցված 
էլեկտրական անլար մարտկոցներ՝ կուտակ-
ված էլեկտրաէներգիայի պահեստավորման 
և բեռնաթափման համար՝ բնակելի 
տներում ու շենքերում օգտագործման 
նպատակով.  հեռավար թարմացվող 
ծրագրային և ապա րատային ապահովմամբ 
ներկառուցված էլեկտրական անլար 
մարտկոցներ՝ էլեկտրական ցանցից     կամ     
էլեկտրաէներգիայի արտադրու թյան այլ 
աղբյուրից մատակարարվող կուտակված 
էլեկտրաէներգիայի պահեստավորման և 
բեռնաթափման համար՝ էլեկտրաէներգիայի 
օգտագործման պահանջների ու նպատակների 
կայունացման և բավարարման նպատակով. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
անլար էլեկտրական մարտկոցներով սար-
քերում և այդ սարքերից կուտակված 
էլեկտրաէներգիայի պահեստավորումն ու 
բեռնա թափումը վերահսկելու, օպտիմա-
լացնելու և կարգավորելու համար. մարտ-
կոցներ էլեկտրական տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչները էլեկտրաէներգիայով 
ապահովելու համար. պատին տեղադրվող 
էլեկտրական միակցիչներ էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման 

համար. միացվող շարժական էլեկտրական 
միակցիչներ էլեկտրական տրանսպորտային 
միջոցների լիցքավորման համար. շարժական 
հավելվածի տեսքով ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում` տրանսպորտային միջոցների 
էլեկտրական լիցքավորման ու կարգավիճակի 
վերահսկման և տրանսպորտային միջոցների 
հեռակառավարման համար. ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում՝ տրանսպորտային 
միջոցների ծրագրային օպերացիոն  
համակարգի տեսքով. նավագնացական 
սարքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար (նավակողային համակարգիչներ). 
գլոբալ դիրքավորման համակարգի (GPS) 
և բջջային կապի օգտագործման համար 
ծրագրավորված տրանսպորտային միջոցների 
հայտնաբերման և վերականգնման սար-
քեր. ռադիոհաղորդիչներ տրանսպորտային 
միջոց  ների համար. պահպանական ազդա-
նշա նային սարքեր. լիցքավորող սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների կուտակիչների 
համար. շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցների արագության ավտոմատ պահ-
պանման սարքեր. տրանսպորտային միջոց-
ների անվտանգության սարքավորումն եր, 
այն է՝ էլեկտրոնային վիբրացիայի, ցնցման, 
շարժման, անկյան, ջերմաստիճանի և լարման 
տեսասարքեր. տրանսպորտային միջոցների 
անվտանգության սարքավորումներ, այն է՝ 
մեքենաների ներկառուցված վերահսկման 
համակարգ, որը բաղկացած է տեսախցիկ-
ներից և տեսասարքերից՝ տրանսպորտային 
միջոցների  երկու կողմերում գտնվող կույր 
գոտիների բացահայտման և վերացման 
համար. անլար ընդունահաղորդիչներ շրջակա 
միջավայրում բոլոր տեսակի տրանսպորտային 
միջոցների կարգավիճակի մասին տեղեկության 
հավաքման ու ցուցադրման և դրանց հետևման 
տեխնոլոգիայով. էլեկտրական կուտակիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. տրանս-
պորտային միջոցների անվտանգության 
ապահովման սարքեր, այն է՝ անվադողերի 
ճնշման էլեկտրոնային մոնիտորներ. 
տրանսպորտային միջոցների անվտանգության 
ապահովման սարքեր, այն է՝ պահեստային 
տվիչներ և տեսախցիկներ. անվադողերի 
հավասարակշռման բլոկներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. առանց 
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բանալիների ավտոմեքենայի դռների բացման 
համակարգ և առանց բանալիների վառոցքի 
փոխանջատման համակարգ ավտոմոբիլային 
տրանսպորտային միջոցների համար՝ բաղ-
կացած միկրոպրոցեսորից, էլեկտրոնային 
ազդանշանային ընդունիչներից և էլեկտրոնային 
ազդանշանային հաղորդիչով ստեղնաշարից. 
արագաչափներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ռադիոտեղորոշիչ օբյեկտների 
դետեկտորներ՝ տրանսպորտային միջոցներում 
օգտագործման համար. տրանսպորտային 
միջոցներում տեղադրվող GPS տվիչներ` 
մեքենայի շարժման արագությունը որոշելու 
համար. բջջային հեռախոսի մարտկոցի 
լիցքավորող սարքեր տրանսպորտային միջոց-
ներում օգտագործման համար. տրանս-
պորտային միջոցների շարժիչի մասեր, այն 
է՝ թերմոստատներ (ջերմապահպանիչներ). 
ձայնային սարքավորումներ տրանսպորտային 
միջոցների համար, այն է՝ տարածաընդունիչներ, 
բարձրախոսներ, ձայնի ուժեղարարներ, 
էքվալայզերներ (ձայնային ապարատներ), 
կրոսովերներ և բարձրախոսների կոր-
պուսներ. ՀՀԴ (USB) լիցքավորման 
պորտեր տրանսպորտային միջոցներում 
օգտագործման համար. տրանսպորտային 
միջոցների էլեկտրական փականներ. 
հետևի տեսախցիկներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. տրանսպորտային 
միջոցների օդակարգավորման սարքեր. 
անլար կարգավարներ այլ էլեկտրական, 
էլեկտրոնային և մեխանիկական սարքերի 
կամ համակարգերի, այն է՝ մարտկոցների, 
անվտանգության, լուսավորության, հետև-
ման համակարգերի գործառույթների ու 
կարգավիճակի հեռավար վերահսկման և 
կառավարման համար. հեռակառավարման 
մեկնասարքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների 
տեղակայման, հետևման և անվտանգության 
համակարգեր՝ բաղկացած մեքենայի մեջ 
տեղադրվող ալեհավաքից և ռադիոհաղորդիչից. 
տրանսպորտային միջոցների լարման 
կարգավորիչներ. տրանսպորտային միջոց-
ների աուդիո սարքավորումներ, այն է՝ 
բարձրախոսներ ավտոմեքենաների ձայնային 
համակարգերի համար. նավագնացական 
սարքեր և գործիքներ տրանսպորտային 

միջոցների համար (նավակողային համա-
կարգիչներ). էլեկտրական միակցիչներ՝ 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցները 
կցանքներին միակցելու համար. մարտկոցներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
էլեկտրական սարքեր, այն է՝ էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցների համար 
լիցքավորման կայաններ. տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչների համակարգչայնաց-
ված վերլուծիչներ. երկարացման լարեր 
տրանսպորտային միջոցների հետ 
օգտագործման համար. ուժային ձայնահաններ 
(ադապտերներ) տրանսպորտային միջոցների 
հետ օգտագործման համար. էլեկտրական 
լարեր տրանսպորտային միջոցների հետ 
օգտագործման համար. էլեկտրական 
կուտակիչներ տրանսպորտային միջոցների 
հետ օգտագործման համար. թերմոստատ-
ներ (ջերմապահպանիչներ) տրանսպորտային 
միջոցների հետ օգտագործման համար. 
ավտոմեքենայի անվադողերում ցածր ճնշման 
ավտոմատ ցուցիչներ. տրանսպորտային 
միջոցների անցած տարածության (կմ, մղոն) 
հաշվիչներ. տրանսպորտային միջոցների 
ազդանշանների հեռակառավարման ապա-
րատուրա.

դաս 12. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցներ և դրանց մասեր ու կցամասեր, այն է՝  
կառուցվածքային մասեր և փոխհաղորդման 
բաղադրիչներ էլեկտրական շարժիչների, 
փոխանցատուփերի ու սռնիների տեսքով. 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցների 
թափքեր. բեռնացանցեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. ներկառուցված պատյան-
ներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
հակասահքային շղթաներ տրանսպորտային 
միջոցների համար.  կարկատաններ տրանս-
պորտային միջոցների անվադողերը նորոգելու 
համար. պոմպեր տրանսպորտային միջոցների 
անվադողերը փչելու համար. ավտոմեքենա-
ների սրահի պաստառներ.  ավտոմեքենաների 
ներքին երեսվածքներ. տրանսպորտային 
միջոցների անհատական կաշվե սրահներ. 
համարանիշի շրջանակներ. համարանիշի 
կալիչներ. տրանսպորտային միջոցների ներքին 
պաստառներ. էլեկտրական ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցներ. էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցների մասեր, այն է՝ 
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շարժիչներ. էլեկտրական տրանսպորտային 
միջոցների մասեր, այն է՝ հետևի դիտահայելի-
ներ, հողմապակիների ապակեմաքրիչներ և 
հետնամասի բեռնամբարձիչներ. ամբողջու-
թյամբ լիցքավորված, բարձրարտադրողական 
էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներ. 
տրանսպորտային միջոցների նստոցներ. 
տրանսպորտային միջոցների անվակունդեր. 
անիվներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
պատվածքներ, հարմարեցված ծածկոցներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ղեկանիվներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. շարժիչներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. տրանս-
պորտային միջոցների տանիքին տեղադրվող 
բեռնախցիկներ. մեղմիչներ, զսպանակներ, 
կայունարարի կաղապարաձողեր և կախոցներ՝ 
բոլորը նախատեսված տրանսպորտային 
միջոցների համար. հարդարման պանելներ 
տրանսպորտային միջոցների թափքերի 
համար. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների արգելակային տրամաչափիչներ. 
հարմարեցված պատյաններ տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների համար. շարժիչների 
հենարաններ տրանսպորտային միջոցների 
համար. նախապես մշակված մեքենաների 
վինիլային պատվածքներ, որոնք հատուկ 
հարմարեցված են տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների մասեր, 
այն է՝ ուժեղացված ղեկակառավարման 
ճկափողեր. տրանսպորտային միջոցների 
նշաններ. տրանսպորտային միջոցների 
նստատեղերի բարձիկներ. տրանսպորտային 
միջոցների հավաքովի անվակունդեր. տրանս-
պորտային միջոցների բեռնախցիկներ 
դահուկների համար. դիտահայելիներ տրանս-
պորտային միջոցների համար, այն է՝ հետևի 
դիտահայելիներ. հակադարձող փոխանցիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցներում 
օգտագործման համար նախատեսված 
կեռիկներ՝ տրանսպորտային միջոցների 
պիտույքների կալման համար. տրանսպորտային 
միջոցների հողմապակիներ. հակահափշտակիչ 
հարմարանքներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների դողեր. 
դողի օդախցիկներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. պոմպեր անվադողերի 

փչման համար. տրանսպորտային միջոցների 
պլաստիկ մասեր, այն է՝ ավտոմոբիլների 
պլաստիկ մեկուսացմամբ արտաքին և ներքին 
դեկորատիվ և պաշտպանիչ պատվածքներ. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցներ, այն է՝ 
էլեկտրական ավտոմեքենաներ, բեռնատար 
ավտոմեքենաներ, սպորտային ու մարդա-
բեռնատար ամենագնացներ (SUV). կիսով չափ 
ծածկող պատյաններ տրանսպորտային 
միջոցների համար. արգելակային օդաճնշակներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. արգելակային օդաճնշական գլաններ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների 
հետգցովի թափքածածկեր. շասսիներ 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների պաշտպանիչներ. բեռնատար և այլ 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցների 
նորոգման կառուցվածքային մասեր. 
կցորդիչների ագույցներից, փոխ-
հաղորդակներից, շարժիչի լիսեռից և 
դիֆերենցիալից բաղկացած տրանսպոր տային 
միջոցների շարժաբեր մեխանիզմներ. շարժա-
հաղորդակների վերին պատվածքներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. շարժահաղորդակների տեղակայման 
հարթակներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. շարժահաղորդակների 
հենատուփեր ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. քարշակի ձգաճոպան ներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. ցայտա-
պաշտպաններ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցներին կցվող սանդուղքներ. տրանս-
պորտային միջոցների ձգաճոպաններ. տրանս-
պորտային միջոցների անվահեծեր և դրանց 
կառուցվածքային մասեր. բարձր անցանե-
լիության արտաճանապարհային ամենա-
գնացներ (ATV). տվիչներ  ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար, այն է՝  
ղեկի կառավարման պտտող մոմենտի 
էլեկտրական տվիչներ, որոնք վաճառվում են 
որպես ղեկային կառավարման համակարգի 
բաղադրամաս. տրանսպորտային միջոցների 
անվահեծեր. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների փոխանցատուփեր. տրանս-
պորտային միջոցների արգելակներ. տրանս-
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պորտային միջոցների թափքեր. 
փոխ հաղոր  դակներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար.  տրանս-
պորտային միջոցների մասեր, այն է՝ 
հողմ ա պա կիների հովարներ. տրանսպոր  տային 
միջոցների մասեր, այն է՝ արևապաշտ պան 
հովարներ. տրանսպորտային միջոցների 
մասեր, այն է՝ ճոճանակային լծակներ. 
տրանսպորտային միջոցների մասեր, այն է՝ 
գնդաձև հոդակապեր. տրանսպորտային 
միջոցների մասեր, այն է՝ կախոցի հենակներ. 
տրանսպորտային միջոցների մասեր, այն է՝ 
պտտման մշտական հաճախության 
փոխանցման հոդակապեր. կափույրի ձողեր 
տրանսպորտային միջոցների անվադողերի 
համար. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների մասեր, այն է՝ դիֆերենցիալներ. 
շարժիչի ծածկոցի կողամասեր՝ որպես 
տրանսպորային միջոցների կառուցվածքային 
մասեր.   շարժաբեր լիսեռներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
արգելակային մայրագծեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. արգելակի թմբուկներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. արգելակի տրամաչափիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների կախոցների մասեր, այն է՝ թերթավոր 
զսպաններ. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների կախոցների մասեր, այն է՝ 
պտուտակային զսպանակներ. հողմապա-
կիների ապակեմաքրիչների դանակներ  
տրանսպորտային միջոցների համար. հիդրավ-
լիկական համակարգեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների կախոցների մասեր, այն 
է՝ էքվալայզերներ. տրանսպորտային միջոց-
ների անհատական կաշվե պաստառներ. 
դիսկավոր արգելակի կոճղակներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. բաժակի 
կալիչներ տրանսպորտային միջոցներում 
օգտագործման համար. փոխհաղորդակներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար և դրանց փոխարինման մասեր. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
փոխհաղորդակների գոտիներ. կախոցային 
համակարգեր ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. ցամաքային տրանս-

պորտային միջոցների անիվի առանցքակալ-
ներ. ապակե պատուհաններ  տրանսպորտային 
միջոցների համար. պաշտպանիչ ազդասար քեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. արգե-
լակային համակարգեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. հեծանվային կանգնակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. սռնիների 
պատյանների հավաքածուներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
կիսասռնիի առանցքակալներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
սկավառակային արգելակներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների տանիքին 
տեղադրվող պահեստային բեռնարկղեր. 
ակտիվ հանգստի համար նախատեսված 
ավտոմեքենաներ. տրանսպորտային միջոցների 
անվտանգության բարձիկներ. տրանսպոր-
տային միջոցների ապակիներ. նստատեղի 
ամրագոտիներ  տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների դողերի 
փականներ. ազդանշանային շչակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների մասեր, այն է՝ 
շարժաբեր գոտիներ. կցորդիչների ագույցներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. հարմարեցված ծածկոցներ ավտո-
մեքենաների ու բեռնատար ավտոմեքենա ների 
համար՝ եղանակային պայմաններից և 
վնասակար տարրերից պաշտպանելու 
նպատակով. ենթագլխիկներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. անվտանգության փչովի 
բարձիկներ տրանսպորտային միջոցներում 
օգտագործման համար` դժբախտ պատահարի 
հետևանքով վնասվածքները կանխելու 
նպատակով. շարժահաղորդ շղթաներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. վաճառքից հետո ավտոմեքենայի վրա 
տեղադրվող պարագաներ, այն է՝ ավտո-
մեքենայի պայուսակներ-օրգանայզերներ, 
ցանցեր և տակդիրներ՝ հատուկ նախատեսված 
տրանսպորտային միջոցներում տեղադրելու 
համար. անվտանգության ամրագոտիներ 
տրանսպորտային միջոցների նստատեղերի 
համար. բեռնացանցեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. արգելակային լրակազմեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
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մասեր, այն է՝  սռնիներ. ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների մասեր, այն է՝ շարժաբեր 
մեխանիզմներ. տրանսպորտային միջոցների 
մետաղական մասեր, այն է՝ ավտոմեքենաների 
արտաքին և ներքին մետաղական դեկորատիվ 
և պաշտպանիչ երեսքաշներ.  էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցներ, այն է՝ ավտո-
մեքենաներ, բեռնատար ավտոմեքենաներ և 
սպորտային ամենագնացներ. հեծանիվներ. 
պահուստային նախազգուշացման ազդա-
նշաններ տրանսպորտային միջոցների համար. 
անիվների սկավառակներ տրանսպոր տային 
միջոցների համար. շարժիչային տրանս-
պորտային միջոցների կողպեքներ. շարժիչային  
տրանսպորտային միջոցների ազդանշանային 
համակարգեր. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների կառավարման սարքեր և դրանց 
մասեր. սփոյլերներ տրանսպորտային միջոց-
ների համար. ոտնատեղեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. անվտանգության բար-
ձիկներ (ավտոմոբիլների անվտանգության 
միջոցներ). մեղմիչներ ավտոմոբիլների համար. 
ավտոմոբիլների թափարգելներ. տրանս-
պորտային միջոցների տանիքին տեղադրվող 
բեռնափոխադրիչներ և բեռնախցիկներ. 
տրանս պորտային միջոցների ծածկոցներ.  
ցամա քային տրանսպորտային միջոցների 
մասեր, այն է՝ ոտնատեղեր. ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների մասեր, այն է՝ 
ցեխից, կեղտից պաշտպանող վահանակներ. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
մասեր, այն է՝ բախամեղմիչներ. ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների մասեր, այն է՝ 
մեղմիչներ. տրանսպորտային միջոցների 
դռներ. շրջադարձի ազդանշանային լծակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. գազի 
կափարիչի ծածկոցներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների համարանիշի 
ծածկոցներ. դռների վահանակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200669 (111) 31677
(220) 03.04.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 03.04.2030

