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

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

(51) 2016.01 (11) 2993 (13) A
A01B39/00
A01B41/00

(21) AM20150099 (22) 29.07.2015
(72) Արշալույս Թարվերդյան (AM), Դանիել 
Պետրոսյան (AM), Սամվել Սարգսյան (AM), 
Շավարշ Գրիգորյան (AM), Ժուլվերն Մկրտչյան 
(AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM) 
(54) Միջծառային տարածությունների մշակման 
մեքենա
(57) Գյուտը վերաբերում է հողի մշակման 
մեքենաներին, նախատեսված է այգիների 
միջծառային տարածությունների մշակման 
համար և կարող է օգտագործվել գյուղա
տնտեսության այլ բնագավառներում։ 

Միջծառային տարածությունների մշակ
ման մեքենան ունի շրջանակ, կախոցի 
համակարգ, ուղղաձիգ լիսեռի շուրջը պտտման 
հնարավորությամբ տեղակայված բանող անիվ` 
իր դանակներով և պաշտպանիչ շերտով, և 
հիդրոշարժիչ:  Բանող անվի  լիսեռն ամրա
կցված է շրջանակին, լիսեռին լծակով միակցված 
է պաշտպանիչ շերտով շրջափակված երկրորդ 
բանող անիվն իր դանակներով: Մեքենան 
լրացուցիչ ունի շրջանակին կարգավորելի 
հեծանով ամրակցված ոռոգման ակոսահան: 

Ապահովվում է միջծառային 
տարածությունների հողի փխրեցումը և 
մոլախոտերի ոչնչացումն առանց ծառերի 
բներին վնաս պատճառելու, 3 նկ.։

_____________________

(51) 2016.01 (11) 2994 (13) A
A61B8/00

(21) AM20150146 (22) 06.11.2015
(72) Արտակ Մկրտչյան (AM), Ալպիկ Մկրտչյան 
(AM), Վաչե Նալբանդյան (AM), Վաղարշ 
Խաչիկյան (AM), Գագիկ Բազիկյան (AM) 
(73) ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկայի կիրառական 
պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, 0014, 
Երևան, Հր. Ներսիսյանի 25 (AM) 

(54) Կենդանի օրգանիզմում չարորակ ուռուցքի 
հայտնաբերման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, 
մասնավորապես՝ կենդանի օրգանիզմներում 
С180 տեսակի սարկոմայի  (արագ զարգացող 
չարորակ  ուռուցքի) հայտնաբերմանը:

Կենդանի օրգանիզմի վրա ուղղում են 
ուլտրաձայնային ալիքներ, սկանավորում են 
ձևափոխված ալիքները, որից հետո համադրում 
են առողջ և հիվանդ կենդանի օրգանիզմների 
գրանցված ալիքների սպեկտրները: 
Ուլտրաձայնային ալիքներն ուղղում են ամբողջ 
կենդանի օրգանիզմի վրա, սկանավորում են 
անդրադարձած ալիքները՝ սկանավորման 
քայլի 1 կՀց արժեքով: Ըստ սպեկտրների 
տարբերության էներգիական ելքի՝ դատում են 
օրգանիզմում չարորակ ուռուցքի առկայության 
մասին: 

Ապահովվում է չարորակ ուռուցքի 
առկայության վաղաժամ հայտնաբերումը 
և հիվանդության ընթացքի դինամիկ 
ախտորոշումը, ինչպես նաև եղանակի 
ճշգրտության բարձրացումը, 1 նկ.: 

_____________________

(51) 2016.01 (11) 2995 (13) A
A61K 33/00

(21) AM20140102 (22) 06.08.2014
(72) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան (AM), 
Վարսենիկ Մարլիկի Ավետիսյան (AM) 
(73) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան, 0005, 
Երևան, Արցախի պող. 1, բն. 32 (AM), Վարսենիկ 
Մարլիկի Ավետիսյան, 0025, Երևան, Հերացու 
14/4 (AM) 
(54) Հականիկոտինային միջոց
(57) Հականիկոտինային միջոցը բաղկացած 
է դեղամիջոցի՝ անաբազին հիդրոքլորիդի և 
լիոֆիլիզացված բնական մթերքի խառնուրդից: 
Հականիկոտինային միջոցը պատրաստված է 
հաբի տեսքով: Օգտագործվում է լեզվի տակ 
դնելով, մշակված գրաֆիկով:

Ապահովվում է բարձր արդյունա վե
տությունը:

_____________________
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(51) 2016.01 (11) 2996 (13) A
A61L2/00

(21) AM20140104 (22) 07.08.2014
(72) Ժիրայր Հարությունի Սևոյան (AM) 
(73) Ժիրայր Հարությունի Սևոյան, 0039, 
Երևան, Եղբայրության 19, բն. 44 (AM) 
(54) Մանրէազերծման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է ախտահանման և 
մանրէազերծման տեխնիկային և նախատեսված 
է ախտահանման և մանրէազերծման 
պարագաների համար:

Մանրէազերծման սարքն ունի 
ախտահանման խցիկ, հաջորդաբար 
տեղակայված էլեկտրական հոսանքի սնուցման 
աղբյուր, գազալիցքաթափման հանգույց, 
օդամղիչ և տաքացուցիչ: Տաքացուցիչից հետո 
հաջորդաբար տեղադրված են եթերայուղ 
պարունակող ջերմակայուն պարկուճ՝ 
միացված էլեկտրական սնուցման աղբյուրին, 
և կիսահաղորդչային դիոդի տեսքով 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման 
աղբյուր: 

Պարզեցվում է կառուցվածքը, 2 նկ.:
_____________________

(51) 2016.01 (11) 2997 (13) A
A61L2/00

(21) AM20150123 (22) 01.10.2015
(72) Լևոն Աղասիի Թավադյան (AM), Լևոն 
Անդրանիկի Ներսեսյան (AM), Կարինա 
Մարտինի Գրիգորյան (AM), Արմեն Իգնատիոսի 
Մարտիրյան (AM), Սեյրան Հենրիկի Մինասյան 
(AM), Վլադիմիր Աղաբեկով (BY), Ալեքսանդր 
Ռատկո (BY), Մոհամմեդ Ալ- Ֆագի (SA), Տուրկի 
Սաուդ Մոհամմեդ Ալ - Սաուդ (SA) 
(73) ՀՀ ԳԱԱ «Ա.Բ.Նալբանդյանի անվան 
քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ (AM) 
(54) Ախտահանող-լվացող միջոց
(57) Գյուտը վերաբերում է միկրոօրգանիզմների 
դեմ պայքարելու քիմիական միջոցներին, 
մասնավորապես՝ ախտահող-լվացող միջոցների 
բաղադրանյութերին և կարող է կիրառվել 
բժշկության, հիգիենայի, առողջապահության, 
անասնաբուժության, արդյունաբերության մեջ 
և կենցաղում:

Ստեղծված է ախտահանող-լվացող միջոց, 
որը ներառում է հետևյալ բաղադրամասերը, 

զանգվ. %. ջրածնի պերօքսիդ՝ 0.1-3.3, 
հակակոռոզիական հավելանյութ՝ 0.002-
0.004, կայունարար՝ 0.1-0.3, լվացող 
մակերևութաակտիվ ազդակ՝ 0.05-0.1, ակտի-
վարար՝   3.8-5.8 և ջուր՝ մնացածը:      Որպես 
հակակոռոզիական հավելանյութ օգտա գործ -
ված  է ֆոսֆորական թթվի աղ: Որպես կա յու-
նարար    օգտագործված  է միզանյութ: Որպես  
մակերևութաակտիվ նյութ օգտա գործված է 
կարբօքսիլմեթիլցելյուլոզ, ալկիլսուլֆոնատ, 
սուլֆանոլ, ալկիլարիլսուլֆանոլ կամ դրանց 
ցանկացած խառնուրդը: Որպես ակտիվարար 
օգտագործված են կոմպլեքսագոյացնող լիգանդ 
և ալկալիական մետաղի աղ:

Բարձրացվում է ախտահող-լվացող միջոց-
ների մանրէասպան, սնկասպան և հակա-
տուբերկուլոզային ակտիվությունը: 
(74) Ռուբեն Մանասերյան

_____________________

(51) 2016.01 (11) 2998 (13) A
B26F1/00

(21) AM20150138 (22) 19.10.2015
(72) Մկրտիչ Մարկոսյան (AM) 
(73) Մկրտիչ Մարկոսյան (AM) 
(54) Գրասենյակային դակիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է գրասենյակային 
անցքահատ գործիքներին, մասնավորապես՝ 
գրասենյակային անցքահատ աքցաններին և 
կարող է օգտագործվել գործավարությունում՝ 
թղթից, ստվարաթղթից և այլ նյութերից 
փաստաթղթերի համակարգված պահպանման 
համար:

Դակիչն ունի հիմնատակ, սեղմելու լծակ և 
ձողավոր ծակող տարր, որի աշխատանքային 
ծայրը կատարված է սրվածքով: Հիմնատակը 
կատարված է բացակով՝ ծակոտվող թղթի 
տեղադրման համար, որտեղ կատարված է թղթի 
անկյան դիրքավորման համար ուղղանկյուն 
ելուստ: Դակիչն ունի առաձգական մետաղից 
պատրաստած ծակող տարրի կալիչ, որի մի 
ծայրը միացված է հիմնատակի ծայրին, իսկ 
մյուս ծայրամասում կատարված է խորացում: 
Խորացման մեջ կատարված է երկայնական 
անցք, որում ազատ տեղակայված է ծակող 
տարրի ոչ աշխատանքային ծայրը, որի վրա 
կատարված է օղակաձև ելուստ՝ երկայնական 
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անցքի լայնությունից ավելի մեծ տրամագծով: 
Խորացումը փակված է վերևից թիթեղով՝ առանց 
ծակող տարրի հետ հպման հնարավորության: 
Հիմնատակում և բացակի վերևի մակերևույթում 
համառանցք երկայնական անցքին կատարված 
են ծակող տարրի անցման համար անցքեր: 
Սեղմելու լծակը կապված է կալիչի և բացակի 
վերևի մակերևույթի հետ հենարանային ձողով, 
որի հետ հոդակապված է՝ հենարանային ձողի 
հետ միասին հորիզոնական հարթությունում 
և հենարանային ձողի շուրջ ուղղահայաց 
հարթությունում պտտվելու հնարավորությամբ: 
Սեղմելու լծակը թիթեղի հետ հպման գոտում 
կատարված է ուռուցիկ: Դակիչն ունի նաև 
զոլակներ թղթի երկայնքով անցքեր դակելու 
համար՝ կախված դակվող թղթի ձևաչափից:

Պարզեցվում է կառուցվածքը, բարձրաց-
վում է օգտագործման հարմարավետությունը 
և ընդլայնվում են ֆունկցիոնալ հնարա-
վորությունները, 4 նկ.: 
(74) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

(51) 2016.01 (11) 2999 (13) A
B29D 7/00

(21) AM20150071 (22) 02.06.2015
(72) Գևորգ Պետրոսյան (AM), Մարատ 
Սաֆարյան (AM), Մարտին Արզումանյան (AM), 
Գևորգ Կեսոյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարան»  հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM) 
(54) Չեռակալված փոշենյութերի դեֆորմացման 
իրական բնութագրերի որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը, 
մասնավորապես՝ չեռակալված փոշենյութերի 
դեֆորմացման իրական բնութագրերի 
որոշմանը, առանցքային ճնշման տակ 
գտնվող փոշենմուշը լայնական հատույթով 
կտրելու պարզեցված եղանակով, և կարող է 
օգտագործվել փոշենյութերից պատրաստվող 
մամլվածքների արտադրության տարբեր 
բնագավառներում:
Ըստ չեռակալված փոշենյութերի դեֆորմացման 
իրական բնութագրերի որոշման եղանակի, 
մամլակաղապարում մամլված փոշենմուշի 
առանցքային սեղմման պայմաններում 

միաժամանակ գործող մամլման և սահքի 
ճնշումների առկայությամբ չափում են 
առաջացած նորմալ և շոշափող լարումների 
արժեքները: Կառուցում են Մոր-Կուլոնի 
չափանիշին համապատասխան գրաֆիկը: 
Գրաֆիկի միջոցով որոշում են փոշենյութերի 
դեֆորմացման բնութագրերը: Գյուտի 
համաձայն՝ մամլակաղապարում տեղադրում 
են չեռակալված քառակուսի հատույթով 
փորձանմուշ, ապա առանցքային սեղմման 
պայմաններում սահքի են ենթարկում այն 
ուղիղ եզրով դանակի միջոցով՝ ճնշման 
աստիճանական փոփոխությամբ:

Պարզեցվում է Մոր-Կուլոնի չափանիշի 
գրաֆիկի կառուցման գործընթացը, 2 նկ.:

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3000 (13) A
E01C 19/00

(21) AM20140105 (22) 07.08.2014
(72) Մարատ Սարգսյան (AM), Մարինե Ավագյան 
(AM) 
(73) Մարատ Սարգսյան, 0001, Երևան, 
Մոսկովյան 9, բն. 5բ (AM), Մարինե Ավագյան, 
0041, Երևան, Նոր Արեշի 17-րդ փող. 20 (AM) 
(54) Ճանապարհային գլդոն
(57) Ճանապարհային գլդոնն ունի կոշտ 
շրջանակ, միևնույն լայնության, մեկը մյուսին 
հաջորդող, մեկ գծով տեղադրված երեք հարթ 
մետաղական սնամեջ գրտնանիվներ: Հետևի 
գրտնանիվը տանող է, իսկ շրջադարձային 
և երկսեկցիա առջևինն ու միջինը՝ տարվող: 
Առջևի գրտնանիվը միակցված է շրջանակին: 
Միջին գրտնանիվը, որն իրեն ընդգրկող 
լայնական П-աձև կախոցի և սռնացցի միջոցով 
միակցված է շրջանակին, ունի երկու համափուլ 
աշխատող բարձրացման-իջեցման հիդրոգլան-
սողանային մեխանիզմներ: Մեխանիզմներից 
յուրաքանչյուրը կազմված է հիդրոգլանից, 
ելուստներով ուղղորդիչներից և ակոսներով 
պրիզմայաձև սողանից: Սողանը հանդիսանում 
է գրտնանիվի սռնու հենարանը, տեղադրված 
է գրտնանիվի երկու կողմերում՝ կախոցի 
երկճյուղ հենակի վրա և տեղաշարժվում է 
ուղղորդիչներով: Հիդրոգլանների իրանները 
գլանական հոդակապերով միակցված են 
կախոցի լայնակին, իսկ մխոցակոթերն 
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արտաքին կողմերից գլանական հոդակապերով 
միակցված են սողաններին: Գրտնանիվի սռնին 
բույթերի միջոցով ամրակցված է սողաններին՝ 
դրանց ներքին կողմերից:

Ապահովվում է գլդոնի համա-
պիտանիությունը, բարձրացվում է արտա-
դրողականությունը, 3 նկ.: 

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3001 (13) A
F02B 23/00

(21) AM20150150 (22) 13.11.2015
(72) Կարապետ Հակոբի Մոսիկյան (AM), Նորիկ 
Ավետիսի Բազիկյան (AM), Մարինա Սերգեյի 
Բարսեղյան (AM), Մարգարիտա Գևորգի 
Պապինյան (AM) 
(73) Կարապետ Հակոբի Մոսիկյան, 0064, 
Երևան, Րաֆֆու 93, բն. 60 (AM) 
(54) Ներքին այրման շարժիչի այրման խուց
(57) Գյուտը վերաբերում է շարժիչաշինությանը, 
մասնավորապես՝ ներքին այրման շարժիչի 
այրման խցի կառուցվածքին:

Ներքին այրման շարժիչի այրման խուցը  
սահմանափակված է գլանի պատով, գլանի 
կափարիչով և մխոցով: Գլանի կափարիչը 
և մխոցի հատակը կատարված են հատած 
կոնի տեսքով: Մխոցի հատակի կողմնային 
ամբողջ մակերևույթով կատարված են իրարից 
հավասարահեռ կիսագլանաձև հանվածքներ:

Մեծացվում է ինդիկատորային հզորությունը 
ներքին այրման շարժիչի այրման խցում, 1 նկ.:

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3002 (13) A
F16H 31/00

(21) AM20140096 (22) 30.07.2014
(72) Ալբերտ Սրապիոնի Պողոսյան (AM), Սուրեն 
Ալբերտի Պողոսյան (AM), Պատվական Ռուբենի 
Հախինյան (AM) 
(73) Ալբերտ Սրապիոնի Պողոսյան, 0088, 
Երևան, Շիրազի 20, բն. 30 (AM), Սուրեն 
Ալբերտի Պողոսյան, 0088, Երևան, Շիրազի 20, 
բն. 30 (AM), Պատվական Ռուբենի Հախինյան, 
0091, Երևան, Մ. Մելիքյան 13, բն. 23 (AM) 
(54) Պտուտակային փոխանցիչ

(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը 
և կարող է օգտագործվել ավտոմատ 
սարքավորումների, արագ գործող սեղմիչների, 
ամբարձիչների և մամլակների մեջ։ 

Պտուտակային փոխանցիչն ունի 
իրան, երկայնական ակոսով պտուտակ, 
կազմովի մանեկ, որը կազմված է չորս և 
ավելի ներդրակներից, որոնք կատարված 
են շերտաձողի տեսքով: Ներդրակները 
տեղադրված են իրանի մեջ՝ կենտրոնական 
մասում աստիճանավոր անցքի մակերևույթի 
վրա և հենված են ծայրամասերում 
տարբեր բարձրություններով միևնույն 
ուղղությամբ արված թեք մակերևույթներին: 
Ներդրակների ճակատային մասերում արված 
կոնական մակերևույթներին մի կողմից 
հենված է համապատասխան կոնական 
մակերևույթով իրանի անցքի մեջ համառանցք 
զսպանակված հենարանը, մյուս կողմից՝ 
համապատասխան կոնական մեկերևույթով 
պատճենասալը: Պատճենասալը համառանցք 
տեղակայված է իրանի անցքի մեջ՝ միայն 
առանցքային ուղղությամբ տեղափոխվելու 
հնարավորությամբ: Պատճենասալի մյուս 
ճակատին արված միևնույն բարձրության 
պարուրաձև թեք հարթությունները երկու 
գնդիկների միջոցով հենված են իրանի անցքի 
մեջ ազատ տեղակայված զսպանակած 
սկավառակին: Սկավառակը միաժամանակ 
հենված է իրանին՝ առանցքային ուղղությամբ 
տեղափոխվելու հնարավորությամբ, և երիթի 
միջոցով կապված է պտուտակին, որը ազատ 
տեղակայված է իրանի անցքի ծայրամասերում 
համառանցք ուղղորդիչների մեջ: Ներդրակների 
պատճենասալին հենված ծայրամասերի 
թեք մակերևութներն իջեցված են մինչև 2 մմ 
իրանի առանցքի ուղղությամբ, առաջացնելով 
ողղանկյուն մակերևույթներ ներդրակների 
վրա: Իրանի անցքի մեջ եղած փորակների 
հատակների համապատասխան ծայրամասերի 
թեք մակերևույթներն իրանի առանցքի 
ուղղությամբ իջեցված են մինչև 2 մմ, այնպես 
որ առաջացած ուղղանկյուն մակերևույթ-
ներին ներդրակների համապատասխան 
մակերևույթների հենվելն ապահովի նորմալ 
կառչում պտուտակի և ներդրակների միջև: 

Բարձրացվում է փոխանցիչի հուսա-
լիությունը, բարելավվում են շահագործման 
պայմանները, 3 նկ.։

_____________________
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(51) 2016.01 (11) 3003 (13) A
G02F1/00

(21) AM20150065 (22) 20.05.2015
(72) Հակոբ Մարգարյան (AM), Դավիթ 
Հովհաննիսյան (AM), Նունե Հակոբյան 
(AM), Վալերի Աբրահամյան (AM), Վլադիմիր 
Հարությունյան (AM), Նելսոն Թաբիրյան (US) 
(73) Հակոբ Մարգարյան, 0055, Երևան, 
Թադևոսյան 10, բն. 59 (AM), Դավիթ 
Հովհաննիսյան, 0026, Երևան, Գարեգին 
Նժդեհի 19, բն. 45 (AM), Նունե Հակոբյան, 
0033, Երևան, Բաղրամյան 75, բն. 11 (AM), 
Վալերի Աբրահամյան, 0905, Արմավիրի մարզ, 
Արմավիր, Հերացի 8, բն. 3 (AM) 
(54) Հեղուկ բյուրեղային բևեռային դիֆրակցիոն 
ալիքային թիթեղ
(57) Գյուտը վերաբերում է օպտիկայի ոլորտին, 
մասնավորապես՝ հեղուկ բյուրեղային 
պոլիմերների հիման վրա կենտրոնահամաչափ 
բևեռային դիֆրակցիոն ալիքային թիթեղի 
ստեղծմանը և դրա պատրաստման եղանակի 
մշակմանը, և կարող է կիրառվել օպտիկական 
սարքաշինության մեջ:

Հեղուկ բյուրեղային բևեռային դիֆրակցիոն 
ալիքային թիթեղը պատրաստվում է ֆոտո-
կողմնորոշվող նյութով պատված շրջա նաձև 
հարթակի    վրա անկյունային  սեկտորի ձև 

ունեցող ճեղքի միջով անցած երկու` աջ և ձախ 
շրջանային    բևեռացվածությամբ     ճառա-
գայթների վերադրմամբ, ընդ որում ճեղքի 
գագաթը համընկնում է շրջանաձև հարթակի 
կենտրոնի հետ և սեկտորի համաչափության 
առանցքը ուղղահայաց է երկու գրանցող 
ճառագայթների վերադրումից գոյացած ինտեր-
ֆերենցիոն գծերին: Այնուհետև հարթակը 
պատվում է հեղուկ բյուրեղային պոլիմերի 
շերտով,   որի մոլեկուլների դասավոր վա ծությունը 
կրկնում է   ճառագայթվող ֆոտոկողմնորոշվող 
նյութի մոլեկուլների դասավորվածությունը: 
Ստացվում է կենտրոնահամաչափ հեղուկ 
բյուրեղային բևեռային դիֆրակցիոն ալիքային 
թիթեղ, որում հեղուկ բյուրեղի մոլեկուլ-
ների ուղղորդիչների դասավորվածությունը 
յուրա քանչյուր շառավղի երկայնքով 
համապատասխանում է առանցքային հեղուկ 
բյուրեղային դիֆրակցիոն ցանցի, իսկ մեկ 
տրամագծի երկայնքով գրանցված երկու 
բևեռային դիֆրակցիոն ցանցերում հեղուկ 
բյուրեղի դիրեկտորների դասավորվածությունը 
կենտրոնի նկատմամբ համաչափ է:

Թիթեղի միջոցով ընկնող կամայական 
բևեռացվածությամբ ճառագայթը բաժանվում 
է աջ և ձախ շրջանային բևեռացվածությամբ 
երկու բաղադրիչների, 4 նկ.: 

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
  որից զատված է տվյալ հայտը
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
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) 2016.01 (11) 441  (13) U
B64D 9/00

(21) AM20150144U (22) 29.10.2015
(72) Եգոր Համբարյան (AM) 
(73) «Էյչ Էյր Ինժիներինգ» ՍՊԸ, 0052, Երևան, 
Զ. Սարկավագի 54/4, բն. 27 (AM) 
(54) Բազմաֆունկցիոնալ կործանիչ ինքնա-
թիռի ֆյուզելաժի փոխադրման տարա
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
ավիացիային, մասնավորապես` ինքնաթիռի 
փոխադրման տարաներին, և կարող է 
օգտագործվել տարբեր փոխադրամիջոցներով 
բազմաֆունկցիոնալ կործանիչ ինքնաթիռի և 
դրա մոդիֆիկացիաների փոխադրման համար:

Տարան պատրաստված է պողպատյա 
պրոֆիլներից և ունի  հեծանաֆերմային  
կառուցվածք, հենակային չորս շրջանակ, 
կոշտության կողեր, շրջանակների 
հորիզոնական կողմերով և կոշտության 
կողերով կազմավորված և շրջանակներին 
միակցված հիմք: Շրջանակներից յուրա-
քանչյուրն ունի կառանման և ամրակցման 
օղակներ: Տարան լրացուցիչ ունի վերամբարձ 
կռունկով բարձրացման և կառանման 
օղակներով վեց շրջանակ, շրջանակների 
ուղղաձիգ կողմերով և կոշտության կողերով 

կազմավորված պատեր և պատերի միջոցով 
հիմքին միակցված վերին հիմք՝ կազմավորված 
շրջանակների հորիզոնական կողմերով 
և կոշտության կողերով: Շրջանակներից 
առաջինը, յոթերորդը, ութերորդը, իններորդն 
ու տասներորդը հենակային  են և ունեն 
ֆյուզելաժի հենման տարրեր ու պրոֆիլային 
հեծաններ: Երկրորդ,  երրորդ,  չորրորդ,  
հինգերորդ ու վեցերորդ շրջանակներն 
օժանդակ են և ունեն ֆյուզելաժի հենման 
պրոֆիլային հեծաններ: Յուրաքանյուր պատն 
ունի հանովի ֆերմային մաս, որը տեղադրված 
է երկրորդ ու հինգերորդ շրջանակների միջև: 
Կոշտության կողերը միակցված են հիմքերին, 
պատերին և շրջանակներին: Շրջանակների 
վերին հեծաններն ու վերին կոշտության 
կողերը, վերին հիմքի կոշտության կողերը 
հանովի են: Հիմքերից ստորինն ունի երեք 
զուգահեռ հեծաններ՝ տրանսպորտային 
ինքնաթիռի բեռնախցի հատակի հոլովակների 
վրա տարայի տեղակայման համար:

Ապահովվում է ծանր տրանսպորտային 
ինքնաթիռներով փոխադրման հնարա-
վորությունների արդյունավետ օգտագործումը, 
նվազեցվում է մոնտաժման աշխատանքների 
ծավալը, 18 նկ.:

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
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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) 20-01 (11) 380 (13) S 
(21) 20150028  (22) 04.08.2015
(72) Դավիթ Զուև (RU), Հակոբ Թումանյան (AM) 
(73) Դավիթ Զուև (RU), Հակոբ Թումանյան (AM) 
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) Ըմպելիք պատրաստող և վաճառող առև-
տրային ավտոմատ
(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) 20150019  (111) 23986
(220) 20.01.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 20.01.2025
(730) «Ֆեյմըս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Էստո-
նական 14, բն. 37, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20150362  (111) 23987
(220) 17.03.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 17.03.2025
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (նաև 
գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո., Լթդ.), JP 
(442) 19.08.2015
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

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

տեսված են օգտագործելու արդյունաբե-
րական և գիտական նպատակներով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգեգործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար. 
քիմիկատներ ապակու ներկման համար. 
քիմիկատներ ապակու փայլատման համար. 
պատ րաստուկներ ապակու խամրումը կանխելու 
համար. հակաստատիկ պատրաստուկներ 
(բացառությամբ կենցաղայինների). քիմիա-
կան պատրաստուկներ ավտոնորոգման 
և տեխնիկական սպասարկման համար. 
քիմիական պատրաստուկներ անջրան-
ցիկության համար. քիմիական բաղա-
դրություններ հողմապակու նորոգման 
համար. արդյունաբերական (արտադրական) 
սոսինձներ. քիմիական հերմետիկացնող 
բաղադրություններ տրանսպորտային միջոց-
ների մասերի և մակերևույթների համար. 
չմշակված էպօքսիդային խեժեր. արտադրա-
կան գործընթացներում օգտագործվող ճար-
պազրկող պատրաստուկներ. ճարպազրկող 
պատրաստուկներ ավտոմոբիլների համար. 
պատրաստուկներ անջատման և պոկման 
(սոսնձով կպցրածի) համար. քիմիական 
հավելանյութեր յուղերի համար. վառելանյութի 
ներարկման համակարգը մաքրող քիմիական 
հավելանյութեր. քիմիական հավելանյութեր 
ռադիատորներում քայքայումը կանխարգելելու 
համար. քիմիական հավելանյութեր օդի 
լավորակիչների սառեցման համար. քիմիական 
հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի համար. 
թթվեցրած ջուր կուտակիչների լիցքավորման 
համար. արգելակի հեղուկներ. ուղղորդիչ 
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բանող հեղուկ. փոխհաղորդակային հեղուկ. 
բաղադրություններ տրանսպորտային միջոց-
ների շարժիչների սառեցման համար. 

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. 
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը 
քայքայումից պաշտպանող նյութեր. ներկա-
նյութեր. խածանյութեր, ներկանյութերի 
սևեռակայիչներ. չմշակված բնական 
խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ` 
գեղարվեստական, գեղազարդման նպա-
տակների և գեղարվեստական տպագրու թյան 
համար. պաշտպանական նախաներկա յին 
(ներկապաստառային) պատվածքներ տրանս -
պոր տային միջոցների շրջանակ ների 
(հենոց ների), ամրաշրջանակների համար. 
նախաներկեր. պատվածքներ (ներկեր). 
թանձր հակակոռոզիական քսուքներ. 
հակակոռոզիական յուղեր. բաղա դրու-
թյուններ ժանգից պաշտպանելու համար. 
բաղադրություններ տրանսպորտային միջոց-
ները ժանգից պաշտպանելու համար. 
պաշտպանական պատրաստուկներ մետաղ-
ների համար. 

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝ 
հողմապակիների, մաքրման համար. մածուկ-
ներ ողորկման համար. պատրաստուկներ 
ժանգի հեռացման համար. պատրաստուկներ 
ներկերի հեռացման համար. պատրաստուկներ 
ողորկման կամ փայլ հաղորդելու համար. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). 

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

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բու ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 

կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. դիետիկ 
հավելումներ մարդկանց և կենդանինների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամն ալցման և ատամների 
ծեփապատ ճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. դեղատնային 
հավաքակազմ (դյուրակիր). հոտազերծիչներ 
(բացառությամբ մարդու կամ կենդանիների  
համար նախատեսվածների). պատրաստուկներ 
օդի մաքրման համար. հոտազերծիչներ 
օդի թարմացման համար. ճամփորդական 
դեղատնային հավաքակազմեր (դյուրակիր, 
լիքը). վարակազերծիչ (ախտահանիչ) 
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծների ոչնչացման 
համար. ֆունգիցիդներ (սնկասպան նյութեր). 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերի 
ոչնչացման համար. 

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր. տրանսպորտային միջոցների 
օդի լավորակման տեղակայանքներ. օդի 
զտման տեղակայանքներ. տրանսպորտային 
միջոցների հակաշլացուցիչ հարմարանքներ 
(լամպի պիտույքներ). տրանսպորտային միջոց-
ների հակասառցապատիչներ. օդափոխիչներ 
(օդի լավորակման տեղակայանքների 
մասեր). ավտոմեքենաների ցոլալապտերներ. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
ցոլալապտերներ. տրանսպորտային միջոցների 
ջեռուցման (տաքացման) տեղակայանքներ. 
օդի իոնացման ապարատներ. լամպեր 
ավտոմոբիլների շրջադարձի ցուցիչների 
համար. լամպեր ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների շրջադարձի ցուցիչների համար. 
լուսավորման սարքեր և տեղակայանքներ. 
ռադիատորների խցաններ. ջեռուցման 
ռադիատորներ. տրանսպորտային միջոցների 
անդրադարձիչներ. սառնարանային ապա-
րատներ և մեքենաներ. տրանսպորտային 
միջոցների օդի լավորակման տեղակայանքներ. 
օդափոխիչ ապարատներ և տեղակայանքներ 
(օդի լավորակում) տրանսպորտային միջոց-
ների համար. էլեկտրական լամպեր. լամպերի 
կոթառներ. լուսացրիչներ. առկայծող լուսար-
ձակներ. 
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դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
գոտիներ (հագուստ). գլխի ծածկոցներ. 
բոլորագլխարկներ. հովարներ գլխարկների 
համար. վզպատներ. կաշնեներ. թիկնոցներ. 
մորթե թիկնոցներ. փողկապներ. բանվորական 
բլուզներ. շքազգեստներ (սպասավորների). 
արտա հագուստ. հագուստ ավտոմոբիլիստ ների 
համար. բաճկոններ. տրիկոտաժե հագուստ. 
եղջրվամուշտակներ. շապիկներ (բլուզ-
ներ). պուլովերներ. սվիտերներ. գամաշներ 
(ճարմանդներ). բազկապատներ (թևքածալեր). 
ձեռնոցներ (հագուստ). (կիսա)կոշիկներ. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական). 
գորգեր ավտոմեքենաների համար. գորգեր 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. 