(730) Րիվիըն ԱյՓի Հոլդինգզ ԷլԷլՍի, US 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 9. ինտերֆեյսներ համակարգիչների 

համար. համակարգչային ծրագրեր օգտա-
տիրոջ ինտերֆեյսի ձևավորման համար. 
հեռավար թարմացվող ծրագրային և ապա-
րատային ապահովմամբ ներկառուցված 
էլեկտրական անլար մարտկոցներ՝ կուտակ-
ված էլեկտրաէներգիայի պահեստավորման 
և բեռնաթափման համար՝ բնակելի տներում 
ու շենքերում օգտագործման նպատակով.  
հեռավար թարմացվող ծրագրային և 
ապարատային ապահովմամբ ներկառուցված 
էլեկտրական անլար մարտկոցներ՝ էլեկտրական 
ցանցից կամ էլեկտրաէներգիայի արտադրության 
այլ աղբյուրից մատակարարվող կուտակված 
էլեկտրաէներգիայի պահեստավորման և 
բեռնաթափման համար՝ էլեկտրաէներգիայի 
օգտագործման պահանջների ու նպատակների 
կայունացման և բավարարման նպատակով. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
անլար էլեկտրական մարտկոցներով սար-
քերում և այդ սարքերից կուտակված 
էլեկտրաէներգիայի պահեստավորումն ու 
բեռնա թափումը վերահսկելու, օպտիմա-
լացնելու և կարգավորելու համար. մարտ-
կոցներ էլեկտրական տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչները էլեկտրաէներգիայով 
ապահովելու համար. պատին տեղադրվող 
էլեկտրական միակցիչներ էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման 
համար. միացվող շարժական էլեկտրական 
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միակցիչներ էլեկտրական տրանսպորտային 
միջոցների լիցքավորման համար. շարժական 
հավելվածի տեսքով ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում` տրանսպորտային միջոցների 
էլեկտրական լիցքավորման ու կարգավիճակի 
վերահսկման և տրանսպորտային միջոցների 
հեռակառավարման համար. ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում՝ տրանսպորտային 
միջոցների ծրագրային օպերացիոն  համա-
կարգի տեսքով. նավագնացական սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար 
(նավա կողային համակարգիչներ). գլոբալ 
դիրքավորման համակարգի (GPS) և բջջային 
կապի օգտագործման համար ծրագրավորված 
տրանսպորտային միջոցների հայտնաբեր ման 
և վերականգնման սարքեր. ռադիոհաղորդիչ-
ներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
պահպանական ազդանշանային սարքեր. 
լիցքավորող սարքեր տրանսպորտային 
միջոցների կուտակիչների համար. շարժիչային 
տրանսպորտային միջոցների արագության 
ավտոմատ պահպանման սարքեր. 
տրանսպորտային միջոցների անվտանգության 
սարքավորումներ, այն է՝ էլեկտրոնային 
վիբրացիայի, ցնցման, շարժման, անկյան, 
ջերմաստիճանի և լարման տեսասարքեր. 
տրանսպորտային միջոցների անվտանգու-
թյան սարքավորումներ, այն է՝ մեքենաների 
ներկառուցված վերահսկման համակարգ, 
որը բաղկացած է տեսախցիկներից և 
տեսասարքերից՝ տրանսպորտային միջոցների  
երկու կողմերում գտնվող կույր գոտիների 
բացահայտման և վերացման համար. անլար 
ընդունահաղորդիչներ շրջակա միջավայրում 
բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների 
կարգավիճակի մասին տեղեկության 
հավաքման ու ցուցադրման և դրանց հետևման 
տեխնոլոգիայով. էլեկտրական կուտակիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. տրանս-
պորտային միջոցների անվտանգության 
ապահովման սարքեր, այն է՝ անվադողերի 
ճնշման էլեկտրոնային մոնիտորներ. տրանս-
պորտային միջոցների անվտանգության 
ապահովման սարքեր, այն է՝ պահեստային 
տվիչներ և տեսախցիկներ. անվադողերի 
հավասարակշռման բլոկներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. առանց 
բանալիների ավտոմեքենայի դռների բացման 

համակարգ և առանց բանալիների վառոցքի 
փոխանջատման համակարգ ավտոմոբի-
լային տրանսպորտային միջոցների համար՝ 
բաղկացած միկրոպրոցեսորից, էլեկտրոնային 
ազդանշանային ընդունիչներից և էլեկտրո նային 
ազդանշանային հաղորդիչով ստեղնաշարից. 
արագաչափներ տրանսպորտային միջոց-
ների համար. ռադիոտեղորոշիչ օբյեկտների 
դետեկտորներ տրանսպորտային միջոցներում 
օգտագործման համար. տրանսպորտային 
միջոցներում տեղադրվող GPS տվիչներ 
մեքենայի շարժման արագությունը որոշելու 
համար. բջջային հեռախոսի մարտկոցի 
լիցքավորող սարքեր տրանսպորտային 
միջոցներում օգտագործման համար. տրանս-
պորտային միջոցների շարժիչի մասեր, այն 
է՝ թերմոստատներ (ջերմապահպանիչներ). 
ձայնային սարքավորումներ տրանսպորտային 
միջոցների համար, այն է՝ տարածաընդունիչներ, 
բարձրախոսներ, ձայնի ուժեղարարներ, 
էքվալայզերներ (ձայնային ապարատներ), 
կրոսովերներ և բարձրախոսների կոր-
պուսներ. ՀՀԴ (USB) լիցքավորման 
բնիկներ տրանսպորտային միջոցներում 
օգտագործման համար. տրանսպորտային 
միջոցների էլեկտրական փականներ. 
հետևի տեսախցիկներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. տրանսպորտային 
միջոց ների օդակարգավորման սարքեր. 
անլար կարգավարներ այլ էլեկտրական, 
էլեկտրոնային և մեխանիկական սարքերի 
կամ համակարգերի, այն է՝ մարտկոց-
ների, անվտանգության, լուսավորության, 
հետևման համակարգերի գործառույթների 
ու կարգա վիճակի հեռավար վերահսկման և 
կառավարման համար. հեռակառավարման 
մեկնասարքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների տեղա-
կայման, հետևման և անվտանգության 
համակարգեր՝ բաղկացած մեքենայի մեջ 
տեղադրվող ալեհավաքից և ռադիոհաղորդիչից. 
տրանսպորտային միջոցների լարման 
կարգավորիչներ. տրանսպորտային միջոց-
ների աուդիո սարքավորումներ, այն է՝ 
բարձրախոսներ ավտոմեքենաների ձայնային 
համակարգերի համար. նավագնացական 
սարքեր և գործիքներ տրանսպորտային 
միջոցների համար (նավակողային համա-
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կարգիչներ). էլեկտրական միակցիչներ՝ 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցները 
կցանքներին միակցելու համար. մարտկոցներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
էլեկտրական սարքեր, այն է՝ էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցների համար 
լիցքավորման կայաններ. տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչների համակարգչայնաց-
ված վերլուծիչներ. երկարացման լարեր 
տրանսպորտային միջոցների հետ օգտա-
գործման համար. ուժային ձայնահաններ 
(ադապտերներ) տրանսպորտային միջոցների 
հետ օգտագործման համար. էլեկտրական 
լարեր տրանսպորտային միջոցների հետ 
օգտագործման համար. էլեկտրական 
կուտակիչներ տրանսպորտային միջոցների 
հետ օգտագործման համար. թերմոստատ-
ներ (ջերմապահպանիչներ) տրանսպորտային 
միջոցների հետ օգտագործման համար. 
ավտոմեքենայի անվադողերում ցածր ճնշման 
ավտոմատ ցուցիչներ. տրանսպորտային 
միջոցների անցած տարածության (կմ, մղոն) 
հաշվիչներ. տրանսպորտային միջոցների 
ազդանշանների հեռակառավարման ապա-
րատուրա.

դաս 12. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցներ և դրանց մասեր ու կցամասեր, այն է՝  
կառուցվածքային մասեր և փոխհաղորդման 
բաղադրիչներ էլեկտրական շարժիչների, 
փոխանցատուփերի ու սռնիների տեսքով. 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցների 
թափքեր. բեռնացանցեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. ներկառուցված պատյան-
ներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
հակասահքային շղթաներ տրանսպորտային 
միջոցների համար.  կարկատաններ տրանս-
պորտային միջոցների անվադողերը նորոգելու 
համար. պոմպեր տրանսպորտային միջոցների 
անվադողերը փչելու համար. ավտոմեքենա-
ների սրահի պաստառներ.  ավտոմեքենաների 
ներքին երեսվածքներ. տրանսպորտային 
միջոցների անհատական կաշվե սրահներ. 
համարանիշի շրջանակներ. համարանիշի 
կալիչներ. տրանսպորտային միջոցների ներքին 
պաստառներ. էլեկտրական ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցներ. էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցների մասեր, այն է՝ 
շարժիչներ. էլեկտրական տրանսպորտային 

միջոցների մասեր, այն է՝ հետևի դիտահայե-
լիներ, հողմապակիների ապակեմաքրիչներ և 
հետնամասի բեռնամբարձիչներ. ամբող-
ջությամբ լիցքավորված, բարձրարտա-
դրողական էլեկտրական տրանսպորտային 
միջոցներ. տրանսպորտային միջոցների 
նստոցներ. տրանսպորտային միջոցների 
անվակունդեր. անիվներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. պատվածքներ, հար-
մարեցված ծածկոցներ տրանսպոր տային 
միջոցների համար. ղեկանիվներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. շարժիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների տանիքին 
տեղադրվող բեռնախցիկներ. մեղմիչներ, 
զսպանակներ, կայունարարի կաղապարա-
ձողեր և կախոցներ՝ բոլորը նախատեսված 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
հարդարման պանելներ տրանսպորտային 
միջոցների թափքերի համար. ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների արգելակային 
տրամաչափիչներ. հարմարեցված պատյաններ 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
համար. շարժիչների հենարաններ տրանս-
պորտային միջոցների համար. նախապես 
մշակված մեքենաների վինիլային պատ-
վածքներ, որոնք հատուկ հարմարեցված են 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների մասեր, այն է՝ 
ուժեղացված ղեկակառավարման ճկափողեր. 
տրանսպորտային միջոցների նշաններ. 
տրանսպորտային միջոցների նստատեղերի 
բարձիկներ. տրանսպորտային միջոցների 
հավաքովի անվակունդեր. տրանսպորտային 
միջոցների բեռնախցիկներ դահուկների 
համար. դիտահայելիներ տրանսպորտային 
միջոցների համար, այն է՝ հետևի դիտա-
հայելիներ. հակադարձող փոխանցիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցներում 
օգտագործման համար նախատեսված 
կեռիկներ՝ տրանսպորտային միջոցների 
պիտույքների կալման համար. տրանսպոր-
տային միջոցների հողմապակիներ. հակա-
հափշտակիչ  հարմարանքներ   տրանսպոր տային 
միջոցների համար. տրանսպոր տային միջոց-
ների դողեր. դողի օդախցիկներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. պոմպեր 
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անվադողերի փչման համար. տրանսպորտային 
միջոցների պլաստիկ մասեր, այն է՝ 
ավտոմոբիլների պլաստիկ մեկուսացմամբ 
արտաքին և ներքին դեկորատիվ և պաշտպանիչ 
պատվածքներ. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցներ, այն է՝ էլեկտրական ավտոմեքենա-
ներ, բեռնատար ավտոմեքենաներ, սպորտային 
ու մարդաբեռնատար ամենագնացներ (SUV). 
կիսով չափ ծածկող պատյաններ տրանս-
պորտային միջոցների համար. արգելակային 
օդաճնշակներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. արգելակային օդաճնշական 
գլաններ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. տրանսպորտային միջոց-
ների հետգցովի թափքածածկեր. շասսիներ 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների պաշտպանիչներ. բեռնատար և այլ 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցների 
նորոգման կառուցվածքային մասեր. 
կցորդիչների ագույցներից, փոխ-
հաղորդակներից, շարժիչի լիսեռից և 
դիֆերենցիալից բաղկացած տրանսպորտային 
միջոցների շարժաբեր մեխանիզմներ. 
շարժահաղորդակների վերին պատվածքներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. շարժահաղորդակների տեղակայման 
հարթակներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. շարժահաղորդակների 
հենատուփեր ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. քարշակի ձգաճոպաններ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ցայտապաշտպաններ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցներին կցվող սանդուղքներ. 
տրանսպորտային միջոցների ձգաճոպաններ. 
տրանսպորտային միջոցների անվահեծեր և 
դրանց կառուցվածքային մասեր. բարձր 
անցանելիության արտաճանապարհային 
ամենա գնացներ (ATV). տվիչներ  ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար, այն է՝  
ղեկի կառավարման պտտող մոմենտի 
էլեկտրական տվիչներ, որոնք վաճառվում են 
որպես ղեկային կառավարման համակարգի 
բաղադրամաս. տրանսպորտային միջոցների 
անվահեծեր. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների փոխանցատուփեր. տրանս-
պորտային միջոցների արգելակներ. տրանս-

պորտային միջոցների թափքեր. 
փոխ հա ղորդակներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար.  տրանս-
պորտային միջոցների մասեր, այն է՝ 
հողմապակիների հովարներ. տրանսպորտային 
միջոցների մասեր, այն է՝ արևապաշտպան 
հովարներ. տրանսպորտային միջոցների 
մասեր, այն է՝ ճոճանակային լծակներ. 
տրանսպորտային միջոցների մասեր, այն է՝ 
գնդաձև հոդակապեր. տրանսպորտային 
միջոցների մասեր, այն է՝ կախոցի հենակներ. 
տրանսպորտային միջոցների մասեր, այն է՝ 
պտտման մշտական հաճախության 
փոխանցման հոդակապեր. կափույրի ձողեր 
տրանսպորտային միջոցների անվադողերի 
համար. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների մասեր, այն է՝ դիֆերենցիալներ. 
շարժիչի ծածկոցի կողամասեր՝ որպես 
տրանսպորային միջոցների կառուցվածքային 
մասեր.   շարժաբեր լիսեռներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. արգե-
լակային մայրագծեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. արգելակի թմբուկներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. արգելակի տրամաչափիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների կախոցների մասեր, այն է՝ թերթավոր 
զսպաններ. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների կախոցների մասեր, այն է՝ 
պտուտակային զսպանակներ. հողմապակի-
ների ապակեմաքրիչների դանակներ  
տրանսպորտային միջոցների համար. 
հիդրավլիկական համակարգեր տրանս-
պորտային միջոցների համար. ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների կախոցների 
մասեր, այն է՝ էքվալայզերներ. տրանսպորտային 
միջոցների անհատական կաշվե պաստառներ. 
դիսկավոր արգելակի կոճղակներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. բաժակի 
կալիչներ տրանսպորտային միջոցներում 
օգտագործման համար. փոխհաղորդակներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար և դրանց փոխարինման մասեր. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
փոխհաղորդակների գոտիներ. կախոցային 
համակարգեր ցամաքային տրանսպոր տային 
միջոցների համար. ցամաքային տրանս-