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 
մարմնա մարզական և սպորտային իրեր, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տոնա ծառի զարդեր. ռադիոկառավարվող 
տրանսպորտային միջոցներ (խաղալիքներ). 
լույսով և ձայնով խաղալիքներ. թավշյա 
խաղալիքներ. տրանսպորտային նմուշների 
մասշտաբային մոդելներ. ավտոմեքենաներ 
(խաղալիքներ). խաղալիքներ սաղավարտի 
ճիշտ պատճեի ձևով. հարմարանքներ 
հողի գնդերը տեղում դասավորելու համար 
(գոլֆի պարագաներ). ցցիկ գոլֆի համար. 
պայուսակներ (անիվներով կամ առանց 
դրանց) գոլֆի մականների համար. դահուկներ. 
խաղագնդակներ. բիլյարդի գնդակներ. 
ծայրապանակներ (ծայրակալներ) բիլյարդի 
խաղաձողերի (կիյերի) համար. բիլյարդի 
խաղաձողեր (կիյեր). հարմարանքներ բիլյարդ 
խաղալիս չափանշելու համար. բիլյարդի 
սեղանների կողեզրերի պահպանակներ. 
բիլյարդի սեղաններ. գլուխկոտրուկներ՝ 
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի 
հավաքածուից. շաշկի. շախմատ. խաղաթղթեր. 
տեսախաղերի ավտոմատներ. 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա րա-
րա կան գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. տրանսպորտային միջոցների, դրանց 
կազմող մասերի և կցամասերի մանրածախ և 

մեծածախ վաճառք. միջնորդային (դիլերային) 
գործակալություններ տրանսպորտային միջոց-
ների ոլորտում. ապրանքների առաջխաղացում 
(երրորդ անձանց համար). տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
բազաներից. տեղեկատվության կանոնա-
կարգում տվյալների համակարգչային 
բազաներում. տրանսպորտային միջոցների 
գովազդ. ներմուծման - արտահանման գործա-
կա լություններ. ցամաքային փոխադրա-
միջոցների մասին տեղեկատվության 
տրա մադրում, մասնավորապես՝ սպառողական 
ապրանքների և գների համեմատության 
մասին տեղեկատվություն. տեղեկատվական 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ վառելիքի 
գների համեմատության մասին տեղեկա-
տվություն. 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հեռահա-
ղորդակցման ծառայություններ տրանս-
պորտային միջոցների սարքերի միջոցով. 
համակարգչային տերմինալների օգնությամբ 
իրագործվող կապ. հեռախոսակապ. հեռա-
հաղորդակցության համաշխարհային համա-
կարգչային ցանց մուտքի ապահովում. 
համակարգչի   միջոցով հաղորդագրություն-
ների, ձայնի և պատկերների հաղորդման 
ապա հովում. թվային ֆայլերի հաղորդում. 
տրանսպոր տային միջոցների սարքերից 
ընդունված թվային ֆայլերի հաղորդում. 
տվյալների բազայի մուտքի տրամադրում. 
հեռահաղորդակցական կապի համար 
սարքավորանքի վարձույթ. 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմա կեր-
պում. գրքերի և պարբերականների ինտեր-
ակտիվ հրապարակում. տեքստային նյութերի 
հրապարակում (բացառությամբ գովազդային 
նյութերի). ուսումնական կամ զվարճալի 
մրցանակաբաշխությունների կազմակերպում. 
սպորտային մրցումների կազմակերպում. 
ավտոմրցավազքի մրցումների կառավարում և 
կազմակերպում. ներկայացումների տոմսերի 
ամրագրում. տրանսպորտային միջոցները 
վարելու հրահանգ. տեղեկատվություն կրթու-
թյան և դաստիարակության հարցերով. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
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սպորտային սարքերի տրամադրում. 
սպոր տային սաքավորումների վարձույթ 
(բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների). 
խաղադահլիճների ծառայությունների տրա-
մադրում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150405 (111) 23988
(220) 26.03.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 26.03.2025
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտա րակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20150433  (111) 23989
(220) 31.03.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 31.03.2025
(730) ՄասթրՔարդ Ինթերնեյշնլ Ինքորփո-
րեյթիդ, Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 07.05.2015
(540) 

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

դաս 9. hամակարգչային ապարատների 
և ծրագրային պլատֆորմներ վճարում-
ների, դրամագործության, վարկաքարտերի, 
հաշվե  քարտերի, վճարաքարտերի, ավտո-
մա տացված դրամամեքենաների (բանկո-

մատների), կուտակված գումարի, 
էլեկտրո նային դրամամիջոցների փոխան-
ցումների, էլեկտրոնային վճարումների, 
հաշվեվճարների տվյալների էլեկտրոնային 
մշակման և փոխանցման, կանխիկ 
վճարումների, գործարքների իսկության, 
երթուղման, իրավազորության տրամադրման, 
կարգավորման և վերահսկման, խարդա-
խությունների բացահայտման և վերահսկման, 
աղետներից և վթարներից առաջացած 
վնասների և կորուստների վերականգնման 
և ծածկագրման, գաղտնագրման ծառա-
յությունների աջակցման, իրականացման 
հեշտացման և կառավարման համար. գիտա-
կան սարքեր և գործիքներ. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ. 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ. 
համակարգիչներ, համակարգչային ապա-
րատներ, համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք և համակարգչային ծրագրեր. 
հեռահաղորդակցություն և էլեկտրական 
սարքեր և գործիքներ, այն է` տվյալների, 
ներառյալ՝ ձայնի և պատկերների գրառման, 
հաղորդման և վերարտադրման սարքեր. 
հաշվիչ մեքենաներ. տվյալների, ներառյալ՝ 
ձայնի և պատկերների գրառման, հաղորդման, 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
գրառումների կրիչներ. գլոբալ համակարգչային 
ցանցի միջոցով ֆինանսական հաշիվների և 
հաշվետվությունների հետևման, կառավարման 
և վերլուծման սարքեր. համակարգչային 
ապարատներ և ծրագրեր, մասնավորապես՝ 
տեղային և գլոբալ համակարգչային ցանցերի 
զարգացման, տեխնիկական սպասարկման 
և օգտագործման համար. հիշողության 
քարտեր և հիշողություններում պահպանվող 
տվյալներ, այդ թվում` ինտեգրալային 
սխեմայով հիշողություններ և բանկային 
քարտերի հիշողություններ կարդալու 
համակարգեր. ներբեռնվող էլեկտրոնային 
հրատարակություններ. տպիչ սարքեր, այդ 
թվում՝ տվյալների մշակման համակարգերի և 
ֆինանսական գործարքների համակարգերի 
տպիչ սարքեր. բանկային հիմնարկ ների 
ավտոմատացված դրամամեքենաներ (բանկո-
մատներ) և թղթադրամի հաշվիչներ. կոդա-
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վորիչներ և ապակոդավորիչներ. մոդեմներ. 
համակարգչային ապարատներ և ծրագրեր 
էլեկտրոնային միջոցներով իրականացվող 
վճարային գործարքների աջակցման և 
հեշտացման համար. համակարգչային ապա-
րատներ և ծածկագրման համակարգչային 
ծրագրեր, ծածկագրման բանալիներ, թվային 
վկայագրեր, թվային ստորագրություններ, 
համակարգչային ծրագրեր անհատների, 
բանկային և ֆինանսական հիմնարկների 
կողմից օգտագործվող սպառողների գաղտնի 
տեղեկատվության որոնման և փոխանցման 
և տվյալների անվտանգ պահպանման 
համար. մագնիսական ծածկագրված քար-
տեր և ինտեգրալային սխեմայով չիպեր 
(սմարթ քարտեր) պարունակող քարտեր. 
անվտանգության ծածկագրված անցաքար-
տեր. անվտանգության ֆունկցիաներով 
ծածկագրված քարտեր իսկության ճանաչման 
նպատակով. անվտանգության ֆունկցիա-
ներով ծածկագրված քարտեր ինքնության 
ճանաչման նպատակով. հոլոգրամային 
քարտեր. վարկային վճարաքարտեր (որոշակի 
խանութի), բանկային քարտեր, վարկաքարտեր, 
հաշվեքարտեր, չիպային քարտեր, կուտակված 
գումարով քարտեր, էլեկտրոնային տեղեկակիր 
քարտեր, վճարաքարտեր և ծածկագրված 
վճարաքարտեր. բանկային քարտեր, այդ թվում՝ 
տպագրված   բանկային  քարտեր և մագնի-
սա կան հիշողությունների և ինտեգրալային 
սխեմայով հիշողությունների օգտագործմամբ 
բան կային քարտեր. քարտի ընթերցիչներ. 
մագնիսական ծածկագրված քարտի ընթեր-
ցիչներ, էլեկտրոնային տեղեկակիր քարտի 
ընթերցիչներ, էլեկտրոնային ծածկագրման 
սարքավորումներ, համակարգչային ապա-
րատներ, համակարգչային վերջնասարքեր 
(տերմինալներ), համակարգչային ծրագրեր` 
ֆինանսական ծառայությունների, դրամա-
գործության և հեռահաղորդակցական արդյու-
նաբերության մեջ օգտագործման համար. 
համակարգչային ծրագրեր, որոնք մշակված 
են սմարթ քարտերը վերջնասարքերի և 
ընթերցիչների հետ փոխգործելու համար. 
հեռախոսներում և հաղորդակցական այլ 
սարքերում ներկառուցված համակարգչային 
չիպեր. հեռահաղորդակցական սարքա-
վորումներ. առևտրի կետում գործարքի 

կատարման տերմինալներ և համակարգչային 
ծրագրեր՝ գործարքի, նույնականացման և 
ֆինանսական տեղեկատվության փոխանցման, 
ցուցադրման և պահման համար ֆինանսա-
կան ծառայությունների տրամադրման, 
դրամա գործության և հեռահաղորդակցա-
կան արդյու նաբերության    ոլորտներում.    
ռադիոհաճա խա կան նույնականացման սար-
քեր (տրանսպոնդերներ). էլեկտրոնային 
վավերացման սարքեր վարկային վճա-
րաքարտերի (որոշ խանութների), բանկային 
քարտերի, վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի 
և վճարաքարտերի իսկության հաստատման 
համար. ավտոմատացված դրամամեքենաներ 
(բանկոմատներ). համակարգչային ծայրա-
մասային սարքեր և էլեկտրոնային ապրանքներ, 
այն է` հաշվիչ մեքենաներ, գրպանի օրագրքեր, 
անձնական թվային քարտուղարներ (PDAs) 
և վթարային ազդանշանային սարքեր, 
ազդասարքեր.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար 
(որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում). 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ, 
տպագրական հրատարակություններ, պամ-
ֆլետներ, բրոշյուրներ, թերթեր, հանդեսներ 
և ամսագրեր, ձեռնարկներ, տպագրական 
արտադրանք՝ բոլորը բանկային բնագավառին 
վերաբերող. վարկաքարտեր, հաշվեքարտեր, 
պարբերական հրատարակություններ.

դաս 35. գործերի կառավարում գործա-
րարության ասպարեզում և խորհրդատվական 
ծառայություններ. խորհրդատվություն շուկա-
յավարման վերաբերյալ. շուկայի հետազոտման 
ծառայություններ. քարտատերերի գնորդական 
վարքի հետևում, վերլուծում, կանխատեսում, 
տեղեկատվության տրամադրում և հաշվե-
տվության կազմում. երրորդ անձանց 
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ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի 
խթանում վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի 
և վճարաքարտերի օգտագործումից ստացած 
պարգևատրումների և խրախուսանքների 
միջոցով. պարգևատրումային և լոյալության 
ծրագրերի վարչարարություն. գովազդ. 
վարչարարություն գործարարության ասպա-
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ. 
կոմերցիոն, արդյունաբերական և կառա-
վարման հարցերով աջակցություն գործա-
րարության ասպարեզում. կոմերցիոն 
գործունեության գնահատում. գործերի 
կառա վարման խորհրդատվություն գործա-
րարության ասպարեզում. շուկայավարման 
հետազոտություններ. վիճա կա գրա-
կան տեղեկատվություն (գործարա-
րու թյան ասպարեզում). հաշիվների 
հաշվետվությունների կազմում, հաշիվ-
ների քաղվածքների պատրաստում. 
հաշվապահական փաստաթղթերի վարում, 
հաշվապահական հաշվառում. կոնյունկ-
տուրային հետազոտություններ. հասա-
րակական հարաբերությունների հետ 
կապված ծառայություններ. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. գովազդային 
թռուցիկների և բրոշյուրների թողարկում. 
շարժական հեռահաղորդակցական միջոց-
ներով տրամադրվող մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ վարկաքարտերի և հաշվե-
քարտերի տրամադրման ոլորտում. առցանց 
համակարգով, ցանցերի կամ այլ էլեկտրոնային 
միջոցներով տրամադրվող մանրածախ 
առևտրի ծառայություններ վարկաքարտերի և 
հաշվեքարտերի տրամադրման վերաբերյալ 
էլեկտրոնային ձևով թվայնացված 
տեղեկատվության օգտագործմամբ. համա-
կարգչային տվյալների հիմնապաշարի 
կառավարում և վերահսկում. տվյալների 
մշակման, ստուգման և վերահսկման 
ծառայություններ. տվյալների պահման և 
որոնման ծառայություններ. երրորդ անձանց 
համերգների և մշակութային միջոցառումների 
անցկացման խթանում և գովազդում, 
ցուցահանդեսների և էքսպոզիցիաների 
կազմակերպում կոմերցիոն կամ 
գովազդային նպատակներով. տրանսպորտի, 
ճանապարհորդությունների, հյուրանոցների, 
ժամանակավոր կացարանների, սննդամթերքի 

և կերակուրների, սպորտի, զվարճությունների 
և տեսարժան վայրերի, տուրիստական 
գործակալությունների ծառայությունների, 
սակագների, երթացուցակների, գրա-
ֆիկների, փոխադրման միջոցների և 
ճանապարհորդությունների կազմակերպման 
գովազդ. առցանց ռեժիմում համացանցի 
և այլ համակարգչային ցանցերի միջոցով 
ապրանքների և ծառայությունների գնմանը 
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում. 
տվյալների պահոցների և հաճախորդի 
վերաբերյալ հստակ տեղեկատվության 
տրամադրման ծառայություններ. բոլոր վերը 
նշված ծառայությունների հետ կապված 
տեղեկատվության և խորհրդատվության 
տրամադրում.

դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ, 
այն է՝ բանկային, վարկաքարտերի, 
հաշվեքարտերի, վարկային վճարաքարտերի 
(որոշակի խանութի), կուտակված գումարով 
քարտերի միջոցով առաջարկվող 
կանխավճարային քարտերի ծառայություններ, 
էլեկտրոնային վարկային և դեբետային 
գործարքներ. հաշիվների վճարման և 
ներկայացման ծառայություններ. կանխիկ 
վճարումների ծառայություններ. վճարագրերի 
իսկության հաստատում. վճարագրերի 
կանխիկացում. պահպանվող արժեքներին և 
ավանդներին մուտքի տրամադրման և 
ավտոմատացված դրամամեքենաների (բանկո-
մատների) ծառայություններ, գործարքների 
իրավազորության ստուգման և հաշիվների 
վճարման հարցերով ծառայություններ, 
գործարքների համաձայնեցում և ստուգում, 
դրամամիջոցների և կանխիկի կառավարում, 
համախմբված դրամամիջոցների վճարում, 
տարաձայնությունների և վեճերի համախմբված 
ուսումնասիրում և կարգավորում. տվյալների 
պահոցների և հաճախորդի նկարագրի և դրանց 
փոխադրման, մուտքի տրամադրման, 
հաշվարկման, կարգավորման, համա-
ձայնեցման և ստուգման վերաբերյալ տեղե-
կատվության տրամադրում և դրամամիջոցների 
շարժի ծառայություններ վճարաքարտերի 
ոլորտում, էլեկտրոնային վճարումների 
մշակման ծառայություններ, վճարումների 
գործարքների իսկության ստուգման, 
հաստատման և վերահսկման ծառայություն-
ներ, դրամամիջոցների փոխանցման 
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ծառայություններ, այն է՝ հասարակական 
համակարգչային ցանցերի միջոցով անվտանգ 
էլեկտրոնային կանխիկ գործարքներ և 
էլեկտրոնային կանխիկ փոխանցումներ՝ 
էլեկտրոնային առևտրի, էլեկտրոնային հաշ-
վարկ ների համակարգում դրամամիջոցների 
փոխանցման խթանման և հեշտացման համար, 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում, 
այն է՝ վարկաքարտերի և հաշվեքարտերի 
տվյալներ և հաշվետվություններ, ֆինանսա կան 
փաստաթղթերի և հաշվետվությունների 
վարում, դրամամիջոցների համակարգչային 
փոխանցման և տարադրամի փոխանակման 
ծառայություններ, ֆինանսական գնահատում և 
ռիսկերի կառավարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար սպառողական 
վարկերի ոլորտում. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տարածում գլոբալ համակարգչային 
ցանցի միջոցով, անվտանգ տեղեկատվական 
համակարգչային ցանցի միջոցով տրամադրվող 
ֆինանսական տեղեկատվություն, և վերը նշված 
բոլոր ծառայություններին վերաբերող 
խորհրդատվություն. մանրածախ առևտրին 
աջակցող ֆինանսական ծառայություններ, 
որոնք տրամադրվում են շարժական 
հեռահաղորդակցական միջոցներով, այն է՝ 
անլար սարքերի միջոցով վճարման 
ծառայություններ. էլեկտրոնային ցանցերի 
միջոցով մանրածախ առևտրին աջակցող  
առցանց տրամադրվող ֆինանսական ծառա-
յություններ. ֆինանսական վերլուծություն և 
խորհրդատվություն. ապահովագրական ծառա-
յություններ. ֆինանսական գործունեություն, 
դրամավարկային գործառնություններ. ֆինան-
սական ծառայություններ. բանկային և 
վարկային ծառայություններ. վարկաքարտերի, 
հաշվեքարտերի, վարկային վճարաքարտերի 
(որոշ խանութների) և կուտակված գումարով 
կանխավճարային քարտերի միջոցով 
սպասարկման ծառայություններ. բանկային, 
վճարային, վարկային, դեբետային, կանխիկ 
վճարային ծառայություններ և պահպանվող 
արժեքներին, նախօրոք վճարված ավանդներին 
մուտքի տրամադրման ծառայություններ. 
հաշիվների և մուրհակների վճարման 
ծառայություններ. վարկաքարտերով, հաշվե-
քարտերով, վարկային վճարաքարտերով (որոշ 
խանութների), կանխավճարված քարտերով և 