ԳԳԳԳԳԳԳ

60

ՄՄՄ 1

60

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

02 . 1 1 . 2020

պորտային միջոցների անիվի առանցքա կալ-
ներ. ապակե պատուհաններ  տրանս  պոր տային 
միջոցների համար. պաշտ պանիչ ազդասարքեր 
տրանսպորտային միջոց ների համար. արգե-
լակային համակարգեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. հեծանվային կանգնակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. սռնի-
ների պատյանների հավաքածուներ ցամա-
քային տրանսպորտային միջոցների համար. 
կիսասռնիի առանցքակալներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. սկա վա-
ռակային արգելակներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. տրանս -
պոր տային միջոցների տանիքին տե ղա դրվող 
պահեստային բեռնարկղեր. ակտիվ հանգստի 
համար նախատեսված ավտո մեքենաներ. 
տրանսպորտային միջոցների անվտանգության 
բարձիկներ. տրանսպորտային միջոցների 
ապակիներ. նստատեղի ամրագոտիներ  
տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների դողերի 
փականներ. ազդանշանային շչակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների մասեր, այն է՝ 
շարժաբեր գոտիներ. կցորդիչների ագույցներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. հարմարեցված ծածկոցներ ավտո-
մեքենաների ու բեռնատար ավտոմեքենա ների 
համար՝ եղանակային պայմաններից և 
վնասակար տարրերից պաշտպանելու նպա-
տակով. ենթագլխիկներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. անվտանգության փչովի 
բարձիկներ տրանսպորտային միջոցներում 
օգտագործման համար` դժբախտ պատահարի 
հետևանքով վնասվածքները կանխելու 
նպատակով. շարժահաղորդ շղթաներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. վաճառքից հետո ավտոմեքենայի վրա 
տեղադրվող պարագաներ, այն է՝ ավտո-
մեքենայի պայուսակներ-օրգանայզերներ, 
ցանցեր և տակդիրներ՝ հատուկ նախատեսված 
տրանսպորտային միջոցներում տեղադրելու 
համար. անվտանգության ամրագոտիներ 
տրանսպորտային միջոցների նստատեղերի 
համար. բեռնացանցեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. արգելակային լրակազմեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 

մասեր, այն է՝  սռնիներ. ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների մասեր, այն է՝ շարժաբեր 
մեխանիզմներ. տրանսպորտային միջոցների 
մետաղական մասեր, այն է՝ ավտոմեքենաների 
արտաքին և ներքին մետաղական դեկորատիվ 
և պաշտպանիչ երեսքաշներ.  էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցներ, այն է՝ 
ավտոմեքենաներ, բեռնատար ավտոմեքենաներ 
և սպորտային ամենագնացներ. հեծանիվներ. 
պահուստային նախազգուշացման ազդա-
նշաններ տրանսպորտային միջոցների համար. 
անիվների սկավառակներ տրանսպոր տային 
միջոցների համար. շարժիչային տրանս-
պորտային միջոցների կողպեքներ. շարժիչային  
տրանսպորտային միջոցների ազդանշանային 
համակարգեր. ցամաքային տրանսպոր տային 
միջոցների կառավարման սարքեր և դրանց 
մասեր. սփոյլերներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ոտնատեղեր տրանս-
պորտային միջոցների համար. անվտանգու-
թյան բարձիկներ (ավտոմոբիլների 
անվտանգության միջոցներ). մեղմիչներ 
ավտոմոբիլների համար. ավտոմոբիլների 
թափարգելներ. տրանսպորտային միջոցների 
տանիքին տեղադրվող բեռնափոխադրիչներ և 
բեռնախցիկներ. տրանսպորտային միջոցների 
ծածկոցներ.  ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների մասեր, այն է՝ ոտնատեղեր. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
մասեր, այն է՝ ցեխից, կեղտից պաշտպանող 
վահանակներ. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների մասեր, այն է՝ բախամեղմիչներ. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
մասեր, այն է՝ մեղմիչներ. տրանսպորտային 
միջոցների դռներ. շրջադարձի ազդանշանային 
լծակներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
գազի կափարիչի ծածկոցներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների համարանիշի 
ծածկոցներ. դռների վահանակներ տրանս-
պորտային միջոցների համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200795 (111) 31678
(220) 04.05.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 04.05.2030
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(730) Րեյն Բևըրիջ Քամփընի ԼԼՔ, US 
(442) 18.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 

ներառյալ՝ գազավորված ըմպելիքներ և 
էներգետիկ ըմպելիքներ. օշարակներ, 
խտանյութեր, փոշիներ և բաղադրանյութեր 
ըմպելիքների, այդ թվում՝ գազավորված 
ըմպելիքների և էներգետիկ ըմպելիքների 
պատրաստման համար. գարեջուր։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200798 (111) 31679
(220) 04.05.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 04.05.2030
(730) Հենրիխ Բաղդասարյան, Երևան, Գայի 
պող., շ. 45, բն. 33, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 14. ոսկերչական իրեր. թանկարժեք և 

կիսաթանկարժեք քարերով ոսկյա և արծաթյա 
զարդեր:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20200861 (111) 31680
(220) 14.05.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 14.05.2030
(730) «Ինֆինում» ՍՊԸ, ք. Երևան, Կոմիտաս 
55/5, AM 
(442) 01.06.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույնով:
(511) 

դաս 9. ակնոցներ (օպտիկա). ակնոցների 
պատյաններ. արևապաշտպան ակնոցներ. 
սպորտային ակնոցներ. ակնոցների շղթաներ.

դաս 14. համայիլներ (թանկարժեք 
իրեր). ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց – ապարանջաններ. կախա-
զարդեր ոսկերչական իրերի համար. 
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). շղթաներ 
(թանկարժեք իրեր). ժամացույցների շղթաներ. 
վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). էլեկտրական 
ժամացույցներ. փողկապների սեղմիչներ. 
թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք իրեր). 
ոսկերչական իրեր. ձեռքի ժամացույցներ. ձեռքի 
ժամացույցների զսպանակներ. ձեռքի ժամա-
ցույցների ապակիներ. կիսաթանկարժեք քարեր. 
թանկարժեք քարեր. մատանիներ (թանկարժեք 
իրեր). ականջօղեր. թևքաճարմանդներ. 
զարդա տուփեր.

դաս 18. այցեքարտերի թղթապանակներ. 
հովանոցներ. արևի հովանոցներ. դրամա-
պանակներ. տուրիստական պայուսակներ. 
ծովափի պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. 
ուղեպայուսակներ. ճամպրուկներ. բանալիների 
պատյաններ. սպորտային պայուսակներ. 
այցեքարտերի պատյաններ. շարժիչավոր 
ճամպրուկներ. դպրոցական պայուսակներ.
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դաս 21. սպորտային տափաշշեր. թեր-
մոսներ.

դաս 25. հագուստ, ներառյալ՝ սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. գլխակապեր (հագուստ). 
բազկապատներ. կոշկեղեն. գլխարկներ. 
ձեռնոցներ (հագուստ). փողկապներ. ժապա-
վենակապ փողկապներ լայն եզրերով.

դաս 26. ճարմանդներ կոշիկների համար. 
ճարմանդներ հագուստի համար. մազակապեր. 
սեղմիչներ մազերի համար. զարդարանքներ 
գլխարկների համար. կոճակներ. սևեռակ–
ճարմանդներ. ապարանջան-բռնիչներ 
հագուստի թև քերը վեր բարձրացնելու համար. 
թևկապեր. մետաղազարդեր (հագուստի պարա-
գաներ). ասեղնագործած իրեր. ճարմանդներ 
գոտիների համար. դեկորատիվ իրեր 
մազերի համար. ծամկալներ. արդուզարդի 
ապրանքներ, բացառությամբ թելերի. փայլա-
զարդեր հագուստի համար. արծաթով 
ասեղնագործած իրեր. ոսկով ասեղնագործված 
իրեր. ձգուն ժապավեններ. ժապավենաթելեր 
վերջնամշակման համար. ճարմանդներ 
(հագուստի պարագաներ). գլխարկի ժապա-
վեններ. մազերի ժապավեններ. ոչ թղթյա 
ժապավեններ և ժապավենակապեր նվերները 
փաթեթավորելու համար. արդուզարդի 
ապրանքների ժապավենակապեր. գլխարկների 
գնդասեղներ, բացառությամբ թանկարժեք 
իրերի.

դաս 27. գորգեր յոգայով զբաղվելու համար. 
յոգայի ճոճեր. մարմնամարզական փռոցներ.

դաս 41. առողջության ակումբների 
ծառա յություններ (առողջարար և ֆիթնես-
մարզումներ). սպորտային սարքերի տրա-
մադրում. ֆիթնես-դասերի անցկացում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20200901  (111) 31681
(220) 19.05.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 19.05.2030
(730) «Ինովացիոն լուծումների և տեխնոլո-
գիաների կենտրոն հիմնադրամ», Երևան, 
Արզումանյան 30, բն. 23, AM 

(442) 16.07.2020
(540) 

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

դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային 
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա-
գործման նպատակով. ճարտարապետա-
կան ծառայություններ. հետազոտություններ 
մանրէա բանության բնագավառում. ծառա-
յություններ քիմիայի բնագավառում. 
հետազոտություններ քիմիայի բնագավառում. 
խորհրդատվու թյուն ճարտարապետության 
հարցերով. հատակա գծերի մշակում շինարարու-
թյան բնագավառում. տեխնոլոգիական 
հետա զո տություններ. նավթահորերի հսկո-
ղություն. հետազոտություններ կոսմե-
տոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի 
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. 
դիզայներների ծառայություններ փաթեթա-
վորման բնագավառում. նյութերի 
փորձարկումներ. տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում. երկրաբանական հետա-
զննություն. նավթի հանքավայրերի հետա-
զննություն. ճարտարագիտություն. 
օդերևու թա բանական տեղեկատվություն. 
հողա չափում. համակարգիչների վարձույթ. 
համակար գիչների համար ծրագրերի 
կազմում. նավթի հանքավայրերի հետա-
խուզում. հետազոտություններ ֆիզի-
կայի բնագավառում. հետազոտություններ 
մեխա նիկայի բնագավառում. մանածա-
գործական արտադրանքի փորձար-
կումներ. երկրաբանական հետախուզում. 
հետազոտություններ երկրաբանության 
բնագա  վառում. արվեստի ստեղծագործություն-
ների իսկության որոշում. չափաբերում 
(չափումներ). ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման արդիա-
կանացում. խորհրդատվություն համա-
կարգչային տեխնիկայի մշակման և 
զարգացման ոլորտում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման 
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների 
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հետազոտություն և մշակում երրորդ 
անձանց համար. գեղարվեստական 
ձևավորում (արդյունաբերական դիզայն). 
ստորջրյա հետազոտություններ. համա-
կարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային համակարգերի վերլու-
ծություն. հետազոտություններ կենսա-
բանության բնագավառում. քաղաքների 
հատակագծերի կազմում. ճարտարագիտա-
կան փորձաքննություն. համակարգչային 
համակարգերի նախագծում. ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի տեխնիկական վերա-
հսկողություն. համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային 
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-կայքերի). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում. 
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական 
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրա-
գրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից. 
խորհուրդներ էներգիայի խնայողության 
հարցերով. հետազոտություններ շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում. 
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում). ձեռագրի վերլուծություն (ձեռա-
գրաբանություն). ջերմոցային գազերի 
արտանետումների կրճատման հետ 
կապված գիտական տեղեկատվության 
և խորհրդատվության տրամադրում. 
անտառի որակի գնահատում. բրդի որակի 
գնահատում. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ. 
ջրի անալիզ. գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային ապա-
հովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. գիտական 
հետազոտություններ. սերվերների հոսթինգ. 

կլինիկական փորձարկումներ. տվյալ-
ների պահեստային հեռապատճենման 
ծառայություններ. տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում. համակարգչային տեխնոլո-
գիաների և ծրագրավորման վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. աշխարհագրական քարտեզներ 
կազմելու ծառայություններ. «ամպային» 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների ծառայու-
թյուններ, որոնք տրամադրվում են 
արտաքին ռեսուրսների (աութսորսինգ) 
հիման վրա. տեխնոլոգիական հար ցերով 
խորհրդատվություն. համա կարգչային տեխ-
նոլոգիաների ոլորտում խորհրդա տվություն-
ներ. հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիա ների 
ոլորտում խորհրդա տվական ծառայություններ. 
եղանակի տեսության ծառայություններ. 
համա կարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեխնիկական փաստա-
թղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. 
բջջային հեռախոսների ապակողպում. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտո րինգ 
անսարքությունները բացահայտելու համար. 
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների 
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց 
համար (ծառայություններ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում). խորհրդա-
տվություն համա ցանցային անվտանգության 
հարցերով. խորհրդատվություն տվյալների 
անվտանգության հարցերով. տվյալների 
կոդավորման ծառայություններ. համա-
կարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. անձնական 
տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 
գողությունը հայտնաբերելու համար. 
վարկային քարտերով գործարքների 
էլեկտրոնային վերահսկում համացանցի 
միջոցով խարդախությունները հայտնաբերելու 
համար. ծրագրային ապահովման մշակում 
ծրագրային ապահովման հրատարակման 
շրջանակներում. հարթակ որպես 
ծառայություն (PaaS). համակարգչային 
հարթակների կատարելագործում. այցե-
քարտերի ձևավորում. գիտական և 
տեխնոլոգիական հետազոտություններ 
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բնական աղետների ոլորտում. նավթի, գազի 
և հանքարդյունաբերության ոլորտներում 
հետախուզական ծառայություններ. գիտական 
և տեխնոլոգիական հետազոտություն 
արտոնա գրային քարտեզագրման ոլոր-
տում. հետազոտություններ շինարա-
րական աշխատանքների ոլորտում. 
հետա  զոտություններ հեռահաղորդակցա-
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում. հետա-
զոտություններ եռակցման ոլորտում. բժշկական 
հետազոտություններ. գովազդային նյութերի 
գրաֆիկական ձևավորում. հաշվիչների 
վարձույթ էլեկտրաէներգիայի սպառման 
հաշվառման համար. էլեկտրոնային առևտրի 
գործարքների ժամանակ օգտագործողի 
վավերացման ծառայություններ. օգտագործողի 
վավերացման ծառայություններ՝ օգտագործելով 
մեկանգամյա մուտքի տեխնոլոգիան առցանց 
ծրագրային ապահովման հավելվածների 
համար:

____________________

(210) 20200922 (111) 31682
(220) 22.05.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 22.05.2030
(730) Էբբոթթ Լաբորըթրիզ, US 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 9. բժշկական համակարգչային 

ծրագրային ապահովում և համակարգչային 
սարքավորումներ. լաբորատոր համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում և 
համակարգչային սարքավորումներ. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում 
և համակարգչային սարքավորումներ 
բժշկական ախտորոշման բնագավառում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում և 
համակարգչային սարքավորումներ հիվան-
դության թեստավորման բնագավառում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
և համակարգչային սարքավորումներ 

արհեստական պայմաններում ախտորոշման 
բնագավառում. համակարգչային ծրա-
գրային ապահովում և համակարգչային 
սարքավորումներ հիվանդների հսկողության 
համար. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում և համակարգչային սարքա-
վորումներ լաբորատոր և ախտորոշիչ 
թեստավորման միջոցների հետևման և 
կառավարման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում և համակարգչային 
սարքավորումներ առողջապահական, 
բժշկա կան ախտորոշման, արհեստական 
պայմաններում ախտորոշման, գույքի 
կառավարման, բժշկական թեստավորման 
միջոցների արդյունավետության, լաբո-
րատոր կառավարման, հիվանդների 
հսկողության, հիվանդությունների հսկման, 
հիվանդությունների մասին հաղորդման ու 
հաշվետրման, հիվանդությունների ստուգման 
և ախտորոշիչ հետազոտության բնագավա ռում 
տվյալների և տեղեկատվության հավաքման, 
հետևման, կառավարման, հսկման, ինտե-
գրման, արտացոլման, վերլուծության և 
հաշվետվությունների համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում և համակարգչային 
սարքավորումներ բժշկական տվյալների 
կառավարման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում և համակարգչային 
սարքավորումներ առողջապահական տվյալ-
ների կառավարման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում և համակարգչային 
սարքավորումներ լաբորատոր տվյալների 
կառավարման համար. բջջային հեռախոս-
ների և սմարթֆոնների համակարգչային 
ծրագրային ապահովում և համակարգչային 
սարքավորումներ առողջապահության, 
բժշկական ախտորոշման, արհեստական 
պայմաններում ախտորոշման, հիվանդների 
հսկողության, լաբորատոր կառավարման, 
բժշկական թեստավորման միջոցների 
կառավարման, հիվանդությունների հսկման, 
հիվանդությունների մասին հաղորդման 
ու հաշվետրման, հիվանդությունների 
թեստավորման և ախտորոշիչ թեստավորման 
ոլորտներում օգտագործման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում և 
համակարգչային սարքավորումներ առողջա-
պահության, բժշկական, հիվանդների 
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խնամքի, հիվանդության, ախտանիշ ների, 
ժողովրդագրական, աշխարհագրական 
տեղա բաշխման և լաբորատոր տվյալների 
կառավարման, ինտեգրման և հեշտացման 
համար. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում և համակարգչային սարքա-
վորումներ բժշկական և լաբորատոր սարքա-
վորումների և գործիքների, առողջապահա կան 
և լաբորատոր անձնակազմի, բժշկա-
կան, առողջապահական և լաբորատոր 
հաստատությունների ու միջոցների հսկման 
և կառավարման համար. համակարգչային 
սարքավորումներ բժշկական ախտորոշ-
ման գործիքները սերվերներին, տվյալ ների 
հիմնապաշարներին և տեղեկատվա կան 
տեխ նոլոգիաների համակարգերին միաց-
նելու համար. համակարգչային ծրա-
գրային ապահովում և համակարգչային 
սարքավորումներ կարճ հաղորդագրությունների 
համակարգի և այլ բովանդակության 
փոխանցման և հաղորդակցության համար. 
լաբորատոր սարքավումներ և գործիքներ. 
տպիչներ. 