կուտակված գումարով քարտերով սպա-
սարկման ծառայություններ. վճարագրերի 
իսկության ստուգման և վճարագրերի մարման, 
կանխիկացման ծառայություններ. ավտո-
մատացված դրամամեքենաների (բանկո-
մատների) ծառայություններ. ֆինանսական 
գործարքների մշակում, ինչպես առցանց 
ռեժիմում համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարի կամ հեռահաղորդակցական 
միջոցներով, այնպես էլ առևտրի վայրերում. 
քարտատերերի կողմից ավտոմատացված 
դրամամեքենաների միջոցով իրականացված 
ֆինանսական գործարքների մշակում. 
ավտոմատացված դրամամեքենաների միջոցով 
քարտատերերին հաշվեկշռի մասին տվյալների, 
ավանդների և հաշվից գումարների 
տրամադրում. ֆինանսական կարգավորման, 
հաշիվների վճարման և իրավազորության 
ստուգման ծառայություններ՝ կապված 
ֆինանսական վճարումների գործարքների 
մշակման հետ. ճանապարհորդությունների 
ապահովագրություն. ճանապարհորդային 
վճարագրերի և կտրոնների թողարկում և 
մարում. վճարողների իրավասության 
հաստատման ծառայություններ. ֆինանսական 
տեղեկատվության ստուգում և վերահսկում. 
ֆինանսական փաստաթղթերի վարում և 
գրառումների տեխնիկական օժանդակություն. 
դրամամիջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգում և տարադրամի 
փոխանակում. հեռավոր փոխանցումների 
ծառայություններ. կուտակված գումարով 
էլեկտրոնային վճարային համակարգերի 
ծառայություններ, դրամամիջոցների և 
տարադրամի էլեկտրոնային փոխանցում, 
էլեկտրոնային վճարումներ, կանխավճարային 
հեռախոսային քարտերի ծառայություններ, 
կանխիկ վճարումներ, գործարքների 
իրավազորության ստուգման, կարգավորման և 
հաշիվների վճարման ծառայություններ. 
ռադիոհաճախական նույնականացման սար-
քերի (տրանսպոնդերների) միջոցով տրա-
մադրվող դեբետային և վարկային 
ծառա յություններ. կապի և հեռա հա-
ղորդակցական սարքերի միջոցով տրամա-
դրվող  դեբետային և վարկային 
ծա ռա   յու թյուն ներ. վճարագրերի իսկության 
ստուգ ման ծառայություններ. ճանապար-
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հորդների վճարագրերին և ճանապարհոր-
դային կտրոններին վերաբերող թողարկման և 
մարման ծառայություններ. մանրածախ 
առևտրին աջակցող ֆինանսական 
ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են 
շարժական հեռահաղորդակցական միջոց-
ներով, այդ թվում՝ անլար սարքերի միջոցով 
վճարման ծառայություններ. հեռախոսային և 
հեռահաղորդակցական կապով վարկային և 
դեբետային գործարքների մշակում. մանրածախ 
առևտրին աջակցող առցանց ֆինանսական 
ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են 
ցանցերի միջոցով կամ էլեկտրոնային ձևով 
թվայնացված տեղեկատվություն օգտագոր ծող 
այլ էլեկտրո նային միջոցներով. դրա-
մամիջոցների փոխանցման և փոխանակման 
ծառայու թյուններ, այն է՝ դրամամիջոցների, այդ 
թվում՝ էլեկտրոնային դրամամիջոցների 
անվտանգ փոխանակում և փոխանցում 
համակարգչային ցանցերի միջոցով, որտեղ 
մուտքն ապահովվում է “սմարթ” քարտերի 
միջոցով. վեբ-կայքերի միջոցով տրամադրվող 
հաշիվների վճարման ծառայություններ. 
առցանց ռեժիմում տրամադրվող բանկային 
ծառայություններ. հեռախոսով և գլոբալ 
համակարգչային ցանցի կամ համացանցի 
միջոցով տրամադրվող ֆինանսական 
ծառայություններ. գլոբալ համակարգչային 
ցանցի կամ համացանցի միջոցով տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. անշարժ 
գույքի հետ կապված ծառայություններ. 
մասնավոր անշարժ գույքի հետ կապված 
ծառայություններ. անշարժ գույքի գնի որոշում. 
անշարժ գույքի հետ կապված ներդրումային 
կառավարում. անշարժ գույքի հետ կապված 
ներդրումային ծառայություններ. անշարժ գույքի 
ապահովագրում. գույքի սեփականատերերի 
համար ապահովագրում. գույքի և 
սեփականության հետ կապված ապա հովա-
գրական ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված ֆինանսավորման ծառայություններ. 
անշարժ գույքի հետ կապված միջնորդային 
ծառայություններ. անշարժ գույքի գնահատում. 
անշարժ գույքի գործակալությունների 
ծառայություններ. անշարժ գույքի փորձա-
քննություն. անշարժ գույքի կառավարման հետ 
կապված ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված ֆինանսական գործարքների 

կառավարում. անշարժ գույքի հետ կապված 
հիփոթեքային վարկերի և փոխառությունների 
տրամադրում. անշարժ գույքի կառուցման, 
վերանորոգման և սպասարկման հետ կապ ված 
ֆինանսական ծառայություններ. անշարժ 
գույքի բնագավառում ֆինանսական միջնոր-
դական ծառայություններ. մասնավոր անշարժ 
գույքին և շինություններին վերաբերող 
ֆինանսական ծառայություններ. անշարժ 
գույքի ձեռք բերման համար տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. անշարժ 
գույքի գրավադրմամբ փոխառության 
պայմանագրերի կազմում. անշարժ գույքի 
համատեղ սեփականության կազմակերպում. 
անշարժ գույքի ձեռք բերման համար 
ֆինանսական միջոցների տրամադրման 
կազմակերպում. անշարժ գույքի ձեռք բերման և 
անշարժ գույքի մեջ արտադրամիջոցների 
ներդրումների հետ կապված աջակցություն. 
արտադրամիջոցների ներդրում անշարժ գույքի 
մեջ. ներդրման ծառայություններ առևտրի 
նպատակներով օգտագործվող գույքի 
բնագավառում. սեփականության ձեռք բերման 
վերաբերյալ ֆինանսական ծառայություններ. 
սեփականության վաճառքին վերաբերող 
ֆինանսական ծառայություններ. սեփա-
կանության բացառիկ իրավունքով անշարժ 
գույքի և հողի ֆինանսական գնահատում. 
վարձակալված սեփականության ֆինանսական 
գնահատում. անշարժ գույքի վարձույթի 
կազմակերպում. անշարժ գույքի վարձա-
կալության կազմակերպում. սեփա կանությունը 
վարձակալության հանձնելու ծառայություն ներ. 
անշարժ գույքը վարձա կալության հանձնելու 
ծառայություններ. սեփականության բացառիկ 
իրավունքով անշարժ գույքի և հողի 
վարձակալություն. գույքի կառավարման ծառա-
յություններ, որոնք վերաբերում են անշարժ 
գույքի հետ կապված գործարքներին. գույքի և 
սեփականության գնահատում. անշարժ գույքի 
և սեփականության օբյեկտների արժեթղթերի 
փաթեթի կառավարում. գույքի և սեփա-
կանության կառավարում. անշարժ գույքի 
սեփա կանության վերաբերյալ խորհրդա-
տվական ծառայություններ. անշարժ գույքի գնի 
որոշման, գնահատման վերաբերյալ 
խորհրդատվական ծառայություններ. բաժնե-
տիրական անշարժ գույքի վերաբերյալ 
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խորհրդատվական ծառայություններ. անշարժ 
գույքի վերաբերյալ համակարգչայնաց ված 
տեղեկատվական ծառայություններ. անշարժ 
գույքի վերաբերյալ խորհրդակցական ծառա-
յություններ. անշարժ գույքի վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. անշարժ 
գույքի շուկայի վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. անշարժ գույքի ձեռք բերման 
վերաբերյալ հետազոտություններ. անշարժ 
գույքի ընտրման վերաբերյալ հետա զո-
տություններ. հիփոթեքային ֆինանսավորում և 
ակտիվների արժեթղթավորում. վճարումների 
իրականացման լուծումների, դրամագոր-
ծության վերաբերյալ, վարկաքարտերի, 
հաշվեքարտերի, վճարաքարտերի և ավտո-
մատացված դրամամեքենաների վերաբերյալ 
խորհրդակցություն.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. շար-
ժական, բջջային հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ համացանցի միջոցով. 
տվյալ ների հաղորդակցման ծառայություններ. 
էլեկտրական տվյալների հաղորդում տվյալ-
ների գլոբալ հեռամշակման ցանցի, այդ թվում 
նաև համացանցի միջոցով. ֆինանսական 
ծառայությունների ոլորտում տեղեկատվության 
հաղորդում, տրամադրում կամ ցուցադրում 
համակարգչում պահվող տվյալների բանկից 
կամ համացանցի միջոցով. տվյալների 
փոխանցում հեռախոսային կապի միջոցով 
էլեկտրոնային պատկերների մշակման 
օգտագործմամբ. էլեկտրոնային փոստ, 
հաղորդագրությունների ուղարկման և 
ստաց ման ծառայություններ. հեռարձակում. 
ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում 
միաժամանակ բազմաթիվ օգտագործողներին 
անվտանգ համակարգչայնացված տեղեկա-
տվական ցանցեր մուտքի ապահովում 
տարատեսակ տեղեկատվության փոխանցման 
և տարածման համար. համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշար մուտք գործելու 
ժամանակի վարձակալություն.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ջրային ճանապարհորդությունների կազմա-
կերպում. մեքենաների վարձույթ. ավտոկա յա-
նում տեղերի վարձույթ. ապրանքների առաքում. 
ապրանքների պահեստավորում. ապրանքների 
տեղափոխում. ապրանքների փաթաթում և 

փաթեթավորում. ծանրոցների և փաթեթների 
առաքում. ծանրոցների և փաթեթների 
բաշխում. ապրանքների փաթեթավորում և 
պահեստավորում. տեղափոխման ծառա-
յություններ. ճանապարհորդություն ների 
կազմակերպում. ճանապարհորդական 
գործա   կալությունների ծառայություններ բնա-
կատեղերի պահուստավորման համար. 
ճանապարհորդական գործակալի ծառայու-
թյուններ. ճանապարհորդական ուղեվարի 
ծառայություններ. տեղերի նախօրոք 
ամրագրում ճանապարհորդությունների 
ժամանակ. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
ճանապարհորդների փոխադրում. ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպում. ճանա-
պարհորդությունների և տրանսպորտային 
միջոցների ամրագրում.

դաս 41. զվարճություններ. կրթություն (դաս-
տիարակություն, ուսուցում) և ուսումնական 
դասընթացի ապահովում. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակեր-
պում. էլեկտրոնային հրատարակությունների 
(չբեռնվող) տրամադրում. առցանց 
էլեկտրոնային հրատարակությունների 
տրա մադրում. էլեկտրոնային գրքերի և 
ամսագրերի առցանց հրապարակում. 
համաշխարհային համակարգչային ցանցից 
կամ համացանցից հրատարակությունների 
տրամադրում, որոնք կարող են դիտվել. 
կրթության (դաստիարակության, ուսուց-
ման)  և զվարճությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. կոնֆե-
րանսների, սեմինարների, ցուցահանդեսների 
և սիմպոզիումների, ուսումնական դաս-
ընթացների, դասախոսությունների կազմա-
կերպում և անցկացում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց վերաբերող 
հետա զոտություններ, նախագծում և մշա-
կում. արդյունաբերական վերլուծության և 
հետազոտության ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի 
նախագծում, մշակում և կատարելագործում. 
խորհրդատվություն համակարգչային ապա-
րատների և ծրագրերի բնագավառում. 
համակարգչային ծրագրավորում. օժան-
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դակություն և խորհրդատվություն համա-
կարգչային համակարգերի, տվյալների 
հիմնապաշարների և կիրառական հաշվո-
ղական համակարգերի կառավարման ոլոր տում.   
գրաֆիկական նախագծում համա ցան ցում 
վեբ-էջերի կոմպիլյացիայի համար. գլոբալ 
համակարգչային ցանցի կամ համա ցանցի 
միջոցով համակարգչային սարքավորումների 
և ծրագրային արտադրանքի վերաբերյալ 
տեղեկատվության առցանց տրամադրում. 
վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում. վեբ-կայքերի տեղադրում 
երրորդ անձանց համար. վեբ-էջերի ստեղծում. 
առևտրային վեբ-կայքերի նախագծում, 
ստեղծում և տեղադրում. հաշիվների վճարման 
վեբ-կայքերի նախագծում, ստեղծում և տեղա-
դրում. համակարգչային և համացանցային 
ծառայություններ, այն է՝ նույնականացման 
և իսկության ստուգման, վերահսկման ոլոր-
տում գլոբալ համակարգչային ցանցի 
միջոցով առցանց էլեկտրոնային տվյալների 
հիմնապաշարի տրամադրում. ֆինանսական 
տեղեկատվության տվյալների գաղտնագրում 
և գաղտնազերծում. տեխնիկական խորհրդա-
տվություն համակարգչային ծրագրավորման, 
ֆինանսական համակարգչային ցանցերի, 
տվյալների մշակման, անվտանգ հաղոր-
դակցության, տվյալների գաղտնագրման 
և գաղտնազերծման և տեղային ցանցի 
անվտանգության ոլորտում. գլոբալ համա-
կարգչային ցանցի միջոցով տեղեկատվության 
տարածում համակարգչային ծրագրերի, 
համակարգչային ապարատների, ֆինանսական 
համակարգչային ցանցերի և տեղային ցանցերի 
ոլորտում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150454 (111) 23990
(220) 07.04.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 07.04.2025
(730) «Ավա շուզ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 30, 
բն. 5, AM 
(442) 20.04.2015

(540) 

(526) «MADE IN ARMENIA» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
շագանակագույն, ծիրանագույն և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. կոշիկ.
դաս 35. կոշիկի առևտուր:

_____________________

(210) 20150460 (111) 23991
(220) 07.04.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 07.04.2025
(730) Բալզեր ԳմբՀ, DE 
(442) 06.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 9. ձկան կշեռքներ. սուզման համար 

նախատեսված ապրանքներ, մասնավորապես՝ 
դիմակներ, շնչառական խողովակներ, 
սուզազգեստներ, սուզման սաղավարտներ, 
վթարային սաղավարտներ, ջրասուզակների 
ձեռնոցներ, սուզման կոշիկներ, ակնոցներ, 
պլաստմասսայե ազդալողաններ, ստորջրյա 
օգտագործման համար նախատեսված 
տեսախցիկով պատյաններ, խորաչափներ, 
ջերմաչափներ (բացառությամբ բժշկական 
ջերմաչափների), ուղղորդող կողմնացույցներ, 
մանոմետրեր, ավտոմատ շնչառական 
ապարատներ, սուզման համար նախատեսված 
սեղմված օդով շշերի ճնշման սանդղակներ. 
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դահուկային սահքի և սառույցի վրա հոկեյի 
համար նախատեսված սաղավարտներ, 
բևեռացման ակնոցներ.