դաս 41. դասընթացների և կրթական 
ծառայությունների տրամադրում. դաս-
ընթացների և կրթական ծառայությունների 
տրամադրում առողջապահության, բժշկական 
ախտորոշման, արհեստական պայմաննե-
րում ախտորոշման, հիվանդությունների 
թեստավորման, հիվանդությունների հսկո-
ղության, հիվանդությունների քարտեզա գրման, 
ախտորոշիչ թեստավորման, հիվանդ ների 
հսկողության, լաբորատոր կառավարման, 
բժշկական և առողջապահական 
հաստատությունների ու միջոցների կառա-
վարման, գույքի կառավարման, օգտա-
գործողների կառավարման և միջոցների 
արդյունավետության ոլորտներում. դաս-
ընթացների և կրթական ծառայությունների 
տրամադրում առողջության պահպանման, 
բժշկական ախտորոշման, արհեստական 
պայմաններում ախտորոշման, հիվանդու-
թյունների թեստավորման, հիվանդություն-
ների հսկողության, հիվանդությունների 
քարտեզագրման, ախտորոշիչ թեստավոր-
ման, հիվանդների հսկողության, լաբորատոր 
կառավարման, բժշկական և առողջապահա-
կան հաստատությունների ու միջոցների 

կառավարման, գույքի կառավարման, 
օգտագործողների կառավարման և միջոցների 
արդյունավետության ոլորտներում ծրագրային 
ապահովման համար. դասընթացների և 
կրթական ծառայությունների տրամադրում 
առողջապահության, բժշկական ախտորոշման, 
արհեստական պայմաններում ախտորոշ-
ման, հիվանդությունների թեստավոր-
ման, հիվանդությունների վերահսկման, 
հիվանդությունների քարտեզագրման, ախտ-
որոշիչ թեստավորման, հիվանդների հսկո-
ղության, լաբորատոր կառավարման, բժշկական 
և առողջապահական հաստատությունների ու 
միջոցների կառավարման, գույքի կառավար-
ման, օգտագործողների կառավարման և 
միջոցների արդյունավետության ոլորտներում 
տվյալների հսկողության, տվյալների 
վերլուծության, տվյալների արտացոլման, 
տվյալների հաղորդման և տվյալների 
կառավարման համար.

դաս 42. բժշկական համակարգչային 
ծրագրային ապահովում որպես ծառայություն 
(SAAS). լաբորատոր համակարգչային 
ծրագրային ապահովում որպես ծառայություն 
(SAAS). մուտքի ապահովում դեպի ոչ բեռնելի 
«ամպային» բժշկական համակարգչային 
ծրագրեր. մուտքի ապահովում դեպի ոչ բեռնելի 
«ամպային» լաբորատոր համակարգչային 
ծրագրեր. մուտքի ապահովում դեպի ոչ 
բեռնելի առցանց բժշկական համակարգչային 
ծրագրեր. մուտքի ապահովում դեպի ոչ 
բեռնելի առցանց լաբորատոր համակարգչային 
ծրագրեր. մուտքի ապահովում դեպի ոչ 
բեռնելի առցանց համակարգչային ծրագրեր 
առողջապահության, բժշկական ախտորոշման, 
արհեստական պայմաններում ախտորոշման, 
հիվանդությունների թեստավորման, հիվան-
դությունների հսկողության, հիվանդու թյուն ների 
քարտեզագրման, ախտորոշիչ թեստավոր-
ման, հիվանդների հսկողության, լաբորատոր 
կառավարման, բժշկական և առողջապա-
հական հաստատությունների ու միջոցների 
կառավարման, գույքի կառավարման, 
օգտա գործողների կառավարման և 
միջոց ների արդյունավետության ոլորտ-
ներում. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում որպես ծառայություն (SAAS) 
առողջապահության, բժշկական ախտորոշ-
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ման, արհեստական պայմաններում 
ախտորոշ ման, հիվանդությունների թեստավոր-
ման, հիվանդությունների հսկողության, 
հիվանդությունների քարտեզագրման, 
ախտորոշիչ թեստավորման, հիվանդների 
հսկողության, լաբորատոր կառավարման, 
բժշկական և առողջապահական հաստա-
տությունների ու միջոցների կառավարման, 
գույքի կառավարման, օգտագործողների 
կառավարման և միջոցների արդյունավետության 
ոլորտներում. ցանցային ծրագրային հարթակի 
տրամադրում առողջապահության, բժշկական 
ախտորոշման, արհեստական պայմաններում 
ախտորոշման, հիվանդությունների թեստա-
վորման, հիվանդությունների հսկողու-
թյան, հիվանդությունների քարտեզագրման, 
ախտ որոշիչ թեստավորման, հիվանդների 
հսկողության, լաբորատոր կառավարման, 
բժշկական և առողջապահական հաստա-
տությունների ու միջոցների կառա վարման, 
գույքի կառավարման, օգտագործողների 
կառավարման և միջոցների արդյունա-
վետության ոլորտներում. մուտքի ապահովում 
դեպի «ամպային» համակարգչային ծրագրեր 
առողջապահության, բժշկական ախտորոշման, 
արհեստական պայմաններում ախտորոշման, 
հիվանդությունների թեստավորման, հիվանդու-
թյունների հսկողության, հիվանդությունների 
քարտեզագրման, ախտորոշիչ թեստավորման, 
հիվանդների հսկողության, լաբորատոր 
կառավարման, բժշկական և առողջապահա-
կան հաստատությունների ու միջոցների 
կառավարման, գույքի կառավարման, օգտա-
գործողների կառավարման և միջոցների 
արդյունավետության ոլորտներում. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում 
որպես ծառայություն (SAAS) տվյալների 
և տեղեկատվության հավաքման, 
արտացոլման, հետևման, կառավարման, 
հսկողության, ինտեգրման, վերլուծության 
և հաշվետրման ու հաղորդման համար 
ծրագրերի պարունակությամբ. ցանցային 
ծրագրային հարթակի տրամադրում 
տվյալների և տեղեկատվության հավաքման, 
արտացոլման, հետևման, կառավարման, 
հսկողության, ինտեգրման, վերլուծության 
և հաշվետրման ու հաղորդման համար. 
մուտքի ապահովում դեպի «ամպային» 

համակարգչային ծրագրեր տվյալների և 
տեղեկատվության հավաքման, արտացոլման, 
հետևման, կառավարման, հսկողության, 
ինտեգրման, վերլուծության և հաշվետրման 
ու հաղորդման համար. համակարգչային  
ծրագրային ապահովում որպես ծառայություն 
(SAAS) առողջության, բժշկական, հիվանդների 
խնամքի, ախտորոշման, հիվանդության 
և լաբորատոր տվյալների հետ կապը 
կառավարելու, ինտեգրելու և հեշտացնելու 
համար. ցանցային ծրագրային հարթակի 
տրամադրում առողջության, բժշկական, 
հիվանդների խնամքի, ախտորոշման, 
հիվանդության և լաբորատոր տվյալների 
հետ կապը կառավարելու, ինտեգրելու և 
հեշտացնելու համար. մուտքի ապահովում 
դեպի «ամպային» համակարգչային ծրագրեր 
առողջության, բժշկական, հիվանդների 
խնամքի, ախտորոշման, հիվանդության 
և լաբորատոր տվյալների հետ կապը 
կառավարելու, ինտեգրելու և հեշտացնելու 
համար. համակարգչային ծրագրային 
ապա հովում որպես ծառայություն (SAAS) 
բժշկական և լաբորատոր սարքավորումների և 
գործիքների հսկման և կառավարման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում որպես 
ծառայություն (SAAS) բժշկական և լաբորատոր 
անձնակազմի հսկման և կառավարման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
որպես ծառայություն (SAAS) բժշկական և 
լաբորատոր գույքի հսկման և կառավարման 
համար. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում որպես ծառայություն (SAAS) 
բժշկական և լաբորատոր արդյունավետության 
հսկման և կառավարման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
որպես ծառայություն (SAAS) բժշկական և 
լաբորատոր փոխկապակցվածության հսկման 
և կառավարման համար. ցանցային ծրագրային 
հարթակի տրամադրում բժշկական և 
լաբորատոր սարքավորումների և գործիքների, 
բժշկական և լաբորատոր անձնակազմի, 
բժշկական և լաբորատոր գույքի, բժշկական 
և լաբորատոր արդյունավետության և բժշկա-
կան ու լաբորատոր փոխկապակցվածության 
հսկման և կառավարման համար. մուտքի 
ապահովում դեպի «ամպային» համակարգչային 
ծրագրեր բժշկական և լաբորատոր 
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սարքավորումների և գործիքների, բժշկական 
և լաբորատոր անձնակազմի, բժշկական և 
լաբորատոր գույքի, բժշկական և լաբորատոր 
արդյունավետության և բժշկական ու լաբո-
րատոր փոխկապակցվածության հսկման 
և կառավարման համար. տեխնիկական 
աջակցության ծառայությունների տրամադրում 
առողջության, բժշկական ախտորոշման, 
արհեստական պայմաններում ախտորոշման 
և հիվանդությունների թեստավորման 
բնագավառներում համակարգչային ծրա-
գրային ապահովման և համակարգչային 
սարքավորումների, բժշկական ախտորոշիչ 
գործիքների և սարքավորումների, լաբորատոր 
գործիքների և սարքավորումների համար. 
առողջապահության, բժշկական ախտորոշման, 
արհեստական պայմաններում ախտորոշ-
ման, հիվանդությունների թեստավոր-
ման, հիվանդությունների հսկողության, 
հիվանդությունների քարտեզագրման, ախտ-
որոշիչ փորձարկումների, հիվանդների 
հսկողության, լաբորատոր կառավարման, 
բժշկական և առողջապահական հաստա-
տությունների ու միջոցների կառա-
վարման, գույքի կառավարման, 
օգտա  գործողների կառավարման, և միջոց-
ների արդյունավետության ոլորտներում 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
և համակարգչային    սարքավորումների    
խնդիր ների վերացման ծառայությունների 
տրամա դրում. համակարգչային ծրագրային 
ապահով ման և համակարգչային 
սարքավորումների խնդիրների վերացման 
ծառայությունների տրամադրում բժշկական 
ախտորոշման գործիքների և սարքավորումների, 
լաբորատոր գործիքների և սարքավորում-
ների համար. սերվերներին, տվյալների 
հիմնապաշարներին և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների համակարգերին մուտքի 
ապահովում։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200923 (111) 31683
(220) 22.05.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 22.05.2030
(730) «Ջիէն» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 
37, AM 

(442) 16.06.2020
(540) 

(526) Բացի «Yemmi» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մոխրագույն, սպիտակ, կանաչ և սև 
գունա յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. տոմատի մածուկ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20200939 (111) 31684
(220) 26.05.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 26.05.2030
(730) «ՄԲ հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Ծարավ 
Աղբյուր 14, AM 
(442) 16.07.2020
(540) 

(511) 
 դաս 3. օճառներ, աման լվանալու 

միջոցներ, ապակի լվանալու միջոցներ, լվացող 
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական 
և բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների, գազօջախ մաքրելու 
միջոցներ, սպիտակեցնող (գունազրկող) 
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միջոցներ կենցաղային նպատակների համար, 
ժավելաջուր, սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
լվացքի համար, պատրաստուկներ լվացքի 
համար.

 դաս 5. հակամանրէային ձեռքի գել, 
հակամանրէային օճառներ, ձեռքերը լվանալու 
հակամանրէային միջոցներ, ախտահանիչ 
միջոցներ, ախտահանող օճառներ:

____________________

(210) 20200980 (111) 31685
(220) 01.06.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 01.06.2030
(730) Ըդվանսթ Նյու Թեքնոլըջիզ Քո., Լթդ., KY 
(442) 16.06.2020
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում. համակարգչային գրառված 
և ներբեռնվող ծրագրեր. համակարգչային 
գրառված և ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում շարժական սարքերի ու 
համակարգիչների համար հավելվածների 
տեսքով. համակարգչային ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում շարժական սարքերի 
հետ օգտագործման համար. գրառված և 
ներբեռնվող ծրագրային ապահովում երրորդ 
անձանց հասցեագրվող և երրորդ անձանցից 
կատարվող էլեկտրոնային վճարումների 

մշակման համար. համակարգչային գրառված 
և ներբեռնվող ծրագրային ապահովում և 
ծրագրային հավելվածներ ֆինանսական 
ծառայությունների, ֆինանսական գոր-
ծարքների, էլեկտրոնային առևտրի, 
էլեկտրոնային վճարումների, արտարժույթի 
փոխանակման, առևտրային և միջնորդային 
գործունեության ոլորտում, ինչպես նաև 
ներդրումների հարցերով խորհրդատվական 
ոլորտում օգտագործման համար. գրառված 
և ներբեռնվող ծրագրային ապահովում 
նույնականացման ստուգման և հաստատման 
համար. ներբեռնելի համակարգչային 
ծրագրային ապահովում և համակարգչային 
ծրագրային հավելվածներ. համակարգչային 
գրառված և ներբեռնվող ծրագրային ապա-
հովում հաղորդագրությունների ակնթար թային 
փոխանակման համար. համակարգչային 
գրառված և ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում ֆայլերի փոխանակման համար. 
հաղորդակցական ծրագրային ապահովում 
համակարգիչների, շարժական, անլար և 
հեռահաղորդակցական ցանցերի միջոցով 
տվյալների, ձայնի, տեսատվյալների, պատկերի 
և գրաֆիկայի էլեկտրոնային փոխանակման 
համար. համակարգչային գրառված և 
ներբեռնվող ծրագրային ապահովում պատկերի, 
գրաֆիկայի, ձայնի, տեսատվյալների և 
տեքստերի մշակման համար. ներբեռնելի 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության, 
տվյալների, փաստաթղթերի, ձայնի և պատկերի 
էլեկտրոնային փոխանցման դյուրացման 
համար. ներբեռնելի համակարգչային ծրա-
գրային ապահովում, որը հնարավորություն է 
տալիս օգտատերերին մասնակցել համացանցի 
տեխնոլոգիայի վրա հիմնված հանդիպումներին 
և դասընթացներին՝ վեբ-զննարկիչի (բրաուզերի) 
միջոցով տվյալներին, փաստաթղթերին,   
պատկերներին և կիրա ռական ծրագրերին 
մուտք գործելու հնարավորությամբ. ներբեռնելի 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
հեռադիր համակարգիչներ և համակարգչային 
ցանցեր մուտք գործելու, դրանք դիտելու և 
վերահսկելու համար. ներբեռնելի ամպային 
հաշվարկման ծրագրային արտադրանք. 
ներբեռնելի ամպային ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային գրառված և ներբեռնվող 



ԳԳԳԳԳԳԳ

69

ՄՄՄ 1

69

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

02 . 1 1 . 2020

ծրագրային ապահովում՝ սպառողների 
կողմից գնելու որոշում կայացնելու պրոցեսում 
վերջիններիս տեղորոշման և վարքագծի 
գնահատման համար. համակարգչային 
ներբեռնելի ծրագրային հավելվածներ բնապահ-
պանության, կլիմայական փոփոխությունների 
և ջերմոցային գազերի արտանետումների 
նվազեցման համար. համացանցից կամ 
համակարգչային ցանցից կամ համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարներից ներբեռնելի 
առցանց էլեկտրոնային հրապարակումներ. 
ներբեռնելի էլեկտրոնային հրապարակումներ 
ամսագրերի, հոդվածների, բրոշյուրների, 
թռուցիկների, բուկլետների, տեղեկատվական 
նյութերի, ուսուցողական նյութերի տեսքով՝ 
գործարարության, էլեկտրոնային առևտրի, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ամպային 
հաշվարկների, հեռահաղորդակցությունների, 
համացանցի, գործարարության ու 
էլեկտրոնային առևտրի թեմայով ուսուցման, 
առևտրի, վաճառքի, մարքեթինգի և 
ֆինանսական կառավարման ոլորտներում. 
համակարգիչներին կից սարքեր. դյու-
րակիր համակարգիչներ. անձնական 
դյուրակիր համակարգիչներ. շարժական 
համակարգիչներ. ձեռքի համակարգիչներ. 
անձնական թվային օգնականներ (ԱԹՕ). 
անձնական մեդիանվագարկիչներ. շարժական 
հեռախոսներ. սմարթֆոններ. թվային 
տեսախցիկներ. կուտակիչներ, լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար. համակարգչային 
աշխատակայան. համակարգչային սերվեր-
ներ. համակարգչային և հեռահաղորդակցա-
կան ցանցային սարքավորանք. համակարգչի 
ցանցային ադապտերներ, փոխարկիչներ, 
երթուղարարներ և կենտրոնացնող հան-
գույցներ. լարով և անլար մոդեմներ և 
հաղորդակցական քարտեր և սարքեր. դյուրա-
կիր համակարգիչների կալիչներ, համակար-
գիչ ների պայուսակներ. կրակմարիչներ. 
համա կարգչային սարքավորումներ և 
ծրագրակազմեր. նավագնացական համա-
կարգեր ավտոմոբիլների համար. կոմպակտ 
սկավառակներ. թվային երաժշտություն 
(համացանցից ներբեռնվող). հեռակապի 
սարքեր. մկնիկի տակդիրներ. շարժական 
հեռախոսների լսափողեր. շարժական 
հեռախոսների լրասարքեր. ներբեռնվող 

խաղեր, նկարներ, ֆիլմեր, կինոֆիլմեր և 
երաժշտություն. ազդանշանային համա-
կարգեր. անվտանգության խցիկներ. ռադիո 
և հեռուստատեսային հեռարձակման 
շարժական կայանքներ. հեռուստատեսային 
հեռարձակման սարքավորումներ. խցիկներ. 
տեսախցիկներ. գլխային հեռախոսներ. 
հեռախոսային ականջակալներ. խոսափողեր. 
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի 
(GPS) ապարատներ և սարքավորումներ. 
համակարգչային, էլեկտրոնային և տեսա-
խաղերի ծրագրեր և ծրագրային ապահովում 
(ներառյալ՝ համացանցից ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում). հեղուկաբյուրեղային 
տեսասարքեր հեռակապի և էլեկտրոնային 
սարքավորումների համար. հեռուստատեսային 
կցուրդներ. հեռակառավարման վահանակներ. 
տվյալների պահման ծրագրեր. ակնոցներ 
(օպտիկա). արևապաշտպան ակնոցներ. 
էլեկտրոնային ցուցանակներ. բանկային 
ծածկագրված կամ մագնիսական վարկային 
քարտեր, հաշվեքարտեր, դրամական քարտեր, 
վճարային քարտեր, հեռախոսային քարտեր և 
նույնականացման քարտեր. բանկոմատներ, 
կանխիկի բաշխիչ ավտոմատներ. էլեկտրոնային 
գրքեր. դատարկ տոներային քարթրիջներ 
տպիչների և լուսապատճենահանող 
ապարատների համար. ռադիո-տեսադայակ, 
լսա-տեսասարքեր երեխաներին հետևելու 
համար. օբյեկտիվների լուսապաշտպանիչ 
բլենդներ. պլանշետային համակարգիչներ. 
կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ. 
հիշողության քարտեր տեսախաղերի սարքերի 
համար. վրան կրովի համակարգիչներ, 
սմարթֆոններ, մոնիտորներ, ցուցասար-
քեր, համակարգչային սարքավորումներ, 
սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը 
հետևելու համար, աուդիոսարքեր, 
կապի սարքեր, հեռահաղորդակցական 
սարքեր, համակարգիչներին կից սարքեր, 
դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ և 
կապի թվային էլեկտրոնային սարքեր. 
վրան կրովի համակարգիչներ, սմարթ-
ֆոններ, մոնիտորներ, ցուցասարքեր, 
համակարգչային սարքավորումներ, սարքեր 
ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու 
համար, աուդիոսարքեր, կապի սարքեր, 
հեռահաղորդակցական սարքեր, համա-



ԳԳԳԳԳԳԳ

70

ՄՄՄ 1

70

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

02 . 1 1 . 2020

կարգիչներին կից սարքեր, դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչներ և կապի թվային 
էլեկտրոնային սարքեր՝ բոլորը նախատեսված 
էլեկտրոնային եղանակով վճարումների 
դյուրացման համար, ինչպես նաև սպառողին 
հնարավորություն ընձեռելու ֆինանսական 
և բանկային հաշիվների վերաբերյալ 
տեղեկատվական ցանց մուտք գործելու 
և բանկային բիզնես իրականացնելու 
համար. վրան կրովի համակարգիչներ, 
սմարթֆոններ, մոնիտորներ, ցուցասար-
քեր, համակարգչային սարքավորումներ, 
սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը 
հետևելու համար, աուդիոսարքեր, կապի 
սարքեր, հեռահաղորդակցական սարքեր, 
համակարգիչներին կից սարքեր, դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչներ և կապի թվային 
էլեկտրոնային սարքեր՝ բոլորը կապի անլար 
ցանցերին, հեռահաղորդակցական ցանցերին 
և համացանցին մուտքի ապահովման համար. 
ներբեռնելի շարժական հավելվածներ վրան 
կրովի համակարգիչների, սմարթֆոն-
ների, մոնիտորների, ցուցասարքերի, 
համակարգչային սարքավորումների, 
ֆիզի կական ակտիվությանը հետևելու 
համար սարքերի, աուդիոսարքերի, կապի 
սարքերի, հեռահաղորդակցական սարքերի, 
համակարգիչներին կից սարքերի, դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչների և կապի թվային 
էլեկտրոնային սարքերի հետ օգտագործման 
համար. համակարգչային կիրառական 
ծրագրեր վրան կրովի համակարգիչների, 
սմարթֆոնների, մոնիտորների, ցուցասար-
քերի, համակարգչային սարքավորումների, 
ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու 
համար սարքերի, աուդիոսարքերի, կապի 
սարքերի, հեռահաղորդակցական սարքերի, 
համակարգիչներին կից սարքերի, դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչների և կապի թվային 
էլեկտրոնային սարքերի հետ օգտագործման 
համար. ծածկագրված կամ մագնիսական 
կանխավճարային վճարային քարտեր, 
բանկային քարտեր, վարկային քարտեր, 
հաշվեքարտեր, դրամական քարտեր և 
նույնականացման քարտեր.

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

կապված գործառնություններ. ֆինանսական 
գործառնությունների հաշվանցում (քլիրինգ) 
և համաձայնեցում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով. առցանց 
բանկային և ֆինանսական ծառայություն-
ներ. սպասարկում վարկային քարտերով, 
դրանցով հաշիվների ու վճարների մշակում 
և փոխանցում, ինչպես նաև ֆինանսա-
կան գործառնությունների ապահովա-
գրում. դրամական միջոցների փոխանցում. 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով 
դրամական միջոցների փոխանցում երրորդ 
անձանց համար. համացանցի միջոցով 
վճարների փոխանցում երրորդ անձանց 
համար. ֆինանսական ծառայություններ 
հաշիվների դուրսգրման և վճարների մշակման 
ոլորտում. վարձակալության և փոխառության 
կազմակերպում և կառավարում. անշարժ 
գույքի վարձույթ և վարձակալություն. 
անշարժ գույքի գնահատում. անշարժ գույքի 
գնորոշում, ֆինանսավորում, դրանց մեջ 
ներդրում. միջնորդություն անշարժ գույքի 
հետ կապված գործառնություններում. 
անշարժ գույքի գործակալություն ներ. 
բնա կարանային գործակալությունների 
ծառայու թյուններ. ապահովագրության 
վիճակա գիրների ծառայություններ. անշարժ 
գույքի կառավարում և դրա վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. վարձակալական 
վճար ների գանձում. գրասենյակային 
տարածքների վարձակալություն (անշարժ 
գույք). բնակարանների ու սենյակների 
վարձակալություն. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տրամադրում համացանցի միջոցով. 
պահպանում անկիզելի պահարաններում և 
ճամփորդության վկայագրերի թողարկում. 
կապիտալ ներդրումներ. ֆինանսական 
գնահատում (ապահովագրություն, բանկային 
գործառնություններ, անշարժ գույք). 
ֆինանսների և ակտիվների կառավարում. 
ապահովագրական և ֆինանսական ծառա-
յություններ. հեռահաղորդակցության միջոցով 
տրամադրվող ֆինանսական ծառայություն-
ներ. ֆինանսական խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն. բանկային գործառ-
նությունների առցանց իրականացում. 
տվյալների համակարգչային հիմնապաշար-
ների կամ համացանցի միջոցով բանկային 



ԳԳԳԳԳԳԳ

71

ՄՄՄ 1

71

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

02 . 1 1 . 2020

գործառնությունների առցանց իրականացում. 
բորսայական միջնորդություն, բորսայական 
գնանշումներ. միջնորդական գործարքներ 
կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի 
հետ, ֆինանսական վերլուծություն. հաշվե-
քարտերով սպասարկում, վճարային քարտերով 
սպասարկում և պլաստիկ քարտերով 
սպասարկում. բանկային գործառնությունների 
իրականացում, խնայողական հաշիվների 
սպասարկում և ներդրումային ծառայություններ. 
ֆինանսական հաշվանցում (քլիրինգ). վարկերի 
իսկության ստուգում համաշխարհային 
համակարգչային տեղեկատվական ցանցի 
միջոցով. վարկային ռիսկերի կառավարում 
էլեկտրոնային համակարգով. գնումների 
համար էլեկտրոնային վճարման և հաշիվների 
էլեկտրոնային վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական հաշիվների դեբետավորման 
և վարկավորման ծառայություններ. բանկա-
յին գործառնությունների իրականացում 
էլեկտրոնային համակարգով. պահված 
արժեքով քարտերի, վճարային քարտերի և 
հաշվեքարտերի թողարկում. հեռախոսային 
վարկային քարտերով սպասարկում. 
համա կարգչային հիմնապաշարների կամ 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 
առցանց տրամադրում ֆինանսների ու 
ապահովագրության հարցերով. գազի և 
էլեկտրականության համար վճարների 
գանձում. հնարժեք իրերի գնահատում. 
արվեստի ստեղծագործությունների գնա-
հատում. թանկարժեք իրերի գնահատում. 
օգտագործված ավտոմեքենաների գնա-
հատում. հարկային տեղեկատվության տրա-
մադրում (ֆինանսական ծառայություններ). 
բարեգործական միջոցների հավաքագրում. 
բարեգործական միջոցների հավաքագրում-
ների կազմակերպում. բարեգործական 
նպատակով դրամահավաքների անցկացում. 
թղթադրամի ու մանրադրամի հաշվարկման 
և մշակման մեքենաների վարձակալություն. 
բանկոմատների ու կանխիկի բաշխիչ 
ավտոմատների վարձակալություն. առցանց 
վճարման ծառայություններ. շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում. 
հավաստագրերի թողարկում. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով. արտարժույթի 

շուկայի ծառայություններ, բանկոմատների 
ծառայություններ, կանխավճարային քարտերի 
և արժեթղթերի տրամադրում, դրամական 
միջոցների փոխանցման ծառայություններ. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունները տրամադրվող 
էլեկտրոնային եղանակով. դրամական 
միջոցների էլեկտրոնային փոխանցման հար-
ցերով խորհրդակցական, տեղեկատվական 
և խորհրդատվական ծառայություններ. 
արտարժույթի փոխանցման ծառայություններ. 
արտարժույթի փոխանակման ծառայություններ. 
արժույթի վաճառք. արտարժույթի առք ու 
վաճառք. արժույթի միջնորդային սպասար-
կում. ֆինանսական գործառնություններ 
բաշխված հիմնապաշարների միջոցով. 
ջերմոցային գազերի արտանետումների 
կրճատման հետ կապված բարեգործական 
միջոցների հավաքագրում. ջերմոցային 
գազերի արտանետումների կրճատման հետ 
կապված միջնորդային գործունեություն. 
ջերմոցային գազերի արտանետումների 
կրճատման հետ կապված ծրագրերի 
ֆինանսական հովանավորություն. արտա-
նետումների նվազեցման նախագծերի 
ֆինանսավորում և ներդրումների իրակա-
նացում. ջերմոցային գազերի արտա-
նետումների կրճատման հետ կապված 
ծրագրերում և նախագծերում ներդրումների 
իրականացում. արտանետումների նվա-
զեցման հետ կապված հիմնադրամներում 
ներդրումների իրականացում. փոխառու-
թյունների տրամադրում (ֆինանսավորում). 
ժամանակավոր փոխառությունների տրա-
մադրում. բոլոր վերոհիշյալ ծառայու-
թյունների վերաբերյալ խորհրդատվական, 
խորհրդակցական և տեղեկատվական 
ծառայություններ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա-
կան վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում. ծրագրային 
ապահովում որպես ծառայություն (SaaS). 
տեղեկությունների, հաղորդագրությունների 
և տվյալների ծածկագրում, ապակոդավորում 
և իսկության ստուգում. կենսաչափա-
կան նույնականացման, դեմքի ճանաչ-
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ման, մատնահետքերի նույնականացման, 
ձայնի ճանաչման և իսկության ստուգման 
ապարատային ու ծրագրային և այլ 
տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ օգտա-
տիրոջ նույնականացում՝ ֆինանսական 
ծառայությունների, էլեկտրոնային առևտրային 
գործարքների, նվիրատվությունների, 
լիցենզավորված ապրանքների տեղորոշման 
և երկրպագուների ներգրավման համար. 
տվյալների անվտանգության ապահովում. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտան-
գություն, պաշտպանություն և վերականգնում. 
համակարգչի անվտանգության սպառնալիքի 
վերծանում տվյալների պաշտպանության 
համար. անվտանգության ծառայությունների 
տրամադրում՝ համակարգչային ցանցի, 
համակարգչի մուտքի հասանելիության և 
ավտոմատացված գործարքների համար. 
տվյալների վավերացում (որակի վերահսկում) 
բաշխված թվային գրանցամատյանների ու 
տվյալների հիմնապաշարների (բլոկչեյնի) 
միջոցով. տվյալների նույնականացում բաշխված 
թվային գրանցամատյանների ու տվյալների 
հիմնապաշարների (բլոկչեյնի) միջոցով. 
բոլոր վերոնշյալ ծառայությունները վճարային 
համակարգի հետ օգտագործման համար. 
համակարգչային ծառայություններ համացանցի 
միջոցով տեղեկատվության, տվյալների, 
փաստաթղթերի և պատկերների փոխանցման 
ոլորտում. կիրառական ծառայություններ 
տրամադրողների (ASP) ծառայություններ, 
այն է՝ համակարգչային աշխատածրագրերի 
հոսթինգ երրորդ անձանց համար. կիրառա-
կան ծառայություններ տրամադրողների 
(ASP) ծառայություններ՝ համացանցային 
տեխնոլոգիայի հիմքով կոնֆերանսների, 
ձայնային կոնֆերանսների, էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների, փաստաթղթերի 
համատեղ մշակման, տեսակոնֆերանսների և 
ձայնի ու զանգի մշակման ոլորտում ծրագրային 
ապահովմամբ. առցանց ոչ բեռնելի ծրագրերի 
տրամադրում բազմաթիվ աշխատածրագրերի 
փոխգործելիությունը դյուրացնելու համար. 
առցանց, էլեկտրոնային փոստի և հեռախոսի 
միջոցով տրամադրվող տեխնիկական 
օժանդակություն համակարգչային ծրա-
գրերի և աշխատածրագրերի հարցերով. 
համակարգչային սպասարկում, այն է՝ 