դաս 25. ձկնորսության համար 
նախատեսված ապրանքներ, մասնավորապես` 
երկարաճիտք կոշիկներ, ճահիճների համար 
նախատեսված տաբատներ, հագուստ, 
ներառյալ՝ կարված և գործված հագուստ. 
դահուկային երկարաճիտք կոշիկներ. սառույցի 
վրա հոկեյի երկարաճիտք կոշիկներ, սառույցի 
վրա հոկեյի հագուստ. հոկեյի երկարաճիտք 
կոշիկներ, հոկեյի հագուստ, թենիսի հագուստ, 
թենիսի կոշիկներ. ֆուտբոլի կոշիկներ. 
ձգափոկեր, կախակապեր, փաթաթաններ. 
լողազգեստներ.

դաս 28. ձկնորսության պարագաներ, 
մասնավորապես` կոճեր, կարթաթել, ձողեր, 
արհեստական խայծեր, ճոճվող, պտտվող 
խայծեր, տատանվող խայծեր, ձկան տեսքով 
ձկնորսության խայծեր, խայծեր, կապարե 
ծանրոցներ, պարանը ամրացնելու կողպեքներ, 
սանձափոկեր, փետուրե կեռեր և լողակներ, 
լարերը փաթաթելու և քաշելու ապարատներ, 
արհեստական ճանճեր, ոլորուն կոճեր և փայտյա 
փոքր ձողիկներ, “միջատ” տեսակի խայծեր և 
դրանց պատրաստման համար նախատեսված 
պարագաներ, ձկան կարթեր, նավի կարթեր, 
ընկղման ցանցեր, խայծային զոնդեր, 
ձկան համար նախատեսված զամբյուղներ, 
տատանվող խայծերի տուփեր, միջատների 
համար նախատեսված տուփեր, թրթուրների 
համար նախատեսված տուփեր, որդերի համար 
նախատեսված տուփեր, խայծերի տուփեր, 
ձկան բերանի բացիչներ, ձուկ բռնելու խայծեր, 
պահածոյացված խայծեր, ձկնորսական 
պարագաներ, մասնավորապես՝ ձողային 
օղակներ, ձողերի համար նախատեսված 
պլաստմասսայե կարթեր, պտուտակային և 
կեռման կոճի ամրակներ, ոլորուն մետաքս, 
ձողային բռնակներ, զանգեր, պայուսակներ 
ձողերի համար, խայծային ասեղներ, կարթ 
հանելու հարմարանքներ. աղեղնաձգության 
պարագաներ, մասնավորապես՝ աղեղ, նետ, 
նետերի համար նախատեսված դիմադրող 
մակերեսներ, նետերի ձողիկներ, նետերի 
գլխիկներ, նետերի լիսեռներ, նետերի 
փետուրներ, դակրոն պարաններ, ոլորուն 
պարաններ, ոլորուն պարանների համար 

նախատեսված պարագաներ, աղեղի 
բացման կարգավորիչներ, ոտքի հենակներ, 
ոտքի տեղը նշող նշաններ մետաղից կամ 
պլաստմասսայից, կայունացուցիչներ աղեղի 
համար, կոմպենսատորներ աղեղի համար, 
ծանրոցներ աղեղի կայունացուցիչների համար, 
պարանի բռնիչներ, նետերի պատյաններ, 
մատների վրադիրներ, ձեռքի պաշտպանող 
լրասարքեր, կրծքի պաշտպանող լրասարքեր` 
պատրաստված կաշվից կամ պլաստմասսայից, 
աղեղի համար նախատեսված պաշտպանող 
լրասարքերի պատյաններ՝ պատրաստված 
կաշվից կամ պլաստմասսայից, կրակելու 
համար նախատեսված ձեռնոցներ, աղեղի 
և ձեռքի հենարաններ, թիրախներ, 
թիրախային հարմարանքներ և դրանց 
հիմնական մասեր, թիրախադրման 
ասեղներ և սկավառակներ, թիրախի համար 
նախատեսված ասեղներ և վրադիրներ, 
նետերի կանգնեցման համար նախատեսված 
ցանցեր, կատապուլտներ, նետերի համար 
նախատեսված պատյաններ, աղեղների 
պայուսակներ, աղեղներ. սուզման համար 
նախատեսված ապրանքներ, մասնավորապես՝ 
լողաթևեր, ստորջրյա հրացաններ, սուզման 
գոտիներ, լողաթևերի կապիչ գոտիներ, 
կապարե կշիռներ. դահուկասպորտի համար 
նախատեսված ապրանքներ, մասնավորապես՝ 
դահուկներ, դահուկի ձողեր, դահուկի 
ամրակապեր, դահուկի բռնիչներ, դահուկի 
ձողերի զամբյուղներ. չմշկասահքի համար 
նախատեսված ապրանքներ, մասնավորապես՝ 
սառույցի համար նախատեսված չմուշկներ, 
չմուշկասահքի երկարաճիտք կոշիկներ. 
սառույցի վրա հոկեյի մականներ, սառույցի 
վրա հոկեյի տափօղակներ, պաշտպանող 
ծակոտկեն լրասարքեր չմշկասահքի համար, 
պաշտպանող լրասարքեր չմշկասահքի համար, 
մականի բռնակի ծայրամասեր, ոտքի կոճը 
պաշտպանող լրասարքեր, կզակը պաշտպանող 
լրասարքեր, ձեռնոցներ, արմունկի բարձիկներ, 
ուսի բարձիկներ, կրծքավանդակը և ստամոքսը 
պաշտպանող լրասարքեր, ոտքի բարձիկներ, 
ոտքը պաշտպանող լրասարքեր, սահող 
հենակներ չմշկասահքի համար, դիմակներ 
չմշկասահքի համար. հոկեյի համար 
նախատեսված ապրանքներ, մասնավորապես՝ 
հոկեյի մականներ, հոկեյի գնդակներ, հոկեյի 
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չմուշկներ, դիմակներ հոկեյի համար, ոտքը 
պաշտպանող լրասարքեր, ձեռնոցներ. 
թենիսի համար նախատեսված ապրանքներ, 
մասնավորապես՝ թենիսի ձեռնաթիակներ, 
թենիսի գնդակներ. բադմինտոնի գնդակներ, 
բադմինտոնի ձեռնաթիակներ. ձկնորսական 
թել ոլորուն մետաքսից. աղեղնաձգության 
համար նախատեսված հյուսված պարաններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150469 (111) 23992
(220) 08.04.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 08.04.2025
(730) Օլայնֆարմ Ա/Ս, LV 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

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

_____________________

(210) 20150518  (111) 23993
(220) 16.04.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 16.04.2025
(730) «Ալկո մարկետ» ՍՊԸ, Երևան, Արշա-
կունյաց պող., շ. 42/2, բն. 29, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(526) «alco» և «market» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, սև և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

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

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

_____________________

(210) 20150523  (111) 23994
(220) 17.04.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 17.04.2025
(730) Թուենթիզ Սենչըրի Ֆոքս Ֆիլմ Քորփո-
րեյշն, Դելավերի նահանգ, US 
(442) 06.08.2015 
(310) 86/489,825   (320) 23.12.2014   (330) US 
        86/489,827   23.12.2014       US
(540) 

(511) 
դաս 16. թղթագրենական պիտույքներ. 

օրացույցներ. կպչուն պիտակներ. էջանիշներ. 
շնորհավորական բացիկներ. պաստառներ. 
փոստային բացիկներ. գրիչներ և մատիտներ. 
ժամանակավոր տատուաժի տրաֆարետներ. 
դատարկ օրագրեր. նոթատետրեր. 
հասցեագրքեր. օրագրեր. լուսանկարներ. 
լուսանկարչական ալբոմներ. թղթապանակներ. 
դռների բռնակների թղթյա կախիչներ. սեղանի 
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թղթյա սպիտակեղեն և թղթյա անձեռոցիկներ. 
թղթյա տոպրակներ նախաճաշի համար. 
թուղթ փաթեթավորման համար. նվերների 
թղթյա պայուսակներ. կոմիքսների գրքեր. 
թեմատիկ պատկերներով կոլեկցիոն 
քարտեր. խաղագրքեր, այն է՝ թիմային 
խաղերի գրքեր, թղթյա խաղեր ներառող 
խաղագրքեր, ինտերակտիվ խաղերի գրքեր. 
գեղարվեստական գրքերի լրակազմներ. 
մանկական գրքեր. մանկական ինտերակտիվ 
գրքեր. գունավորման գրքեր. լուսանկարներ և 
արվեստի գործեր պատկերող ստվարաթղթից 
կանգնած ֆիգուրներ. գեղարվեստական 
վերարտադրություններ. 

դաս 18. քսակներ. դրամապանակներ. 
հովանոցներ. մեջքի պայուսակներ և 
ուսապայուսակներ. տնտեսական մեծ 
պայուսակներ. գրքերի պայուսակներ. 
դպրոցական պայուսակներ. պայուսակներ 
գիշերային պարագաների համար. ծովափնյա 
պայուսակներ. գոտկատեղի պայուսակներ. 
կանացի պայուսակներ. սպորտային պայու-
սակներ. ճանապարհորդական պայու-
սակներ. դատարկ վաճառվող կոսմետիկական 
պայուսակներ. ճամպրուկներ. պորտֆելներ. 
հագուստ կենդանիների համար. կաշվից 
և կաշվի նմանակումներից պատյաններ 
բանալիների համար.

դաս 30. հացահատիկային պատրաս-
տուկներ. հրուշակեղեն. սննդային սառույց. 
կոնֆետներ. շոկոլադ. ադիբուդի. տորթի 
քաղցրավենիքային զարդարանքներ. կոն 
պաղպաղակի համար. սառեցված հրուշակեղեն, 
պաղպաղակ, բուրավետացված պաղպաղակ. 
սուրճ, թեյ, կակաո, սուրճի փոխարինիչներ. 
նախաճաշի հացահատիկներ. հացահատիկի 
հիմքով սննդային բոքոնիկներ. ցորենի հիմքով 
նախուտեստներ. ծամոն. թխվածքաբլիթներ և 
կրեկերներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150591  (111) 23995
(220) 05.05.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 05.05.2025
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 

(442) 20.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150595 (111) 23996
(220) 06.05.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 06.05.2025
(730) «Մելքոնյան բրադրս» ՍՊԸ, Երևան, 
Բաբայան 30-19, AM 
(442) 19.08.2015
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն, դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ, այդ թվում՝ ջերմամշակած մրգերի 
աղանդերներ, բանջարեղենից պատրաստված 
պահածոներ, մրգեր օշարակի մեջ,  պտուղ, 
հատապտուղ, բանջարեղեն շաքարի 
օշարակով պատրաստված, չորացրած մրգեր 
և բանջարեղեն, բուսական խտանյութեր՝ 
նախատեսված ոչ բժշկական նպատակների 
համար.  էքստրակտներ. ձու, կաթ և կաթ-
նամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
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ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն. շոկոլադային ըմպելիքներ. 
կակաոյով ըմպելիքներ. սուրճով ըմպելիքներ. 
թեյի հիմքով ըմպելիքներ, թխվածքաբլիթ ներ. 
հաց. քաղցրաբլիթներ (անուշահաց). բուլկի-
ներ. հացաթխման փոշիներ. խմորիչներ, աղ, 
մանանեխ. քացախ, սոուսներ, թավալելու 
պաքսիմատ, ամոքահունց բուլկիներ. 
շոկոլադ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. 
կակաո. կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. 
կակաոյից պատրաստված սննդամթերք. 
սուրճ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
սրճային բուրումնավետացնող նյութեր. 
սուրճի բուսական փոխարինիչներ. սուրճի 
հումք. ըմպելիքների բուրումնավետարար ներ 
(բացառությամբ եթերային յուղերի). թխվածքի 
բուրումնավետարարներ (բացառությամբ 
եթերային յուղերի). սառեցրած յոգուրտ. մեղր. 
պաղպաղակ. կապակցող նյութեր սննդային 
սառույցի համար. սառույց սառեցման համար. 
սառույցով թեյ. մակարոնեղեն. թխվածքաբլիթ. 
սննդային ձավարներ. մրգային պաղպաղակ. 
շաքար. մեղր, մաթ. քաղցրավենիք. բնական 
քաղցրացնող նյութեր. թեյ. վանիլ (բուրում-
նավետացնող նյութ). վանիլին (վանիլի 
փոխարինիչներ). կայունարարներ խփված 
սերուցքի համար.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ. առևտուր, այդ թվում՝ ներմուծում և 
արտահանում:

_____________________

(210) 20150721  (111) 23997
(220) 29.05.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 29.05.2025
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150743  (111) 23998
(220) 04.06.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 04.06.2025
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս 
Լիմիթիդ, IE 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատ-

րաս տուկներ ու նյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150744  (111) 23999
(220) 04.06.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 04.06.2025
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս 
Լիմիթիդ, IE 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատ-

րաստուկներ ու նյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150775  (111) 24000
(220) 18.06.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 18.06.2025
(730) «Սեմինա քընսալթինգ» ՓԲԸ, Երևան, 
Մելքումով 18/8, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________
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(210) 20150777  (111) 24001
(220) 18.06.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 18.06.2025
(730) «Սեմինա քընսալթինգ» ՓԲԸ, Երևան, 
Մելքումով 18/8, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150779  (111) 24002
(220) 18.06.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 18.06.2025
(730) «Սեմինա քընսալթինգ» ՓԲԸ, Երևան, 
Մելքումով 18/8, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150780 (111) 24003
(220) 18.06.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 18.06.2025 
(730) «Սեմինա քընսալթինգ» ՓԲԸ, Երևան, 
Մելքումով 18/8, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150781  (111) 24004
(220) 18.06.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 18.06.2025
(730) «Սեմինա քընսալթինգ» ՓԲԸ, Երևան, 
Մելքումով 18/8, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150783 (111) 24005
(220) 18.06.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 18.06.2025
(730) «Սեմինա քընսալթինգ» ՓԲԸ, Երևան, 
Մելքումով 18/8, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150787  (111) 24006
(220) 18.06.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 18.06.2025
(730) «Սեմինա քընսալթինգ» ՓԲԸ, Երևան, 
Մելքումով 18/8, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________
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(210) 20150788 (111) 24007
(220) 18.06.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 18.06.2025
(730) «Սեմինա քընսալթինգ» ՓԲԸ, Երևան, 
Մելքումով 18/8, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150789 (111) 24008
(220) 18.06.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 18.06.2025
(730) «Սեմինա քընսալթինգ» ՓԲԸ, Երևան, 
Մելքումով 18/8, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150790  (111) 24009
(220) 18.06.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 18.06.2025
(730) «Սեմինա քընսալթինգ» ՓԲԸ, Երևան, 
Մելքումով 18/8, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150791  (111) 24010
(220) 18.06.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 18.06.2025
(730) «Սեմինա քընսալթինգ» ՓԲԸ, Երևան, 
Մելքումով 18/8, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150795  (111) 24011
(220) 12.06.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 12.06.2025
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(442) 19.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. խանութների ցանց.
դաս 43. ռեստորանների ցանց:

_____________________

(210) 20150865 (111) 24012
(220) 22.06.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 22.06.2025
(730) «Սեմինա քընսալթինգ» ՓԲԸ, Երևան, 
Մելքումով 18/8, AM 
(442) 17.07.2015
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150866 (111) 24013
(220) 22.06.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 22.06.2025  
(730) «Սեմինա քընսալթինգ» ՓԲԸ, Երևան, 
Մելքումով 18/8, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150876 (111) 24014
(220) 22.06.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 22.06.2025
(730) «Եվրոֆուտբոլ» բուքմեյքերական ընկե-
րություն» ՍՊԸ, Երևան, Ծիծեռնակաբերդի խճ. 
1/3, 65 տարածք, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպում:

_____________________

(210) 20150879 (111) 24015
(220) 22.06.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 22.06.2025
(730) «Եվրոֆուտբոլ» բուքմեյքերական ընկե-
րություն» ՍՊԸ, Երևան, Ծիծեռնակաբերդի խճ. 
1/3, 65 տարածք, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(526) «am» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպում:
_____________________

(210) 20150894 (111) 24016
(220) 25.06.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 25.06.2025
(730) ՄաքԴոնալդս Քորփորեյշն, Դելավերի 
ընկե րություն, US 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, ընտանի թռչուն և 

որսամիս. մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
չորացրած և ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
մրգային սոուսներ. ձու, կաթ և կաթնամթերք, 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգե-
գոր ծական և անտառային մթերք և հացա-
հատիկային մթերք, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. կենդանի կենդանիներ. թարմ միրգ 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ:
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դաս 32.  գարեջուր. ոչ ալկոհոլային ըմպե-
լիքներ. օշարակներ և ըմպելիքների պատ-
րաստման այլ բաղադրանյութեր.

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

դաս 36.  բարեգործական միջոցների 
հա վա քագրում.