գրանցված օգտատերերի համար առցանց 
համայնքի ստեղծում քննարկումներին 
մասնակցելու, ցանցի հավասարաչափ 
օգտվողներից արձագանքներ ստանալու, 
վիրտուալ համայնքներ ստեղծելու, սոցիալա-
կան ցանցեր ստեղծելու և փաստաթղթեր 
փոխանցելու համար. համացանցից օգտվող-
ներին համակարգչային տեխնոլոգիայի 
վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում 
օժանդակ թեժ գծերի միջոցով. համակարգ-
չային ծառայությունների տրամադրում 
համակարգչային ցանցում տեղեկատվական 
ցուցիչների, կայքերի և ռեսուրսների ստեղծման 
վերաբերյալ. որոնողական համակարգերի 
տրամադրում. համակարգիչների, նոութբուք 
համակարգիչների, լեփթոփ համակարգիչների, 
դյուրակիր համակարգիչների և ձեռքի 
համակարգիչների նախագծում. անձնական 
թվային քարտուղարների և անձնական 
մեդիանվագարկիչների նախագծում. շարժա-
կան հեռախոսների և սմարթֆոնների 
նախագծում. թվային խցիկների նախագծում. 
համակարգչային ծառայություններ. համա-
կարգչային ծրագրավորում. համակարգչային 
ամբողջականացման ծառայություններ. համա-
կարգչային վերլուծություն. համակարգչային 
ծրագրավորում վիրուսների դեմ պայքարելու 
համար. համակարգչային համակարգերի 
ծրագրային ապահովման ծառայություններ. 
համակարգչային ծրագրերի նախագծում. 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
վեբ-էջերի նախագծում և կատարելագործում. 
համակարգչային կայքերի (վեբ-կայքերի) 
տեղադրում երրորդ անձանց համար. 
համակարգչային կիրառական ծրագրերի 
տեղադրում տվյալների հիմնապաշարներից և 
համակարգչային ցանցերից տեղեկատվության 
որոնման և առբերման համար. տեխնիկական 
տեղեկատվության տրամադրում վերջնական 
օգտվողների հատուկ խնդրանքով հեռախոսային 
կամ համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով. խորհրդակցական ծառայություններ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
վերաբերյալ. համակարգչային ծառայություններ 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարների 
և վեբ-կայքերի պատվիրված որոնման 
համար. համակարգչային և էլեկտրոնային 
ազդանշանի կոդավորում և ապակոդավորում. 
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ֆիզիկական տվյալների և փաստաթղթերի 
փոխակերպում էլեկտրոնային մեդիաֆորմատի. 
ապրանքների ստուգման և գնահատման 
ծառայություններ. ճարտարապետական 
և նախագծային ծառայություններ. շեն-
քերի, գրասենյակների և բնակարանների 
ինտե  րիերի դիզայն. համակարգիչների 
վերաբերյալ տեղե կատվության տրամադրում. 
համակարգչային ցանցի վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում, այն է՝ տեխ-
նիկական տեղեկատվության տրամադրում 
համակարգիչների և համակարգչային ցանցերի 
վերաբերյալ գործարարության և էլեկտրոնային 
առևտրի ոլորտում. ռիսկերի կառավարման 
համակարգ չային անվտանգության ծրագրերի 
տրամադրում. համակարգչային տեղեկատվու-
թյան, տվյալ ների և հետազոտություն-
ների անվտան գության ապահովում. որակի 
երաշ  խավորման ծառայություններ. համա -
կարգչային ծառայություններ գործարա-
րության ասպարեզում գործարքների 
վկայագրման համար և դրանց վերաբեր-
յալ հաշվետվությունների պատրաստում. 
համա կար գիչներ, էլեկ տրոնային ցանցեր 
և տվյալների հիմնապաշարներ մուտքի 
վերահսկում (անվտանգության ապահովում). 
համակարգչային ցանցերի միջոցով տվյալների 
փոխանցման և գործարքների անվտանգու-
թյան ապահովում. խորհրդակցություն 
տվյալների անվտանգության ապահովման 
վերաբերյալ. տեխնոլոգիական խորհրդակ-
ցություն հեռահաղորդակցության 
անվտան գության ապահովման վերա-
բերյալ. հաղոր դակցական ցանցերի 
համակարգչայնացված անվտանգության 
ապահովման ծառայություններ. տեղեկա-
տվության տրամադրում համացանցի, 
համաշխարհային վեբ-ցանցի և համա-
կարգչայնացված հաղորդակցական ցանցի 
անվտանգության ապահովման, ինչպես 
նաև տվյալների ու տեղեկատվության 
ապահով փոխանցման վերաբերյալ. 
խորհրդատվական ծառայություններ համա-
ցանցի, համաշխարհային վեբ-ցանցի և 
համակարգչայնացված հաղորդակցական 
ցանցի անվտանգության ապահովման, 
տեղեկատվության անվտանգության ապա-
հովման վերաբերյալ. համակարգչային 

անվտանգության վավերացման ծառայու-
թյուններ. էլեկտրոնային ստորագրություն-
ների առցանց վավերացում. արտացանցային 
տվյալների պահուստային պատճենում. 
էլեկտրոնային տվյալների պահում. 
վեբ-կայքի միջոցով տեղեկատվության 
տրամադրում համակարգչային տեխնոլո-
գիայի և ծրագրավորման վերաբեր-
յալ. քարտեզագրական ծառայություններ. 
ամ պային հաշվարկում. ամպային հոսթինգի 
ծառայություններ. ոչ ներբեռնելի ամպային 
ծրագրերի և ամպային հաշվարկման ծրագրերի 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում. 
տվյալների պահում էլեկտրոնային եղանակով. 
ամպային հաշվարկման միջոցով վիրտուալ 
համակարգչային համակարգերի և վիրտուալ 
համակարգչային միջավայրերի տրամա-
դրում. ժամանցային ծրագրերի վարձույթ. 
ջերմոցային գազերի արտանետումների 
կրճատման հետ կապված տեխնիկական 
հետազոտություններ. ջերմոցային գազերի 
արտանետումների կրճատման և շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության հետ կապ-
ված տեղեկատվության, խորհրդատվության 
և խորհրդակցության տրամադրում. տեխ-
նոլոգիական տեղեկատվության տրա-
մադրում էկոլոգիապես անվտանգ և կանաչ 
նորարարությունների վերաբերյալ. շրջակա 
միջավայրի փորձարկումների, գնահատ-
ման և մոնիտորինգի ծառայություններ. 
հետազոտություններ շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության և պահպանության 
ոլորտում. կլիմայական փոփոխությունների 
ոլորտում հետազոտությունների և գիտական 
տեղեկատվության տրամադրում. վառելիքի, 
վառելանյութի և կարբոնային երկօքսիդի 
արտանետումների և էկոլոգիական հարցերի 
վերաբերյալ գիտական ու արդյունաբերական 
խորհրդատվություն. կարբոնային երկօքսիդի 
արտանետումների քանակի նվազեցմանը 
նպաս տող շահավետ գործելակերպի վերաբերյալ 
գիտական և տեխնոլոգիական ծառայություն-
ներ. ջերմոցային գազերի արտանետումների 
կրճատման ծրագրերի կառավարման հետ 
կապված գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ. շրջակա միջավայրի 
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հետազոտությունների, կառավարման և 
պաշտպանության ծառայություններ. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20200981 (111) 31686
(220) 01.06.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 01.06.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արման Ստե-
փանյան Սամվելի, Երևան, Դավթաշեն թաղ. 3, 
շ. 13, բն. 57, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

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

դաս 35. հեռախոսների, դրանց աքսեսուար-
ների և պահեստամասերի վաճառք.

դաս 37. հեռախոսների տեղադրում և 
վերանորոգում:

____________________

(210) 20200993 (111) 31687
(220) 02.06.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 02.06.2030
(730) Ըդվանսթ Նյու Թեքնոլըջիզ Քո., Լթդ., KY 
(442) 16.06.2020
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում. համակարգչային գրառված 
և ներբեռնվող ծրագրեր. համակարգչային 
գրառված և ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում շարժական սարքերի ու 
համակարգիչների համար հավելվածների 
տեսքով. համակարգչային ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում շարժական սարքերի 
հետ օգտագործման համար. գրառված և 
ներբեռնվող ծրագրային ապահովում երրորդ 
անձանց հասցեագրվող և երրորդ անձանցից 
կատարվող էլեկտրոնային վճարումների 
մշակման համար. համակարգչային գրառված 
և ներբեռնվող ծրագրային ապահովում և 
ծրագրային հավելվածներ ֆինանսական 
ծառայությունների, ֆինանսական գործարք-
ների, էլեկտրոնային առևտրի, էլեկտրոնային 
վճարումների, արտարժույթի փոխանակման, 
առևտրային և միջնորդային գործունեության 
ոլորտում, ինչպես նաև ներդրումների 
հարցերով խորհրդատվական ոլորտում օգտա-
գործման համար. գրառված և ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում նույնականացման 
ստուգման և հաստատման համար. 
ներբեռնելի համակարգչային ծրագրային 
ապահովում և համակարգչային ծրագրային 
հավելվածներ. համակարգչային գրառված 
և ներբեռնվող ծրագրային ապահովում 
հաղորդագրությունների ակնթարթային 
փո խանակման համար. համակարգչային 
գրառված և ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում ֆայլերի փոխանակման համար. 
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հաղորդակցական ծրագրային ապահովում 
համակարգիչների, շարժական, անլար և 
հեռահաղորդակցական ցանցերի միջոցով 
տվյալների, ձայնի, տեսատվյալների, պատկերի 
և գրաֆիկայի էլեկտրոնային փոխանակման 
համար. համակարգչային գրառված և 
ներբեռնվող ծրագրային ապահովում պատկերի, 
գրաֆիկայի, ձայնի, տեսատվյալների և 
տեքստերի մշակման համար. ներբեռնելի 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության, 
տվյալների, փաստաթղթերի, ձայնի և պատկերի 
էլեկտրոնային փոխանցման դյուրացման 
համար. ներբեռնելի համակարգչային 
ծրագրային ապահովում, որը հնարավորություն 
է տալիս օգտատերերին մասնակցել 
համացանցի տեխնոլոգիայի վրա հիմնված 
հանդիպումներին և դասընթացներին՝ վեբ-
զննարկիչի (բրաուզերի) միջոցով տվյալներին, 
փաստաթղթերին, պատկերներին և կիրառական 
ծրագրերին մուտք գործելու հնարավորությամբ. 
ներբեռնելի համակարգչային ծրագրային 
ապահովում հեռադիր համակարգիչներ և 
համակարգչային ցանցեր մուտք գործելու, 
դրանք դիտելու և վերահսկելու համար. 
ներբեռնելի ամպային հաշվարկման ծրագրային 
արտադրանք. ներբեռնելի ամպային 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
գրառված և ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում՝ սպառողների կողմից գնելու 
որոշում կայացնելու պրոցեսում վերջիններիս 
տեղորոշման և վարքագծի գնահատման 
համար. համակարգչային ներբեռնելի 
ծրագրային հավելվածներ բնապահպանության, 
կլիմայական փոփոխությունների և ջերմոցային 
գազերի արտանետումների նվազեցման 
համար. համացանցից կամ համակարգչային 
ցանցից կամ համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարներից ներբեռնելի առցանց 
էլեկտրոնային հրապարակումներ. ներ-
բեռնելի էլեկտրոնային հրապարակումներ 
ամսագրերի, հոդվածների, բրոշյուրների, 
թռուցիկների, բուկլետների, տեղեկատվական 
նյութերի, ուսուցողական նյութերի տեսքով՝ 
գործարարության, էլեկտրոնային առևտրի, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ամպային 
հաշվարկների, հեռահաղորդակցությունների, 
համացանցի, գործարարության ու էլեկտրո-

նային առևտրի թեմայով ուսուցման, 
առևտրի, վաճառքի, մարքեթինգի և 
ֆինանսական կառավարման ոլորտնե-
րում. համակարգիչներին կից սարքեր. 
դյուրակիր համակարգիչներ. անձնական 
դյուրակիր համակարգիչներ. շարժական 
համակարգիչներ. ձեռքի համակարգիչներ. 
անձնական թվային օգնականներ (ԱԹՕ). 
անձնական մեդիանվագարկիչներ. շարժական 
հեռախոսներ. սմարթֆոններ. թվային 
տեսախցիկներ. կուտակիչներ, լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար. համակարգչային 
աշխատակայան. համակարգչային սերվերներ. 
համակարգչային և հեռահաղորդակցական 
ցանցային սարքավորանք. համակարգչի 
ցանցային ադապտերներ, փոխարկիչներ, 
երթուղարարներ և կենտրոնացնող հան-
գույցներ. լարով և անլար մոդեմներ և 
հաղորդակցական քարտեր և սարքեր. դյուրա-
կիր համակարգիչների կալիչներ, համակարգիչ-
ների պայուսակներ. կրակմարիչներ. 
համա կարգչային սարքավորումներ և ծրա-
գրակազմեր. նավագնացական համակարգեր 
ավտոմոբիլների համար. կոմպակտ 
սկավառակներ. թվային երաժշտություն 
(համացանցից ներբեռնվող). հեռակապի 
սարքեր. մկնիկի տակդիրներ. շարժական 
հեռախոսների լսափողեր. շարժական 
հեռախոսների լրասարքեր. ներբեռնվող 
խաղեր, նկարներ, ֆիլմեր, կինոֆիլմեր 
և երաժշտություն. ազդանշանային 
համակարգեր. անվտանգության խցիկներ. 
ռադիո և հեռուստատեսային հեռարձակման 
շարժական կայանքներ. հեռուստատեսային 
հեռարձակման սարքավորումներ. խցիկներ. 
տեսախցիկներ. գլխային հեռախոսներ. 
հեռախոսային ականջակալներ. խոսափողեր. 
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի 
(GPS) ապարատներ և սարքավորումներ. 
համակարգչային, էլեկտրոնային և տեսա-
խաղերի ծրագրեր և ծրագրային ապահովում 
(ներառյալ՝ համացանցից ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում). հեղուկաբյուրեղային 
տեսասարքեր հեռակապի և էլեկտրոնային 
սարքավորումների համար. հեռուստատեսային 
կցուրդներ. հեռակառավարման վահանակներ. 
տվյալների պահման ծրագրեր. ակնոցներ 
(օպտիկա). արևապաշտպան ակնոցներ. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

76

ՄՄՄ 1

76

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

02 . 1 1 . 2020

էլեկտրոնային ցուցանակներ. բանկային 
ծածկագրված կամ մագնիսական վարկային 
քարտեր, հաշվեքարտեր, դրամական քարտեր, 
վճարային քարտեր, հեռախոսային քարտեր և 
նույնականացման քարտեր. բանկոմատներ, 
կանխիկի բաշխիչ ավտոմատներ. էլեկտրոնային 
գրքեր. դատարկ տոներային քարթրիջ-
ներ տպիչների և լուսապատճենահանող 
ապարատների համար. ռադիո-տեսադայակ, 
լսա-տեսասարքեր երեխաներին հետևելու 
համար. օբյեկտիվների լուսապաշտպանիչ 
բլենդներ. պլանշետային համակարգիչներ. 
կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ. 
հիշողության քարտեր տեսախաղերի սարքերի 
համար. վրան կրովի համակարգիչ ներ, 
սմարթֆոններ, մոնիտորներ, ցուցասար-
քեր, համակարգչային սարքավորումներ, 
սարքեր ֆիզի կական ակտիվությանը 
հետևելու համար, աուդիո սարքեր, 
կապի սարքեր, հեռահաղորդակցական 
սարքեր, համակարգիչներին կից սարքեր, 
դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ և 
կապի թվային էլեկտրոնային սարքեր. 
վրան կրովի համակարգիչներ, սմարթ-
ֆոններ, մոնիտորներ, ցուցասար քեր, 
համակարգչային սարքավորումներ, 
սար քեր ֆիզիկական ակտիվությանը 
հետևելու համար, աուդիոսարքեր, կապի 
սարքեր, հեռահաղորդակցական սարքեր, 
համակարգիչներին կից սարքեր, դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչներ և կապի թվային 
էլեկտրոնային սարքեր՝ բոլորը նախատեսված 
էլեկտրոնային եղանակով վճարումների 
դյուրացման համար, ինչպես նաև սպառողին 
հնարավորություն ընձեռելու ֆինանսական 
և բանկային հաշիվների վերաբերյալ 
տեղեկատվական ցանց մուտք գործելու 
և բանկային բիզնես իրականացնելու 
համար. վրան կրովի համակարգիչներ, 
սմարթֆոններ, մոնիտորներ, ցուցասար-
քեր, համակարգչային սարքավորումներ, 
սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը 
հետևելու համար, աուդիոսարքեր, կապի 
սարքեր, հեռահաղորդակցական սարքեր, 
համակարգիչներին կից սարքեր, դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչներ և կապի թվային 
էլեկտրոնային սարքեր՝ բոլորը կապի անլար 
ցանցերին, հեռահաղորդակցական ցանցերին 