դաս 37.  ռեստորանների և սննդի ու 
ըմպե լիքների պատրաստման ու վաճառքի 
այլ հաստատությունների շինարարություն, 
վերանորոգում և տեղադրում.

դաս 41.  մարզումներով, զվարճություններով, 
սպորտային և մշակութային գործունեությամբ 
ապահովվող անձի զարգացմանն աջակցող 
կրթություն. առաջխաղացման գործունեություն 
ընդգրկված 41-րդ դասում,  կրթական ու 
զվարճանքի նյութերի տարածում.

դաս 43.  սննդի, ըմպելիքների պատ-
րաստմամբ, ապահովմամբ, ինչպես 
նաև դրանց տեսականու ընդլայնմամբ և 
վաճառքով զբաղվող ձեռնարկությունների 
և ռեստորանների ծառայություններ. դուրս 
հանվող սննդի պատրաստում և վաճառք. 
ռեստորանային գործունեությանը վերաբերող 
ուսուցողական նյութերի պատրաստում.  
ռեստորանների և դրանց հարմարությունների 
նախագծման, սարքավորման, ինչպես 
նաև դրանց գործունեությանը վերաբերող 
ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150899 (111) 24017
(220) 25.06.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 25.06.2025
(730) ՄաքԴոնալդս Քորփորեյշն, Դելավերի 
ընկերություն, US 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, ընտանի թռչուն և 

որսամիս. մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
չորացրած և ջերմային մշակման ենթարկված 

մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
մրգային սոուսներ. ձու, կաթ և կաթնամթերք, 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգե-
գոր ծական և անտառային մթերք և հացա-
հատիկային մթերք, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. կենդանի կենդանիներ. թարմ միրգ 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32.  գարեջուր. ոչ ալկոհոլային 
ըմպե լիքներ. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

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

դաս 36.  բարեգործական միջոցների 
հա վաքագրում. 

դաս 37.  ռեստորանների և սննդի ու 
ըմպելիքների պատրաստման ու վաճառքի 
այլ հաստատությունների շինարարություն, 
վերանորոգում և տեղադրում.

դաս 41.  մարզումներով, զվարճություններով, 
սպորտային և մշակութային գործունեությամբ 
ապահովվող անձի զարգացմանն աջակցող 
կրթություն. առաջխաղացման գործունեություն 
ընդգրկված 41-րդ դասում,  կրթական ու 
զվարճանքի նյութերի տարածում.

դաս 43.  սննդի, ըմպելիքների պատ-
րաստմամբ, ապահովմամբ, ինչպես 
նաև դրանց տեսականու ընդլայնմամբ և 
վաճառքով զբաղվող ձեռնարկությունների 
և ռեստորանների ծառայություններ. դուրս 
հանվող սննդի պատրաստում և վաճառք. 
ռեստորանային գործունեությանը վերաբերող 
ուսուցողական նյութերի պատրաստում.  
ռեստորանների և դրանց հարմարությունների 
նախագծման, սարքավորման, ինչպես 
նաև դրանց գործունեությանը վերաբերող 
ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20150971  (111) 24018
(220) 02.07.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 02.07.2025
(730) Վահե Լևոնի Սիմոնյան, Երևան, Շիրակի 
58, բն. 31, AM 
(442) 19.08.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կար միր և կաթնագույն գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վար-
չարարական գործունեություն գործա րա-
րության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ. առևտուր:

_____________________

(210) 20150972  (111) 24019
(220) 02.07.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 02.07.2025
(730) Գագիկ Սպարտակի Սիսակյան, Երևան, 
Ավան, Չարենցի 16, բն. 56, AM 
(442) 19.08.2015
(540) 

(526) «COMPANY» բառն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտ չէ:

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

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

_____________________

(210) 20150980 (111) 24020
(220) 02.07.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 02.07.2025
(730) «Էլիտ լայֆ ֆեյր» ՍՊԸ, Երևան, Ջրվեժ, 
Մայակ 7, բն. 12, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(526) «EXHIBITION OF LUXURY AND ELEGANCE» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. ամսագրերի հրատարակչություն 
և հրապարակում, ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150981  (111) 24021
(220) 02.07.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 02.07.2025
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(730) «Էլ սթայլ մեգ» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 1, 
բն. 11, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 41.  ամսագրերի հրատարակչություն 

և հրապարակում, ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150982 (111) 24022
(220) 02.07.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 02.07.2025
(730) «Էլ սթայլ մեգ» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 1, 
բն. 11, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 16. տպագրական արտադրանք.
դաս 41. ամսագրերի հրատարակչություն 

և հրապարակում, ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150983 (111) 24023
(220) 02.07.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 02.07.2025
(730) «Էլ սթայլ մեգ» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 1, 
բն. 11, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 41. ամսագրերի հրատարակչություն 

և հրապարակում. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150984 (111) 24024
(220) 02.07.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 02.07.2025
(730) «Էլիտ լայֆ» ՍՊԸ, Երևան, Նորքի 2-րդ փ., 
տուն 4, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(526) «cafeteria» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմրա շագանակագույն և սպիտակ գունային 
հա մակ ցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ռեստորան-
ների ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150985 (111) 24025
(220) 02.07.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 02.07.2025
(730) «Էլիտ լայֆ» ՍՊԸ, Երևան, Նորքի 2-րդ փ., 
տուն 4, AM 
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(442) 17.07.2015
(540) 

(526) «lounge» և «restaurant» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է շագանակագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150991  (111) 24026
(220) 03.07.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 03.07.2025
(730) Անի Պետրոսյան, Երևան, Շինարարների 
10, բն. 74, AM 
(442) 19.08.2015
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոցային և ռեստորանային 
գործունեություն:

_____________________

(210) 20151034  (111) 24027
(220) 14.07.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 14.07.2025
(730) Օուլդ Նեիվի (ԻԹՄ) Ինք, US 
(442) 05.10.2015
(540) 

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

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151075  (111) 24028
(220) 22.07.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 22.07.2025
(730) «Մեդիաբրենդ իմպէքս» ՓԲԸ, Երևան, 
Բաղրամյան պող. 1-28, AM 
(442) 19.08.2015
(540) 
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(526) «am» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ, մուգ և բաց նարնջագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

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

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

_____________________

(210) 20151094  (111) 24029
(220) 23.07.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 23.07.2025
(730) Հովհաննես Կարապետյան, Երևան, Հ. 
Հակոբյան 1, բն. 158, AM 
(442) 19.08.2015
(540) 

(511) 
 դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

_____________________

(210) 20151096  (111) 24030
(220) 27.07.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 27.07.2025 
(730) «Վայն հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
5ա, բն. 212, AM 
(442) 19.08.2015

(540) 

(526) Բացի «SARDURI» և «ՍԱՐԴՈՒՐԻ» գրա ռում-
ներից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, ոսկեգույն, սև և բորդո գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-
վորապես` գինի:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20151115  (111) 24031
(220) 30.07.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 30.07.2025
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(442) 19.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20151117  (111) 24032
(220) 30.07.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 30.07.2025
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(730) ԲԱՍՖ Քորփորեյշն, US 
(442) 05.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 1. կենսաբանական պատրաստուկներ 

գյուղատնտեսության, այգեգործության և 
անտառաբուծության մեջ օգտագործելու 
համար, մասնավորապես` գյուղատնտեսական 
և այգեգործական պատվաստանյութեր, 
օգտակար մանրէներ և հավելանյութեր հողի 
համար.

դաս 5. պատրաստուկներ մակաբույծների 
ոչնչացման համար. միջատասպաններ, 
ֆունգիցիդներ (սնկասպան նյութեր), 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերի 
ոչնչացման համար, պատրաստուկներ վնա-
սատու կենդանիների ոչնչացման համար, 
նեմատիցիդներ, նեմատոդներ միջատների 
ոչնչացման համար. պատրաստուկներ 
կենսաբանական ոչնչացման համար.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական և անտառային մթերքներ, 
մասնավորապես` սերմեր մշակող կենսա-
բանական մթերքներ, հացահատիկ, սերմեր և 
բույսերի աճեցողական մասեր. ցանքածածկ. 
բոլորն ընդգրկված տվյալ դասում: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151118  (111) 24033
(220) 30.07.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 30.07.2025
(730) ԲԱՍՖ Քորփորեյշն, US 
(442) 05.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 1. կենսաբանական պատրաստուկներ 

գյուղատնտեսության, այգեգործության և 
անտառաբուծության մեջ օգտագործելու 
համար, մասնավորապես` գյուղատնտեսական 
և այգեգործական պատվաստանյութեր, 
օգտակար մանրէներ և հավելանյութեր հողի 
համար.

դաս 5. պատրաստուկներ մակաբույծների 
ոչնչացման համար. միջատասպաններ, 
ֆունգիցիդներ (սնկասպան նյութեր), 
պատ րաստուկներ վնասատու բույսերի 
ոչնչացման համար, պատրաստուկներ վնա-
սատու կենդանիների ոչնչացման համար, 
նեմատիցիդներ, նեմատոդներ միջատների 
ոչնչացման համար. պատրաստուկներ 
կենսաբանական ոչնչացման համար.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական և անտառային մթերքներ, 
մասնավորապես` սերմեր մշակող կենսա-
բանական մթերքներ, հացահատիկ, սերմեր և 
բույսերի աճեցողական մասեր. ցանքածածկ. 
բոլորն ընդգրկված տվյալ դասում: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151119  (111) 24034
(220) 30.07.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 30.07.2025
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս 
Լիմիթիդ, IE 
(442) 05.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատ-

րաստուկներ ու նյութեր. պատվաս տա նյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151120  (111) 24035
(220) 30.07.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 30.07.2025
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 05.10.2015
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար, դիետիկ սննդամթերք և 
նյութեր բժշկական նպատակների համար. 
սննդային հավելանյութեր մարդկանց համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151121  (111) 24036
(220) 30.07.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 30.07.2025
(730) Ջոն Վարվաթոս Ափարել Քորփ., ը 
Դելավերի Քորփ., US 
(442) 05.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, մասնավորապես՝ 

պատ վերով կարած կոստյումներ, կոս-
տյումներ, սմոքինգներ, բաճկոններ, 
կաշվե բաճկոններ, բրդյա մանտոներ և 
վերարկուներ, բրդյա բաճկոններ, բրդյա 
բաճկոնակներ (ժիլետներ), բլուզներ, 
մանտոներ, վերարկուներ, անձրևանոցներ, 
տաբատներ, վարտիքներ (փոխաններ), 
շորտեր, սվիտերներ, կարդիգաններ, 
շապիկներ (բլուզներ), լողազգեստներ, 
շապիկներ, ֆուտբոլկաներ, փողկապներ, 
գոտիներ (հագուստ), շալվարակալներ 
(տաբատակալներ), վզպատներ, ձեռնոցներ 
(հագուստ), տրիկոտաժեղեն, գուլպաներ, 
ճտքավոր (երկարաճիտ) կոշիկներ, կոշիկներ, 
մոկասիններ, կեդեր, հողաթափներ, լոգանքի 
հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151127  (111) 24037
(220) 31.07.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 31.07.2025
(730) «Վայն հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
5ա, բն. 212, AM 
(442) 19.08.2015

(540) 

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-
վորապես գինի:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20151134  (111) 24038
(220) 03.08.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 03.08.2025
(730) Հուաուեյ Թեքնոլջիզ Քո., Լթդ., CN 
(442) 05.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 9. բջջային հեռախոսներ. պաշտպա-

նիչ պատյաններ բջջային հեռախոսների 
համար. պաշտպանիչ թաղանթներ բջջային 
հեռախոսների համար. պլանշետային 
համակարգիչներ. պաշտպանիչ պատյաններ 
պլանշետային համակարգիչների համար. 
պաշտպանիչ թաղանթներ պլանշետային 
համակարգիչների համար. խելացի 
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ժամացույցներ. խելացի ապարանջաններ. 
բարձրախոսներ. ականջակալներ. գլխային 
ականջակալ. ուղղորդիչներ. բաշխիչներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20151139  (111) 24039
(220) 04.08.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 04.08.2025
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(442) 19.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20151144  (111) 24040
(220) 05.08.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 05.08.2025
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 05.10.2015
(310) 52529/2015   (320) 20.03.2015   (330) CH
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

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

_____________________

(210) 20151163  (111) 24041
(220) 07.08.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 07.08.2025

(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. Քանա-
քեռցու 129/3 շ., բն. 19, AM 
(442) 19.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպում:

_____________________

(210) 20151190  (111) 24042
(220) 13.08.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 13.08.2025
(730) «Տրիադա ստուդիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Չարենցի 81, AM 
(442) 18.09.2015
(540) 

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

տեսված են օգտագործելու արդյունաբե-
րական և գիտական նպատակնե րով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգե   գործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար.

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

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

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

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

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

դաս 7.   մեքենաներ   և  հաստոցներ. 
շարժիչ ներ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). կցորդիչներ, միացքներ, 
կցիչներ և փոխանցման տարրեր(բացա-
ռությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ. 
առևտրի ավտոմատներ.

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

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. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամն աբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու 
համար.

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

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

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

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

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

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

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

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

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և 
բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուց-
վածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա 
հուշարձաններ.

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

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

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, 
առասաններ, ցանցեր, վրաններ, ծած-
կարաններ, բրեզենտ, առագաստներ, 
պարկեր և տոպրակներ (որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր 
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից 

պատրաստվածների). մանածագործական 
թելքահումք.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանա ծա-
գործության համար.

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

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

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

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

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր.

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

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

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացա-
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

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

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քա վորումների տեղակայում.

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

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառա յություններ   և հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյու նաբերական վերլուծումներ և 
հետա զոտություններ. համակարգչային ապա-
րատների և ծրագրերի մշակում և կատա-
րելագործում.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն -
դա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ.

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

_____________________

(210) 20151193  (111) 24043
(220) 14.08.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 14.08.2025

(730) «Գետնատուն» ՍՊԸ, ք. Եղեգնաձոր, 
Երևանյան խճ. 11, AM 
(442) 05.10.2015
(540) 

(526) Բացի «GETNATUN», «ԳԵՏՆԱՏՈՒՆ» 
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն իքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց շագանակագույն, դարչնագույն, սև, ոսկե-
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20151195  (111) 24044
(220) 14.08.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 14.08.2025
(730) Վահե Չանգլյան, Երևան, Պուշկինի 36, 
բն. 2, AM 
(442) 04.09.2015
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ:

_____________________
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(210) 20151221  (111) 24045
(220) 20.08.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 20.08.2025
(730) ՈՒԴ-40 Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի 
(Կալիֆորնիա նահանգի ընկերություն), US 
(442) 05.10.2015
(540) 

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

դաս 2. ժանգից և քայքայումից պաշտ-
պանող պատրաստուկներ. պաշտպանիչ 
ծածկեր մետաղների համար.

դաս 4. ունիվերսալ տոգորման յուղեր և 
քսայուղեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151231  (111) 24046
(220) 24.08.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 24.08.2025
(730) Գագիկ Արմենակի Մակարյան, Երևան, 
Նորքի այգիներ, տուն 257բ, AM 
(442) 18.09.2015
(540) 

(526) «ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԱԿՈՒՄԲ» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծա ռա յություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունաբե-
րական վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:

_____________________

(210) 20151251  (111) 24047
(220) 27.08.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 27.08.2025
(730) Դը Ինթերնեշնլ Ասոսիեյշն օֆ Լայնզ 
Քլաբզ, US 
(442) 05.10.2015
(540) 

(526) «INTERNATIONAL» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 36. բարեգործական միջոցների 
հանգանակության ծառայություններ. հանգա-
նակության ծառայություններ տեսողության 
և լսողության խնամքի և հետազոտության 
նպատակով. բարեգործական ծառայություններ, 
այն է՝ դրամական միջոցների տրամադրում 
բնական կամ մարդածին աղետներից 
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տուժածներին և դրանցում ներգրավված 
օգնություն ցուցաբերող աշխատողներին. 
բարեգործական ծառայություններ, այն է՝ 
կամավորական ծրագրերի և հանրօգուտ 
աշխատանքների նախագծերի կազմակերպում 
և անցկացում:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20151252  (111) 24048
(220) 27.08.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 27.08.2025
(730) Մարինե Պետրոսյան, Երևան, Դուրյան 31, 
բն. 49, AM 
(442) 18.09.2015
(540) 

(511) 
դաս 14. զարդեր, բիժուտերիա.
դաս 18. պայուսակներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:

_____________________

(210) 20151253  (111) 24049
(220) 28.08.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 28.08.2025
(730) «Յունիքիմ» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
278, AM 
(442) 05.10.2015
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20151260  (111) 24050
(220) 28.08.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 28.08.2025
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս 
Լիմիթիդ, IE 
(442) 05.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք 

և դեղագործական պատրաստուկներ 
կենտրոնական նյարդային համակարգի 
բուժման համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151271  (111) 24051
(220) 28.08.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 28.08.2025
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«ՖարմՖիրմա «Սոտեքս», RU 
(442) 05.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. ալկալոիդներ բուժական նպա-

տակների համար. ամինաթթուներ անաս-
նաբուժական նպատակների համար. 
ամինաթթուներ բուժական նպատակների 
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համար. ցավազրկող միջոցներ. անզգայացնող 
միջոցներ. հակաբիոտիկներ. հականեխիչ 
միջոցներ. ճանապարհորդական դեղատուփեր 
(լցված). առաջին օգնության դեղատուփեր 
(լցված). մանրէասպան նյութեր. բալզամներ 
բուժական նպատակների համար. բիոցիդներ. 
ապարանջաններ բուժական նպատակների 
համար. բրոմ դեղագործական նպատակների 
համար. պատվաստանյութեր. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար. մեղրախոտի 
ջուր դեղագործական նպատակների համար. 
հանքային սննդային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ. սպիտակուցային սննդային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ 
կենդանիների համար. պատիճներ դեղերի 
համար. թթուներ դեղագործական նպա-
տակների համար. դեղորայքային կոնֆետներ. 
դեղորայքային արմատներ. դեղո րայքային 
սառնաշաքար. կպչուն սպեղանի. լոսյոններ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քսուքներ. քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. դեղորայքային յուղեր. 
դեղորայքային միջոցներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. դեղորայքային 
միջոցներ մարդկանց համար. միքստուրաներ. 
դիետիկ ըմպելիքներ բուժական նպատակների 
համար. թմրադեղեր. դեղորայքային թրմեր. 
թրմօղիներ բուժական նպատակների համար. 
եփուկներ դեղագործական նպատակների 
համար. պաստեղիկներ դեղագործական 
նպատակների համար. բուժական սպեղա-
նալաթեր. տաք կոմպրեսների վիրա-
կապեր. կոմպրեսների վիրակապեր. 
անասնաբուժական պատրաստուկներ. 
վիտա մինային պատրաստուկներ. մանրէա-
զերծման պատրաստուկներ. մաշկի խնամքի 
դեղագործական պատրաստուկներ. դեղա-
գործական պատրաստուկներ. քիմիա-
դեղագործական պատրաստուկներ. դիետիկ 
սննդամթերք բուժական նպատակների 
համար. կպչուն սպեղանիների հեռացման 
լուծիչներ. մաստակ բուժական նպատակների 
համար. դեղորայքային միջոցներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. օշարակներ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ բուժական 
նպատակների համար. քնաբերներ. աղեր 
բուժական նպատակների համար. օժանդակ 
միջոցներ բուժական նպատակների 
համար. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. ջերմիջեցնող 

միջոցներ. արյունը մաքրող միջոցներ. 
միջոցներ գլխացավի դեմ. հանգստացնող 
միջոցներ (տրանկվիլիզատորներ). տոնուսը 
բարձրացնող միջոցներ (դեղորայքային 
պատրաստուկներ). նյարդերը ամրապնդող 
միջոցներ. սուպոզիտորիաներ (բժշկական 
մոմեր). շիճուկներ. հաբեր-հակաօքսիդանտներ. 
ֆերմենտներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. ֆերմենտներ բուժական նպատակների 
համար. ֆերմենտներ դեղագործական 
նպատակների համար. դեղորայքային թեյեր. 
խոտաբույսերով թեյեր բուժական նպատակների 
համար. էլիքսիրներ (բուժաըմպելիք) (դեղա-
գործական պատրաստուկներ). պարզ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար, բարդ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151293  (111) 24052
(220) 02.09.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 02.09.2025
(730) Դը Գուդյեր Թայր ընդ Րաբբեր Քամփնի, 
US 
(442) 05.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 12. դողեր, դողածածկեր:

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20151295  (111) 24053
(220) 02.09.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 02.09.2025
(730) Դը Գուդյեր Թայր ընդ Րաբբեր Քամփնի, 
US 
(442) 05.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 12. դողեր, դողածածկեր:

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________
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(210) 20151296  (111) 24054
(220) 03.09.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 03.09.2025
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(442) 05.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. խանութների ցանց.
դաս 43. ռեստորանների ցանց:

_____________________

(210) 20151297  (111) 24055
(220) 03.09.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 03.09.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գարիկ Գևորգյան 
Հովհաննեսի, Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Մ. 
Գեորգիսյան 5, AM 
(442) 05.10.2015
(540) 

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

դաս 29. արևածաղկի սերմեր:
_____________________

(210) 20151312  (111) 24056
(220) 04.09.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 04.09.2025
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(442) 05.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու-

թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ.հեռուստա-
ծրագրերի, հեռուստահաղորդման պատ-
րաստում:

_____________________

(210) 20151337  (111) 24057
(220) 11.09.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 11.09.2025 
(730) «Թայմ թու իթ» ՍՊԸ, Երևան, Մ. 
Ավետիսյան 3, տուն 13, AM 
(442) 05.10.2015
(540) 

(526) «sandwich» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________
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(210) 20151338  (111) 24058
(220) 11.09.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 11.09.2025
(730) «Թայմ թու իթ» ՍՊԸ, Երևան, Մ. 
Ավետիսյան 3, տուն 13, AM 
(442) 05.10.2015
(540) 

(526) «sandwich» բառն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20151340  (111) 24059
(220) 15.09.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 15.09.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիլիթ Բաբայան 
Արմենի, ք. Դիլիջան, Գետափնյա 6 ա, AM 
(442) 05.10.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
զմրուխտյա, սև և նարնջագույն գունային հա մակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 44. գեղեցկության սրահ. վարսա-

հարդարում, մատնահարդարում, դիմա-
հարդարում:

_____________________

(210) 20151397  (111) 24060
(220) 24.09.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 24.09.2025
(730) «Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM 
(442) 19.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:

_____________________

(210) 20151414  (111) 24061
(220) 25.09.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 25.09.2025
(730) Հակոբ Ամիրյան, CA 
(442) 19.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 25. կանանց, տղամարդկանց և 

երեխաների ներքին և արտաքին տրիկոտաժե 
իրեր (տղամարդու կիսավարտիքներ, 
վարտիքներ, փողկապներ, կիսագուլպաներ, 
ննջազգեստներ, կարճաթև և երկարաթև 
ներքնաշապիկներ, շապիկներ). կանանց 
ներքին հարդարանք (կրծկալներ, շապիկներ, 
կիսավարտիքներ). կանանց, տղամարդկանց և 
երեխաների համար կարի արտադրանք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________
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(210) 20151425  (111) 24062
(220) 28.09.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 28.09.2025
(730) «Ագաթատ-գոլդ»  ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Նոր Կյուրին, AM 
(442) 19.10.2015
(540) 

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

_____________________

(210) 20151431  (111) 24063
(220) 29.09.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 29.09.2025
(730) «Սևանի իշխան» ՓԲԸ, Երևան, Ազա-
տության 27, 8-րդ հարկ, AM 
(442) 19.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացա-
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անաս նաբուժական ծառայություններ. կեն-
դա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոս մետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20151432  (111) 24064
(220) 29.09.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 29.09.2025
(730) «Սևանի իշխան» ՓԲԸ, Երևան, Ազա-
տության 27, 8-րդ հարկ, AM 
(442) 19.10.2015
(540) 
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(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացա հա-
տիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր և 
բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն-
դա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ: 

_____________________

(210) 20151433  (111) 24065
(220) 29.09.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 29.09.2025
(730) «Սևանի իշխան» ՓԲԸ, Երևան, 
Ազատության 27, 8-րդ հարկ, AM 
(442) 19.10.2015

(540) 

(511) 
դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղով ապահովում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն-
դա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20151434  (111) 24066
(220) 29.09.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 29.09.2025
(730) «Սևանի իշխան» ՓԲԸ, Երևան, Ազա-
տության 27, 8-րդ հարկ, AM 
(442) 19.10.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, կանաչ, կարմիր, շագանակագույն 
գունային համակցությամբ։
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(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում.

 դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անաս նաբուժական ծառայություններ. կեն-
դա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20151445  (111) 24067
(220) 01.10.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 01.10.2025
(730) «Աթենք» ՍՊԸ, Երևան, Ծ. Աղբյուրի 59/1, AM 
(442) 19.10.2015
(540) 

(526) «ՄՍԱՄԹԵՐՔ» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց և մուգ կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 29. միս, մսամթերք, մսի էքստրակտներ.
դաս 35. առևտուր, ներմուծում, գովազդ. 

գործերի կառավարում գործարարության 
ասպարեզում. վարչարարական գործու-
նեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

_____________________

(210) 20151452  (111) 24068
(220) 01.10.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 01.10.2025
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 19.10.2015
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20151453  (111) 24069
(220) 01.10.2015 (151) 01.02.2016
   (181) 01.10.2025
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 19.10.2015
(540) 

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

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
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(համեմունք). համեմունք. սառույց.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150522  (111) 24070
(220) 17.04.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 17.04.2025
(730) Թուենթիզ Սենչըրի Ֆոքս Ֆիլմ Քոր-
փորեյշն, Դելավերի նահանգ, US 
(442) 17.07.2015
(310) 86/489,824    (320) 23.12.2014    (330) US 
        86/489,832             23.12.2014             US

(540) 

(511) 
դաս 9. անիմացիոն զվարճություններից 

բաղկացած կինոֆիլմերի շարքեր. անիմա-
ցիոն զվարճություններից բաղկացած 
նա խապես գրանցված DVD-ներ. անիմացիոն 
զվարճություններից և երաժշտական ներկա-
յացումներից բաղկացած նախապես 
գրանցված CD-ներ. անիմացիոն զվար-
ճություններից բաղկացած ներբեռնվող 
ձայնա- և տեսագրություններ. անիմացիոն 
զվարճություններից բաղկացած ներբեռնվող 
կինոֆիլմեր և տեսագրություններ. զանգերի 
ներբեռնվող մեղեդիներ, գրաֆիկաներ, 
սեղանադիր համակարգիչների որմնա-
պաստառներ, խաղեր և երաժշտություն 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի և 
անլար սարքերի միջոցով. համակարգչային 
էկրանի պահպանիչ ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային խաղերի և տեսախաղերի 

ծրագրային արտադրանք. մկնիկների 
տակդիրներ. դեկորատիվ մագնիսներ. քթակնոց. 
ներբեռնվող շարժական աշխատածրագրեր 
շարժական հաղորդակցական սարքերի համար՝ 
թվային տեսագրությունների, տեսաֆայլերի, 
տեսախաղերի և մուլտիմեդիային բովան-
դակության տարածման համար.

դաս 41. կինոֆիլմերի տեսքով ձայնա- 
և տեսաարտադրանքի ներկայացում և 
տարածում. համացանցի միջոցով առցանց 
տեղեկատվության տրամադրում կինոֆիլմերի 
և տեսազվարճությունների ոլորտում. 
զվարճությունների ծառայություններ համա-
ցանցի և հաղորդակցական անլար ցանցի 
միջոցով հաղորդվող կինոֆիլմերից բաղկա ցած 
չբեռնվող տեսագրությունների և պատկերների 
տեսքով.   առցանց ամսագրերի տրամադրում, 
այն է՝ ընդհանուր հետաքրքրության և 
անիմացիոն զվարճությունների ոլորտում 
անձնական կարծիքներ ներառող բլոգներ. 
զվարճանքի   զբոսայգիների  և ատրակցիոն ներով 
հանգստի զբոսայգիների ծառայություններ. 
զվար ճությունների ծառայություններ 
կենդանի երաժշտական, կատակերգական և 
դրամատիկական ներկայացումների տեսքով:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150586 (111) 24071
(220) 04.05.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 04.05.2025
(730) «Ասկե գրուպ» հայկական պողպա-
տաձուլական ձեռնարկություն ԲԲԸ, Չարեն-
ցավան, Երևանյան 2, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(526) «group» բառն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-

տակ, սև, կարմիր, մոխրագույն և  կապույտ 

գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

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

_____________________

(210) 20150864 (111) 24072
(220) 19.06.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 19.06.2025
(730) Էսըս փլք, GB 
(442) 06.08.2015
(310) 013593132   (320) 19.12.2014   (330) EM
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում. ակա-
դեմիաներ (կրթություն). համերգների 
կազմակերպում և անցկացում. սեմինարների 
և կոնֆերանսների կազմակերպում. 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցում). գեղեցկության մրցույթ-
ների կազմակերպում. տեղեկատվություն 
կրթության, դաստիարակության, ուսուց-
ման վերաբերյալ. խորհրդակցություն 
ամսագրերի հրատարակման վերաբերյալ. 
հրատարակումներ սեղանի էլեկտրոնային 
հրատարակչական համակարգերի միջոցով. 
հյուրերի ժամանցի կազմակերպում. տեղե-
կատվություն զվարճությունների ոլորտում. 
ֆիլմերի արտադրություն (բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների). համակարգչային 
ցանցի միջոցով առցանց տրամադրվող խաղերի 
ծառայություններ. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ գեղեցկության և նորա-

ձևության ոլորտում, ներառյալ՝ ոճի, 
նորաձևության, գեղեցկության և կոսմետիկայի 
վերաբերյալ ուղղությունների, մտքերի, 
գործնական խորհուրդների ու հմտությունների 
տրամադրում. լրատվական տեսություններ. 
գիշերային ակումբների ծառայություններ. 
առցանց էլեկտրոնային հրատարակությունների 
սպասարկում. մրցույթների կազմակերպում. 
նորաձևության ցուցադրումների կազմա-
կերպում. երեկույթների, փառատոների և 
ժամանցային միջոցառումների կազմակեր-
պում. լուսանկարչություն. ֆոտոռեպորտաժներ 
և ֆոտոլրագրողական ծառայություններ. 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
արտադրություն. առցանց չբեռնվող էլեկտրո-
նային հրատարակությունների տրամադրում. 
ժամանցի կազմակերպում. գրքերի 
հրատարակում. էլեկտրոնային գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրատարակում. 
էլեկտրոնային ամսագրերի հրատարակ-
ման ծառայություններ. վեբ-ամսագրերի 
հրատարակում. գրքերի, տեքստերի, թեր-
թերի, ամսագրերի և այլ տպագրական 
արտադրանքի հրատարակում. առցանց 
գրադարանների ծառայություններ, այն է՝ 
թերթերով, ամսագրերով, լուսանկարներով 
և նկարներով հագեցած էլեկտրոնային 
գրադարանների ծառայությունների տրա-
մադրում առցանց համակարգչային ցանցի 
միջոցով. էլեկտրոնային միջոցներով 
տվյալների պահման և առբերման հետ 
կապված գրադարանների ծառայություններ. 
առցանց բլոգների տրամադրում. 
տեքստային նյութերի հրատարակում (բացա-
ռությամբ գովազդայինների. ժամանցային 
ռադիոծրագրեր). ձայնատեսային ծրա-
գրերի հրատարակում, խմբագրում և 
արտադրություն. գրքերի, ամսագրերի և 
թերթերի հրատարակչական ծառայություն ներ. 
տեղեկատվություն հանգստի կազմակերպման 
վերաբերյալ. նորությունների տրամա-
դրում. հեռուստատեսային արտադրության 
ծառայու թյուններ, հեռուստատեսային ծրա-
գրերի արտադրման ծառայություններ.  
հեռուստատեսային արտադրության ծառա-
յություններ և հեռուստատեսային ծրագրերի 
արտադրման ծառայություններ, որոնք 
տրամադրվում են ինտերնետ ժամանցային 
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ակումբներում հոսքային հաղորդման 
միջոցով. դիսկոտեկների ծառայություններ. 
թատերականացված ներկայացումներ. 
կրթա դաստիարակչական ծառայություններ 
նորա ձևության ոլորտում. ուսուցողական 
ծառայություններ նորաձևության ոլորտում. 
նորա ձևության գործակալությունների ծառա-
յություններ. մոդելների տրամադրման 
ծառայություններ. մոդելներին տրամադրվող 
կրթադաստիարակչական, ուսումնական 
և ուսուցողական ծառայություններ. 
մոդելային ստուդիաների տրամադրում. 
ձայնա- և (կամ) տեսա- գրանցումների ու 
զվարճությունների  արտադրման և տարած-
ման ծառայություններ. երաժշտության 
հրատարակում. արտիստների գործունեության 
կառավարման ծառայություններ. ձայնագրման 
ստուդիաների ծառայություններ. համացանցի 
միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային խաղեր 
(չբեռնվող). կինեմատոգրաֆիական ֆիլմերի 
և տեսանյութերի ցուցադրում. ֆիլմերի, 
ձայնա- և տեսագրությունների արտադրություն 
և ցուցադրում համակարգչային ցանցի, 
համացանցի, հաղորդակցական անլար 
ցանցերի, թվային բաժանորդային գծի 
(DSL), մալուխային ցանցի, թվային բեռնման, 
թվային հոսքի, ըստ պահանջի տեսանյութի 
տրամադրման (VoD), ըստ պահանջի 
տեսաբովանդակության հեռարձակման (NVoD), 
հեռուստատեսության, արբանյակային հեռուս-
տատեսության, փոդքասթի (համացանցի 
միջոցով հեռարձակվող ձայնագրություններ), 
վոդքասթի (համացանցի միջոցով հեռար ձակ-
վող տեսագրություններ), հեռախոսի, շարժա-
կան հեռախոսի, տվյալների էլեկտրոնային 
փոխանցման կամ ռադիոյի միջոցով. 
առցանց տեղեկատվության տրամադրում 
համակարգչային ցանցի, համացանցի, 
հաղորդակցական անլար ցանցերի, թվային 
բաժանորդային գծի (DSL), մալուխային 
ցանցի, թվային բեռնման, թվային հոսքի, 
ըստ պահանջի տեսանյութի տրամադրման 
(VoD), ըստ պահանջի տեսաբովանդակության 
հեռարձակման (NVoD), հեռուստատեսության, 
արբանյակային հեռուստատեսության, փոդ-
քասթի (համացանցի միջոցով հեռարձակվող 
ձայնագրություններ), վոդքասթի (համացանցի 
միջոցով հեռարձակվող տեսագրություններ), 