և համացանցին մուտքի ապահովման համար. 
ներբեռնելի շարժական հավելվածներ վրան 
կրովի համակարգիչների, սմարթֆոնների, 
մոնիտորների, ցուցասարքերի, համա-
կարգչային սարքավորումների, ֆիզիկական 
ակտիվությանը հետևելու համար սարքերի, 
աուդիոսարքերի, կապի սարքերի, հեռա-
հաղորդակցական սարքերի, համա-
կարգիչներին կից սարքերի, դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչների և կապի թվային 
էլեկտրոնային սարքերի հետ օգտագործման 
համար. համակարգչային կիրառական 
ծրագրեր վրան կրովի համակարգիչների, 
սմարթֆոնների, մոնիտորների, ցուցասար-
քերի, համակարգչային սարքավորումների, 
ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու 
համար սարքերի, աուդիոսարքերի, կապի 
սարքերի, հեռահաղորդակցական սարքերի, 
համակարգիչներին կից սարքերի, դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչների և կապի թվային 
էլեկտրոնային սարքերի հետ օգտագործման 
համար. ծածկագրված կամ մագնիսական 
կանխավճարային վճարային քարտեր, 
բանկային քարտեր, վարկային քարտեր, 
հաշվեքարտեր, դրամական քարտեր և 
նույնականացման քարտեր.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ. ֆինանսական 
գործառնությունների հաշվանցում (քլիրինգ) 
և համաձայնեցում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով. առցանց 
բանկային և ֆինանսական ծառայություններ. 
սպասարկում վարկային քարտերով, 
դրանցով հաշիվների ու վճարների մշակում 
և փոխանցում, ինչպես նաև ֆինանսական 
գործառնությունների ապահովագրում. դրա-
մական միջոցների փոխանցում. էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով դրամական 
միջոցների փոխանցում երրորդ անձանց համար. 
համացանցի միջոցով վճարների փոխանցում 
երրորդ անձանց համար. ֆինանսական 
ծառայություններ հաշիվների դուրսգրման և 
վճարների մշակման ոլորտում. վարձակալության 
և փոխառության կազմակերպում և 
կառավարում. անշարժ գույքի վարձույթ և 
վարձակալություն. անշարժ գույքի գնահատում. 
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անշարժ գույքի գնորոշում, ֆինանսավորում, 
դրանց մեջ ներդրում. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություննե-
րում. անշարժ գույքի գործակալություն-
ներ. բնակարանային գործակալություն ների 
ծառայություններ. ապահովագրության վիճա-
կագիրների ծառայություններ. անշարժ 
գույքի կառավարում և դրա վերաբեր-
յալ խորհրդատվություն. վարձակալական 
վճար ների գանձում. գրասենյակային 
տարածքների վարձակալություն (անշարժ 
գույք). բնակարանների ու սենյակների 
վարձակալություն. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տրամադրում համացանցի միջոցով. 
պահպանում անկիզելի պահարաններում և 
ճամփորդության վկայագրերի թողարկում. 
կապիտալ ներդրումներ. ֆինանսական 
գնահատում (ապահովագրություն, բանկային 
գործառնություններ, անշարժ գույք). 
ֆինանս ների և ակտիվների կառավարում. 
ապահովագրական և ֆինանսական ծառա-
յություններ. հեռահաղորդակցության միջոցով 
տրամադրվող ֆինանսական ծառայություն-
ներ. ֆինանսական խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն. բանկային գործառ-
նությունների առցանց իրականացում. տվյալ-
ների համակարգչային հիմնապաշարների 
կամ համացանցի միջոցով բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
բորսայական միջնորդություն, բորսայական 
գնանշումներ. միջնորդական գործարքներ 
կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի 
հետ, ֆինանսական վերլուծություն. հաշվե-
քարտերով սպասարկում, վճարային քարտերով 
սպասարկում և պլաստիկ քարտերով 
սպասարկում. բանկային գործառնությունների 
իրականացում, խնայողական հաշիվների 
սպասարկում և ներդրումային ծառայություններ. 
ֆինանսական հաշվանցում (քլիրինգ). վար-
կերի իսկության ստուգում համաշխարհային 
համակարգչային տեղեկատվական ցանցի 
միջոցով. վարկային ռիսկերի կառավարում 
էլեկտրոնային համակարգով. գնումների 
համար էլեկտրոնային վճարման և հաշիվների 
էլեկտրոնային վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական հաշիվների դեբետավորման և 
վարկավորման ծառայություններ. բանկային 
գործառնությունների իրականացում էլեկտրո-

նային համակարգով. պահված արժեքով 
քարտերի, վճարային քարտերի և հաշվեքար-
տերի թողարկում. հեռախոսային վարկային 
քարտերով սպասարկում. համակարգչային 
հիմնապաշարների կամ համացանցի միջոցով 
տեղեկատվության առցանց տրամադրում 
ֆինանսների ու ապահովագրության հարցերով. 
գազի և էլեկտրականության համար վճարների 
գանձում. հնարժեք իրերի գնահատում. 
արվեստի ստեղծագործությունների գնա-
հատում. թանկարժեք իրերի գնահատում. 
օգտագործված ավտոմեքենաների գնա-
հատում. հարկային տեղեկատվության 
տրամադրում (ֆինանսական ծառայություններ). 
բարեգործական միջոցների հավաքագրում. 
բարեգործական միջոցների հավաքագրում-
ների կազմակերպում. բարեգործական 
նպատակով դրամահավաքների անցկացում. 
թղթադրամի ու մանրադրամի հաշվարկման 
և մշակման մեքենաների վարձակալություն. 
բանկոմատների ու կանխիկի բաշխիչ 
ավտոմատների վարձակալություն. առցանց 
վճարման ծառայություններ. շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում. 
հավաստագրերի թողարկում. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով. արտարժույթի 
շուկայի ծառայություններ, բանկոմատների 
ծառայություններ, կանխավճարային քարտերի 
և արժեթղթերի տրամադրում, դրամական 
միջոցների փոխանցման ծառայություններ. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունները տրամադրվող 
էլեկտրոնային եղանակով. դրամական 
միջոցների էլեկտրոնային փոխանցման 
հարցերով խորհրդակցական, տեղեկատվական 
և խորհրդատվական ծառայություններ. 
արտարժույթի փոխանցման ծառայություններ. 
արտարժույթի փոխանակման ծառայություններ. 
արժույթի վաճառք. արտարժույթի առք ու 
վաճառք. արժույթի միջնորդային սպասարկում. 
ֆինանսական գործառնություններ բաշխված 
հիմնապաշարների միջոցով. ջերմոցային 
գազերի արտանետումների կրճատման 
հետ կապված բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում. ջերմոցային գազերի 
արտանետումների կրճատման հետ կապված 
միջնորդային գործունեություն. ջերմոցային 
գազերի արտանետումների կրճատման 
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հետ կապված ծրագրերի ֆինանսական 
հովանավորություն. արտանետումների նվա-
զեցման նախագծերի ֆինանսավորում և ներ-
դրումների իրականացում. ջերմոցային գազերի 
արտանետումների կրճատման հետ կապված 
ծրագրերում և նախագծերում ներդրումների 
իրականացում. արտանետումների նվա-
զեցման հետ կապված հիմնադրամներում 
ներդրումների իրականացում. փոխա ռու-
թյունների տրամադրում (ֆինանսավորում). 
ժամանակավոր փոխառությունների տրա-
մադրում. բոլոր վերոհիշյալ ծառայություն ների 
վերաբերյալ խորհրդատվական, խորհրդակ-
ցական և տեղեկատվական ծառայություններ.

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. ծրագրային 
ապահովում որպես ծառայություն (SaaS). 
տեղեկությունների, հաղորդագրությունների 
և տվյալների ծածկագրում, ապակոդավորում 
և իսկության ստուգում. կենսաչափական 
նույնականացման, դեմքի ճանաչ ման, 
մատնահետքերի նույնականացման, ձայնի 
ճանաչման և իսկության ստուգման ապա-
րատային ու ծրագրային և այլ տեխնոլոգիաների 
օգտագործմամբ օգտա տիրոջ նույնականացում՝ 
ֆինանսական ծառայությունների, էլեկտրոնային 
առև տրային գործարքների, նվիրատվություն-
ների, լիցենզավորված ապրանքների 
տեղորոշման և երկրպագուների ներգրավման 
համար. տվյալների անվտանգության 
ապահովում. տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների անվտանգություն, պաշտպանու-
թյուն և վերականգնում. համակարգչի 
անվտանգության սպառնալիքի վերծանում 
տվյալների պաշտպանության համար. 
անվտանգության ծառայությունների տրա-
մադրում՝ համակարգչային ցանցի, 
համակարգչի մուտքի հասանելիության և 
ավտոմատացված գործարքների համար. 
տվյալների վավերացում (որակի վերահսկում) 
բաշխված թվային գրանցամատյանների ու 
տվյալների հիմնապաշարների (բլոկչեյնի) 
միջոցով. տվյալների նույնականացում բաշխված 
թվային գրանցամատյանների ու տվյալների 

հիմնապաշարների (բլոկչեյնի) միջոցով. 
բոլոր վերոնշյալ ծառայությունները վճարային 
համակարգի հետ օգտագործման համար. 
համակարգչային ծառայություններ համա-
ցանցի միջոցով տեղեկատվության, տվյալների, 
փաստաթղթերի և պատկերների փոխանցման 
ոլորտում. կիրառական ծառայություններ 
տրամադրողների (ASP) ծառայություններ, 
այն է՝ համակարգչային աշխատածրագրերի 
հոսթինգ երրորդ անձանց համար. կիրառա-
կան ծառայություններ տրամադրողների 
(ASP) ծառայություններ՝ համացանցային 
տեխնոլոգիայի հիմքով կոնֆերանսների, 
ձայնային կոնֆերանսների, էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների, փաստաթղթերի 
համա տեղ մշակման, տեսակոնֆերանսների և 
ձայնի ու զանգի մշակման ոլորտում ծրագրային 
ապահովմամբ. առցանց ոչ բեռնելի ծրագրերի 
տրամադրում բազմաթիվ աշխատածրագրերի 
փոխգործելիությունը դյուրացնելու համար. 
առցանց, էլեկտրոնային փոստի և հեռախոսի 
միջոցով տրամադրվող տեխնիկա-
կան օժանդակություն համակարգչային 
ծրագրերի և աշխատածրագրերի հարցերով. 
համակարգչային սպասարկում, այն է՝ 
գրանցված օգտատերերի համար առցանց 
համայնքի ստեղծում քննարկումներին 
մասնակցելու, ցանցի հավասարաչափ օգտ-
վողներից արձագանքներ ստանալու, վիրտուալ 
համայնքներ ստեղծելու, սոցիալական ցանցեր 
ստեղծելու և փաստաթղթեր փոխանցելու 
համար. համացանցից օգտվողներին 
համակարգչային տեխնոլոգիայի վերաբերյալ 
խորհրդատվության տրամադրում օժանդակ 
թեժ գծերի միջոցով. համակարգչային 
ծառայությունների տրամադրում համա-
կարգչային ցանցում տեղեկատվական 
ցուցիչների, կայքերի և ռեսուրսների ստեղծման 
վերաբերյալ. որոնողական համակարգերի 
տրամադրում. համակարգիչների, նոութբուք 
համակարգիչների, լեփթոփ համակարգիչների, 
դյուրակիր համակարգիչների և ձեռքի 
համակարգիչների նախագծում. անձնական 
թվային քարտուղարների և անձնական 
մեդիանվագարկիչների նախագծում. շարժա-
կան հեռախոսների և սմարթֆոնների 
նախագծում. թվային խցիկների նախագծում. 
համակարգչային ծառայություններ. համա-
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կարգչային ծրագրավորում. համակարգչային 
ամբողջականացման ծառայություններ. 
համակարգչային վերլուծություն. համա-
կարգչային ծրագրավորում վիրուսների 
դեմ պայքարելու համար. համակարգչային 
համակարգերի ծրագրային ապահով-
ման ծառայություններ. համակարգչային 
ծրագրերի նախագծում. համակարգչային 
համակարգերի նախագծում. վեբ-էջերի 
նախագծում և կատարելագործում. համա-
կարգչային կայքերի (վեբ-կայքերի) տեղադրում 
երրորդ անձանց համար. համակարգչային 
կիրառական ծրագրերի տեղադրում տվյալ-
ների հիմնապաշարներից և համակարգչային 
ցանցերից տեղեկատվության որոնման 
և առբերման համար. տեխնիկական 
տեղեկատվության տրամադրում վերջնական 
օգտվողների հատուկ խնդրանքով հեռախոսային 
կամ համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով. խորհրդակցական ծառայություններ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
վերաբերյալ. համակարգչային ծառայություններ 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարների 
և վեբ-կայքերի պատվիրված որոնման 
համար. համակարգչային և էլեկտրոնային 
ազդանշանի կոդավորում և ապակոդավորում. 
ֆիզիկական տվյալների և փաստաթղթերի 
փոխակերպում էլեկտրոնային մեդիաֆորմատի. 
ապրանքների ստուգման և գնահատ ման 
ծառայություններ. ճարտարապետական և 
նախագծային ծառայություններ. շենքերի, 
գրասենյակների և բնակարանների 
ինտերիերի դիզայն. համակարգիչների 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
համակարգչային ցանցի վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում, այն է՝ 
տեխնիկական տեղեկատվության տրամա-
դրում համակարգիչների և համակարգչային 
ցանցերի վերաբերյալ գործարարության 
և էլեկտրոնային առևտրի ոլորտում. 
ռիսկերի կառավարման համակարգչային 
անվտանգության ծրագրերի տրամա-
դրում. համակարգչային տեղեկատվության, 
տվյալների և հետազոտությունների 
անվտանգության ապահովում. որակի 
երաշխա վորման ծառայություններ. համա-
կարգչային ծառայություններ գործա-
րարության ասպարեզում գործարքների 

վկայագրման համար և դրանց վերաբերյալ 
հաշվետվությունների պատրաստում. 
համա կարգիչներ, էլեկտրոնային ցանցեր 
և տվյալների հիմնապաշարներ մուտքի 
վերահսկում (անվտանգության ապահովում). 
համակարգչային ցանցերի միջոցով տվյալների 
փոխանցման և գործարքների անվտանգու-
թյան ապահովում. խորհրդակցություն 
տվյալների անվտանգության ապահով-
ման վերաբերյալ. տեխնոլոգիական 
խորհրդակցություն հեռահաղորդակցու-
թյան անվտանգության ապահովման 
վերաբերյալ. հաղորդակցական ցանցերի 
համակարգչայնացված անվտանգության 
ապա հովման ծառայություններ. տեղեկա-
տվության տրամադրում համացանցի, 
համաշխարհային վեբ-ցանցի և համա-
կարգչայնացված հաղորդակցական ցանցի 
անվտանգության ապահովման, ինչպես 
նաև տվյալների ու տեղեկատվության 
ապահով փոխանցման վերաբերյալ. 
խորհրդատվական ծառայություններ համա-
ցանցի, համաշխարհային վեբ-ցանցի և 
համակարգչայնացված հաղորդակցական 
ցանցի անվտանգության ապահովման, 
տեղեկատվության անվտանգության ապա-
հովման վերաբերյալ. համակարգչային 
անվտանգության վավերացման ծառայու-
թյուններ. էլեկտրոնային ստորագրությունների 
առցանց վավերացում. արտացանցային 
տվյալների պահուստային պատճենում. 
էլեկտրոնային տվյալների պահում. վեբ-կայքի 
միջոցով տեղեկատվության տրամադրում 
համակարգչային տեխնոլոգիայի և ծրա-
գրավորման վերաբերյալ. քարտեզա գրական 
ծառայություններ. ամպային հաշվարկում. 
ամպային հոսթինգի ծառայու թյուններ. ոչ 
ներբեռնելի ամպային ծրագրերի և ամպային 
հաշվարկման ծրագրերի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում. տվյալների 
պահում էլեկտրոնային եղանակով. ամպային 
հաշվարկման միջոցով վիրտուալ համա-
կարգչային համակարգերի և վիրտուալ 
համակարգչային միջավայրերի տրամա-
դրում. ժամանցային ծրագրերի վարձույթ. 
ջեր մոցային գազերի արտանետումների 
կրճատման հետ կապված տեխնիկական 
հետազոտություններ. ջերմոցային գազերի 
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արտանետումների կրճատման և շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության հետ կապված 
տեղեկատվության, խորհրդատվության և 
խորհրդակցության տրամադրում. տեխ-
նոլոգիական տեղեկատվության տրամադրում 
էկոլոգիապես անվտանգ և կանաչ 
նորարարությունների վերաբերյալ. շրջակա 
միջավայրի փորձարկումների, գնահատ-
ման և մոնիտորինգի ծառայություններ. 
հետազոտություններ շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության և պահպանության 
ոլորտում. կլիմայական փոփոխությունների 
ոլորտում հետազոտությունների և գիտական 
տեղեկատվության տրամադրում. վառելիքի, 
վառելանյութի և կարբոնային երկօքսիդի 
արտանետումների և էկոլոգիական հարցերի 
վերաբերյալ գիտական ու արդյունաբերական 
խորհրդատվություն. կարբոնային երկօքսիդի 
արտանետումների քանակի նվազեցմանը 
նպաստող շահավետ գործելակերպի վերաբերյալ 
գիտական և տեխնոլոգիական ծառայություններ. 
ջերմոցային գազերի արտանետումների 
կրճատման ծրագրերի կառավարման հետ 
կապված գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ. շրջակա միջավայրի 
հետազոտությունների, կառավարման և 
պաշտպանության ծառայություններ. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20201001  (111) 31688
(220) 03.06.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 03.06.2030
(730) Մ/Ս Թեջ Րամ Դհարամ Փաուլ, IN 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկիներ. ծամելու ծխախոտ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20201002  (111) 31689
(220) 03.06.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 03.06.2030
(730) Էդիկ Սարգսյան, Լոռու մարզ, ք. 
Վանաձոր, Ներսիսյան նրբ., 4/20, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ:

____________________

(210) 20201014  (111) 31690
(220) 05.06.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 05.06.2030
(730) «Տելեպորտինգ» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 8, 
94 տարածք, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 9. համակարգչային գրառված ծրագրեր, 

համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում, համակարգչային ներբեռնվող 
ծրագրեր, հավելվածներ համակարգչային 
ծրագրային ապահովման համար (ներբեռնելի), 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
հարթակներ, գրառված կամ բեռնվող:

____________________

(210) 20201093  (111) 31691
(220) 15.06.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 15.06.2030
(730) «Քյօշ» ՍՊԸ, Երևան, Մելքումով 18/8, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինի, 
փրփրուն գինի, հայկական կոնյակ (բրենդի), 
օղի: 

____________________

(210) 20201156  (111) 31692
(220) 24.06.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 24.06.2030
(730) «Ակվատուս» ՍՊԸ, Երևան, Աճառյան 31, AM 
(442) 16.07.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, երկնագույն, կարմիր և սպիտակ 
գունա յին համակցությամբ։
(511) 

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

դաս 37. շինարարական ծառայություններ. 
տեղակայման և նորոգման ծառայություններ. 
հանքարդյունաբերություն. նավթի և գազի 
հորատում:

____________________

(210) 20201166  (111) 31693
(220) 25.06.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 25.06.2030
(730) «Բարև վայն» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 53, AM 
(442) 16.07.2020
(540) 

(526) «WINE» և «COMPANY» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից:
____________________

(210) 20201189  (111) 31694
(220) 30.06.2020 (151) 30.10.2020
   (181) 30.06.2030
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(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան, 
Թավրիզյան 46, AM 
(442) 16.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք. 

բժշկական և  անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
սնունդ և նյութեր բուժական կամ անաս-
նաբուժական նպատակների համար. 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդու կամ կենդանիների 
համար. կենսաբանական ակտիվ հավելումներ 
սպեղանալաթեր. վիրակապման նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. ֆունգիցիդներ. 
հերբիցիդներ:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6628  25.10.2030 Թենեքոու Օթոմոութիվ Օփերեյթինգ Քամփնի Ինք., US

6629  25.10.2030 Թենեքոու Օթոմոութիվ Օփերեյթինգ Քամփնի Ինք., US

6630  25.10.2030 Թենեքոու Օթոմոութիվ Օփերեյթինգ Քամփնի Ինք., US

16217  06.08.2030 «Սելենա–սերվիս» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Շինարարներ 15/1, AM

16675 04.11.2030 Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

16676 04.11.2030 Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

16694 02.11.2030 «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    գյուղ Շահումյան, Ե.Կարապետյան 66, AM

16733 04.11.2030 Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

16734 04.11.2030 Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

16738 11.11.2030 Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

16739 11.11.2030 Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

16741 11.11.2030 Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

16807 04.11.2030 Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

16808 04.11.2030 Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

16809 04.11.2030 Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

16815 11.11.2030 Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

16816 11.11.2030 Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

16875 04.11.2030 Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

16904 21.07.2030 Թեքիլա Քուերվո, Ս.Ա. դե Ց.Վ., MX

16905 21.07.2030 Թեքիլա Քուերվո, Ս.Ա. դե Ց.Վ., MX

16957 06.10.2030 ՈՒՊՍԱ ՍԱՍ, FR

16980 22.12.2030 «ԱՄԻ նովոստի Արմենիա» ՍՊԸ, Երևան, Փավստոս Բյուզանդի 1/3, AM

17060 04.11.2030 Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

17061 04.11.2030 Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

17110  27.09.2030 Էդենրեդ, FR

17256 26.01.2031 «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 8, AM

17456 22.03.2031 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

    (նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

(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

17457 24.03.2031 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա

     (նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

17485 28.12.2030 Թեյջին Կաբուշիկի Կաիշա (Թեյջին Լիմիթիդ), JP

17923 30.11.2030 «Առկա» լրատվական գործակալություն» ՍՊԸ, Երևան, Փ. Բյուզանդի 1/3, AM

17998 17.02.2031 Սամսունգ Էլեքթրոնիքս Քո., ԼԹԴ., KR

17999 17.02.2031 Սամսունգ Էլեքթրոնիքս Քո., ԼԹԴ., KR

18000 17.02.2031 Սամսունգ Էլեքթրոնիքս Քո., ԼԹԴ., KR

18237 05.08.2031 Այրոնվուդ ֆարմասյութիքլս, Ինք., US
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

08-08                 536 S

09-03                 537 S

21-03                  538 S

21-03                  539 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A47K 5/00            3415  A

G06Q 50/00        596  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2460
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16531
73 (1) Իրավատեր  Էբըթ ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳ, Max-
Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Էբըթ ԳմբՀ, Max-
Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         08.10.2020

____________________

Գրանցում No 2461
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 30330, 30331, 30332, 30334
73 (1) Լիցենզատու Բերլից Ինվեսթմենթ 
Քոր փորեյշն, 103 Foulk Road, Suite 205-G, 
Wilmington,Delaware 19803, USA, US
73 (2) Լիցենզառու «Ակացիա» ՍՊԸ, Երևան 
0010, Վ. Սարգսյան, 10 Կենտրոն, AM
Փոխանցվող իրավունքները 
Գր. 30330

դաս 16. տպագիր արտադրանք, տեղեկա-
գրեր, պարբերական հրապարակումներ, գրքեր, 
դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, բառա-
րաններ, ուղեցույցներ (ձեռնարկ), դարձվածա-
բանական բառարաններ, զրուցագրքեր, 
դասագրքեր (ձեռնարկ). ուսուցողական նյութեր 
և իրազննական պիտույքներ (ձեռնարկ). 
ուսուցողական նյութեր խաղերի տեսքով.

դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառայու-
թյուններ և ուսուցում. կրթադաստիարակչա-
կան ծառայություններ և ուսուցում լեզուների, 
մշա կույթի, գործարարության ասպարեզում 
հաղորդակցության հմտությունների և առաջ-
նոր դության հմտությունների վերաբերյալ. 
լեզու ների ուսուցում. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ միջմշակութային ոլորտում.  

լեզվի իմացության մակարդակի գնահատման 
և տեստավորման ծառայություններ. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում մշակութային 
կամ կրթության նպատակներով. ոչ ներբեռնելի 
առցանց հրապարակումների ապահովում. 
թարգմանիչների ծառայություններ:
Գր. 30331

դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառայու-
թյուններ և ուսուցում. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ և ուսուցում լեզուների և 
մշակույթի վերաբերյալ. լեզուների ուսուցում. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ 
միջմշակութային ոլորտում:
Գր. 30332

դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառայու-
թյուններ և ուսուցում. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ և ուսուցում լեզուների և 
մշակույթի վերաբերյալ. լեզուների ուսուցում. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ 
միջմշակութային ոլորտում:
Գր. 30334 

դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառայու-
թյուններ և ուսուցում. կրթադաստիարակչա-
կան ծառայություններ և ուսուցում լեզուների, 
մշակույթի, գործարարության ասպարեզում 
հաղորդակցության հմտությունների և առաջ-
նոր դության հմտությունների վերաբերյալ. 
լեզուների ուսուցում. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ միջմշակութային ոլորտում.  
լեզվի իմացության մակարդակի գնահատման 
և տեստավորման ծառայություններ. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում մշակութային 
կամ կրթության նպատակներով. ոչ ներբեռնելի 
առցանց հրապարակումների ապահովում. 
թարգմանիչների ծառայություններ:
Լիցենզիայի տեսակը          ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը     գրանցման պահից       
                                            մինչև 10.12.2029թ.
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        08.10.2020

____________________
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Գրանցում No 2462
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2610
73 (1) Իրավատեր  Աբոթ ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳ, Max-
Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Էբըթ ԳմբՀ, Max-
Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         15.10.2020

____________________

Գրանցում No 2463
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2632
73 (1) Իրավատեր  Աբոթ ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳ, Max-
Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Էբըթ ԳմբՀ, Max-
Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        15.10.2020

____________________

Գրանցում No 2464
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28692, 13496, 23077, 29650, 
28669, 28788, 17365, 28665, 27344, 26908, 
26907, 26906, 17091, 17956, 26905, 28703, 
22996, 29335
73 (1) Իրավատեր  «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, 
Վարդանանց փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Բակլաչոֆֆ 
քոլլեքշն» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 54/14, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                        15.10.2020

____________________

Գրանցում No 2465
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 907113
73 (1) Լիցենզատու  Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու «Սիստեմա», Tolstogo sq., 
8, RU-344037 Rostov-on-Don, Russian Federa-
tion, RU
73 (2) Լիցենզառու Օբշչեստվո ս գրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու «Մասլոէկստրակցիոննիյ 
զավոդ Յուգ Ռուսի», Tolstogo sq., 8, RU-344037 
Rostov-on-Don, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը միջազգային գրանց-
ման ապրանքային նշանի գործողության ժամ-
կետի ավարտը
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       21.10.2020

____________________

Գրանցում No 2466
Արտոնագրի զիջում
73 (1) Զիջող Ալեքսանդր Իվանովիչ Իլյին, ք. 
Ալմաթի, Աքսայ-3, 33, բն. 8, KZ
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ալեքսանդր 
Իվա նովիչ Իլյին, ք. Ալմաթի, Աքսայ-3, 33, բն. 
8, KZ
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Տիգրան Աղա-
ջանյան, ք. Երևան, Ա. Խաչատրյան փ. 11, բն. 
42, AM
Փոխանցվող իրավունքները մասնակի
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         21.10.2020

____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

 363 U      16.04.2020
 364 U      09.04.2020
 365 U      04.04.2020
 376 U      07.04.2020

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

3201    03.04.2020
3236    06.04.2020
3319         09.04.2020
3320         09.04.2020
3334         18.04.2020
3407         17.06.2020
2638         29.10.2020

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

17249  21.10.2020
17250   21.10.2020
17251  21.10.2020
17252   21.10.2020
17253  21.10.2020
17346  21.10.2020

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

360 S       01.04.2020



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) 2020.01  (11) 3415 (13) A
A47K 5/00

(21) AM20190128 (22) 04.11.2019
(31) 62/758,817,   (32) 12.11.2018,   (33) US, 
      62/851,878,          23.05.2019,        US
(72) Падрейг Макдона (IE), Хайнер Опард (CH) 
(73) ОуПи-Хайджин АйПи ГмбХ (CH) 
(54) Дозатор жидкости
(57) Дозатор жидкости содержит корпус, 
крышку, подъемный элемент крышки, механизм 
передвижения. Крышка передвигается по 
отношению к корпусу между первым и вторым 
местоположениями, а подъемный элемент 
крышки передвигается по отношению к 

корпусу между первым и вторым ориентациями. 
Подъемный элемент крышки цепляется к 
крышке для ее передвижения с первого 
местоположения на второе. Подъемный 
элемент крышки включает элемент зацепления, 
передвигающий между первым и вторым 
положениями, в то время, когда подъемный 
элемент крышки передвигается между первым и 
вторым ориентациями. Механизм передвижения 
взаимодействует с элементом зацепления и 
передвигает его в сторону первого положения. 

Повышается удобство использования 
дозатора жидкости, 40 ил.  
(74) Р. Давтян

____________________

Сведения о выданных патентах



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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

(51) 2020.01  (11) 596 (13) U
G06Q 50/00

(21) AM20200065U  (22) 16.07.2020
(72) Ирен Гаспарян (AM) 
(73) Ирен Гаспарян, Северный проспект 3, кв.57 
(AM) 
(54) Способ онлайн-обучения
(57)   Полезная модель относится к онлайн-
образовательным технологиям.

Согласно способу онлайн-обучения на 
сервере, подключенном к сети передачи 
данных, формируют базу данных для процесса 
обучения. На созданном  в интернете сайте, на 
основе регистрации пользователей, создается 
база данных пользователей, создавая для 
каждого пользователя  на  сайте персональную 
страницу. На основе базы данных для процесса 
обучения для каждого пользователя формируют 

Сведения о выданных патентах
контрольные тесты с множественным выбором 
ответов. Результаты тестов оцениваются 
и сохраняются на личной странице 
пользователя.  Базу данных для процесса 
обучения формируют из списка литературы, 
предусмотренного по учебной программе 
для обязательного и внеклассного чтения. 
Производится предварительная проверка 
готовности зарегистрированных пользователей 
в плане умения чтения, формируя для каждого 
зарегистрированного пользователя тесты с 
множественным выбором ответов на основе 
базы данных для процесса обучения. 

Посредством способа онлайн-обучения, 
улучшаются способности учеников читать 
самостоятельно, качество чтения, повышается 
эффективность учебного процесса и 
успеваемость учеников.

____________________



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) 08-08 (11) 536 (13) S 
(21) 20200020  (22) 11.08.2020
(72) Самвел Варданян (AM) 
(73) Самвел Варданян (AM) 
(74) Р. Манасерян
(54) Приспособление для выравнивания 
плитки

____________________

(51) 09-03 (11) 537  (13) S 
(21) 20200013  (22) 19.05.2020
(72) Карен Варданян (AM) 
(73) ООО “Гранд Кенди”, Ереван, ул. Масиси 31 
(AM) 
(54) Новогодняя подарочная коробка (7 
вариантов)

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 21-03 (11) 538 (13) S 
(21) 20200011  (22) 07.05.2020
(72) Артур Овсепян (AM), Астгик Овсепян (AM) 
(73) ОАО “МАГНОН”, РА, марз Ширак, Гюмри. 
ул. Алека Манукяна 1 (AM) 
(54) Оборудование для дворовых детских 
площадок и для фитнеса (9 вариантов)

____________________

(51) 21-03 (11) 539 (13) S 
(21) 20200016  (22) 30.06.2020
(72) Артур Овсепян (AM), Астхик Овсепян (AM) 
(73) ОАО “МАГНОН”, РА, марз Ширак, Гюмри, 
ул. Алека Манукяна 1 (AM) 
(54) Комплексное оборудование для детских 
площадок (6 вариантов)

____________________
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№11/1

02 . 1 1 . 2020

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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