հեռախոսի, շարժական հեռախոսի, տվյալ-
ների էլեկտրոնային փոխանցման կամ 
ռադիոյի միջոցով. փոդքասթի և վոդքասթի 
արտադրություն. ֆիլմերի, հեռուստատեսային 
ծրագրերի և այլ տեսաբովանդակության 
առցանց տարածում և ըստ պահանջի 
տեղհասցնում հասարակական և մասնավոր 
համակարգչային ցանցերի միջոցով. 
զվարճությունների ամրագրում. մրցույթների, 
մրցումների, մրցանակաբաշխությունների և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.  
մրցանակաբաշխության արարողությունների 
կազմակերպում. տեղեկատվական, խորհրդակ-
ցական և խորհրդատվական ծառայություններ 
վերոհիշյալի վերաբերյալ. բոլոր վերը 
նշված ծառայությունները, բացառությամբ՝ 
հեծանվասպորտի և դրա համար նախատեսված 
մասնագիտական հագուստի հետ կապված 
ծառայությունների:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150955 (111) 24073
(220) 29.06.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 29.06.2025
(730) Սաիմաա Բեվրիջիս ՕՅ ԷլԹիԴի, FN 
(442) 06.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150957  (111) 24074
(220) 30.06.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 30.06.2025
(730) Էսըս փլք, GB 
(442) 06.08.2015
(540) 
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(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար-
պազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
կոսմետիկական նպատակներով կպչուն 
նյութեր. օծանելիքային ջուր. անուշաբույր ջուր. 
օդեկոլոններ. բուրավետ նյութեր և բուրավետ 
արտադրանք անձնական օգտագործման 
համար. յուղեր մերսման համար. մաշկի 
խնամքի կոսմետիկական պատրաստուկներ. 
մաշկի բալասաններ. կոսմետիկական 
միջոցներ մաշկի բարելավման համար. մաշկի 
խնամքի պատրաստուկներ. կապակցանյութեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ լոգանք և ցնցուղ ընդունելու 
համար. ժելեր ցնցուղ ընդունելու համար. 
ժելեր և փրփուր լոգանք ընդունելու համար. 
մարմնի բուրավետացված լոսյոններ, 
քսուքներ և յուղեր. մաշկի բուրավետացված 
խոնավացնող քսուքներ. խոնավացնող 
միջոցներ. մարմնի լոսյոններ, քսուքներ և 
յուղեր. մանկական լոսյոններ. մանկական 
յուղեր. քսուքներ և ժելեր մաշկի ձգվածքների 
բուժման համար. խոնավացնող քսուքներ. 
մաշկի բուրավետացված օճառ. մարմնի յուղեր. 
մաքրող լոսյոններ. դեմքի, շուրթերի և այտերի 
շպարի միջոցներ. դիմափոշի. դեմքի փայլեցնող 
նյութեր. փայլեցնող նյութեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. շրթներկ, շուրթերի 
փայլեցման նյութեր, ոչ բուժական բալասաններ 
շուրթերի համար, մատիտներ շուրթերի համար. 
դեմքին փայլ հաղորդող բուրավետ միջոցներ. 
մազահեռացման շերտեր. ստվերաներկ 
կոպերի համար. մատիտներ աչքերի համար. 
սևաներկ.  աչքերի շպարի միջոցներ, աչքերն 
ընդգծելու միջոցներ. խոզանակներ աչքերն 
ընդգծելու համար, աչքերի քսուքներ, աչքերի 
ժելեր, փայլ-ստվերաներկեր աչքերի համար, 
աչքերի բալասաններ. հոնքերի ներկեր. 
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար. 
հոնքերի մատիտներ. արհեստական հոնքեր. 
արհեստական թարթիչներ. կոսմետիկական 
միջոցներ մաշկի թերությունները քողարկելու 
համար. դիմակներ. մաքրող նյութեր. տոնիկներ. 

մաշկի սպիտակեցման միջոցներ. սկրաբներ.  
հիմքեր շպարի համար. կարմրաներկ. 
կոմպակտ դիմափոշի. շպարի հեռացման 
միջոցներ. բուրավետ սաշեներ. սենյակային 
բուրավետացնող միջոցներ. գեղեցկության 
խնամքի պատրաստուկներ. գեղեցկության 
խնամքի արտադրանք. կոսմետիկական 
քսուքներ. մարմնի կոսմետիկական տոնիկներ. 
դեմքի կոսմետիկական տոնիկներ. շպարի 
հավաքածուներ. կոսմետիկական ոչ բուժա-
կան պատրաստուկներ.  մաշկի խնամքի 
կոսմետիկական ոչ բուժական արտադրանք. 
մաշկի խնամքի պարագաներ անձնական 
օգտագործման համար, այն է՝ դեմքի, աչքերի 
և շուրթերի խանավացման միջոցներ. դեմքի 
և մաշկի քսուքներ. լոսյոններ և շիճուկներ. 
մաշկի ծերացումը դանդաղեցնող միջոցներ. 
դեմքի երանգավորող հիմքեր. մազերի խնամքի 
միջոցներ, շամպուններ, մազերի լավորակիչներ. 
մազերի մուսեր. մազերի ձևավոր հարդարման 
քսուքներ.  մազերի ժելեր և հեղուկացիրներ. 
չոր շամպուններ. բոլորը մեկում լոգանքի և 
մազերի լվացման միջոցներ. բերանի խոռոչի 
ողողման միջոցներ. եղունգների խնամքի 
պատրաստուկներ, եղունգների փայլեցման 
միջոցներ, եղունգների ամրացման միջոցներ 
և եղունգների փայլերի հեռացման միջոցներ. 
արհես տական եղունգներ. սափրվելու քսուքներ, 
սափրվելու ժելեր, սափրվելու հավաքածու-
ներ, պատրաստուկներ սափրվելուց հետո 
օգտագործման համար. լոսյոններ սափրվելուց 
հետո օգտագործման համար. վաքս, գուտալին 
կոշիկի համար. մազազերծման միջոցներ. 
հոտազերծիչներ անձնական օգտագործման 
համար. հակաքրտինքային միջոցներ 
(արդուզարդի պարագաներ). բուրումնավետ 
խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. 
եղունգների խնամքի կոսմետիկական միջոցներ. 
եղունգների լաքեր և դրանց հեռացման 
միջոցներ. կոսմետիկական միջոցներ  
արևայրուքի համար. արևա պաշտ պան 
միջոցներ. արևապաշտպան յուղեր, լոսյոններ, 
քսուքներ և ժելեր. յուղեր, լոսյոններ, քսուքներ 
և ժելեր արևայրուքից հետո օգտագործման 
համար.  մաշկին արևայրուքի երանգ հաղոր-
դող կոսմետիկական պատրաստուկներ. 
արհեստական արևայրուքի պատրաստուկներ. 
արևայրուքի լոսյոններ, արևայրուքի ժելեր, 
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արևայրուքի յուղեր. տալկի փոշի. տերպեններ 
(եթերային յուղեր). կոսմետիկական լոսյոննե րով 
տոգորված անձեռոցիկներ. հարդարանքի ջուր. 
օծանելիքակոսմետիկական պատրաստուկներ 
հիգիենիկ նպատակների համար, արդուզարդի 
պարագաներ. արտատպվող գեղազարդային 
պատկերներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. արծնուկների հեռացման 
պատրաստուկներ. լվացման միջոցներ. 
մազերի և մաշկի խնամքի պատրաստուկներ (ոչ 
բուժական).  նորածինների և երեխաների համար 
արդուզարդի պարագաներ (ոչ բուժական). 
ատամի մածուկներ և ատամի ժելեր. քսուքներ, 
ժելեր ու մածուկներ ատամների սպիտակեցման 
համար. ատամների սպիտակեցման 
պատրաստուկներ. կոսմետիկական վազելին. 
մաքրող կամ կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ և սրբրչներ 
անձնական հիգիենայի համար. հիգիենիկ 
նպատակներով անձնական օգտագործման 
խոնավ անձեռոցիկներ և սրբիչներ. բամբակյա 
տամպոններ. կոսմետիկական նպատակներով 
բամբակ. բուժիչ օճառներ. բուժիչ շամպուններ. 
մազերի բուժիչ լավորակիչներ. մանկական 
խոնավ անձեռոցիկներ. կոսմետիկական 
ներկանյութեր. վերը թվարկած ապրանքները 
չեն վերաբերում հեծանվասպորտին 
կամ հեծանվասպորտին վերաբերող 
մասնագիտացված պարագաներին և 
սարքավորանքին.

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. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ, համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 

կրակմարիչներ. ժամացույցներ (ժամանակի 
գրանցման սարքեր). ժամանակագրող 
ժամացույցներ (ժամանակի գրանցման 
սարքեր). էլեկտրոնային հրատարակություններ. 
ներբեռնվող հրատարակություններ. 
կիրառական ծրագրեր սմարթֆոնների և 
պլանշետների համար. խելամիտ ակնոցներ. 
խելամիտ ականջակալներ. շղթաներ ակնոցների 
և արևային ակնոցների համար. ակնոցների 
արևապաշտպան կցաններ. ակնոցների և 
արևային ակնոցների շրջանակներ. արևային 
ակնոցների փոկեր. ժամանակաչափ սարքեր. 
արևային ակնոցներ. ակնոցներ (օպտիկական). 
ակնապանակներ. ակնոցների պատյաններ. 
քթակնոցների շղթաներ և շրջանակներ. աչքերի 
լուսապաշտպան շքոցիկներ. ոսպնյակներ. 
բեռնվող համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք. բեռնվող համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք տվյալների և 
տեղեկատվության հավաքման, խմբագրման, 
համակարգման, փոփոխման, փոխանցման, 
պահման և համատեղ օգտագործման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
համակարգչի կամ համակարգչային ցանցերի 
միջոցով էլեկտրոնային մեդիայի կամ 
տեղեկատվության վերբեռնման, ներբեռնման, 
մուտքի, փոխանցման, ցուցադրման, 
նշման, բլոգերի վարման (բլոգինգի), 
հոսքային փոխանցման, կապակցման, 
համատեղ օգտագործման կամ այլ կերպ 
տրամադրման համար. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք ձայնային, տեսային 
և մուլտիմեդիային բովանդակության  
վերարտադրման, մշակման և հոսքային 
փոխանցման համար. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք ձայնա- և 
տեսասարքերի աշխատանքի վերահսկման 
համար, ինչպես նաև ձայնային տվյալների, 
տեսատվյալների, հեռուստատեսային 
տվյալների, ֆիլմերի, լուսանկարների և 
այլ թվային պատկերների, ինչպես նաև այլ 
մուլտիմեդիային բովանդակության դիտման, 
որոնման և (կամ) նվագարկման համար. 
հաղորդակցական ծրագրային արտադրանք. 
կիրառական ծրագրեր. ծրագրակազմեր. 
համակարգչային ինտերակտիվ ծրագրեր. 
էլեկտրոնային փոստի և հաղորդագրությունների 
փոխանակման ծրագրային արտադրանք. 
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համակարգչային ծայրամասային սարքեր. 
թվային սարքեր և գործիքներ. թվային 
էլեկտրոնային սարքեր տեքստերի, տվյալների, 
պատկերների, ձայնա- և տեսաֆայլերի 
գրանցման, համակարգման, փոխանցման, 
ստացման, մշակման, նվագարկման և դիտման 
համար. համակարգչային ծրագրեր առցանց 
տվյալների հիմնապաշարներ և համացանց 
մուտք գործելու, դրանց զննարկման և որոնման 
համար. էլեկտրոնային հրատարակություններ 
(բեռնվող). շարժական թվային էլեկտրոնային 
սարքեր հեռախոսազանգերի, կարճ 
հաղորդագրությունների (sms), մուլտիմեդիա 
հաղորդագրությունների (mms), ակնթարթային 
հաղորդագրությունների, ֆաքսի, էլեկտրոնային 
փոստի և թվային այլ տվյալների ուղարկման 
և ստացման համար. դյուրատար թվային 
էլեկտրոնային սարքեր հեռախոսազանգերի, 
կարճ հաղորդագրությունների (sms), 
մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների (mms), 
ակնթարթային հաղորդագրությունների, 
ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի և թվային 
այլ տվյալների ուղարկման և ստացման 
համար. հեռահաղորդակցական շարժական 
սարքեր. ներբեռնվող էլեկտրոնային 
հրատարակություններ. գործողության 
մոտակա շառավղի կապի սարքեր. 
շարժական հեռախոսների պատյաններ. 
շարժական հեռախոսների կալիչներ. 
ականջակալներ. աշխատածրագրեր. թվային 
տեսասկավառակներ. կոմպակտ սկավա-
ռակներ. mp3 նվագարկիչներ. խցիկներ. 
մագնիսներ. արբանյակային սարքեր. 
հեռուստատեսային սարքեր. տեսասարքեր. 
բոլոր վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և 
կցամասեր. վերը թվարկած ապրանքները 
չեն վերաբերում հեծանվասպորտին կամ 
հեծանվասպորտի մասնագիտացված լրակազ-
մերին կամ սարքավորումներին.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. ժամացույցների 
ապարանջաններ, ժամացույցների փոկեր, 
ժամացույցների ժապավեններ, ժամացույցների 
գոտիներ. ժամացույցների պահման համար 

հարմարեցված պատյաններ. ժամացույցների 
պատյաններ. ազնիվ մետաղներից պատ-
յաններ ժամացույցների համար. ժամա-
ցույցների շղթաներ. քրոնոգրաֆներ (ձեռքի 
ժամացույցներ). թվացույցներ (ժամա-
գործություն). ժամացույց-կրծքազարդեր. 
էլեկտրո նային ժամացույցներ. ժամացույցների 
թվատախտակներ. ժամացույցների սլաքներ. 
թանկարժեք ժամացույցներ. մեխանիկական 
ժամացույցներ. ժամացույց-կախոցներ. 
գրպանի ժամացույցներ. նվերի պատյաններ 
և տու փեր ժամացույցների համար. 
քվարցային ժամա ցույցներ. հիշողության 
հնարավորությամբ ժամացույցներ. հեռակապի 
հնարավորությամբ ժամացույցներ. ոսկյա 
ժամացույցներ. ոսկեջրած ժամացույցներ. 
թանկարժեք մետաղներից պատրաստված 
ժամացույցներ. ոսկու բարակ շերտով պատված 
ժամացույցներ. սմարթֆոններին տվյալների 
փոխանցման հնարավորությամբ ժամացույց-
ներ. կանացի ժամացույցներ. ժամացույց-
ապա րանջաններ. ձեռքի ժամացույցներ. 
ֆիզիկական ակտիվությունը հետևող և 
չափող ժամացույց-ցուցասարքեր. սմարթ-
ժամացույցներ. GPS-ժամացույցներ. հաշվիչ-
ժամացույցներ. սմարթ ապարանջաններ. 
սմարթ ոսկերչական իրեր. ազնիվ մետաղներով 
պատված ոսկերչական իրեր. պարանային 
շղթաներից պատրաստված ոսկերչական 
իրեր. ազնիվ մետաղների համահալվածքներից 
պատրաստված ոսկերչական իրեր. ազնիվ 
մետաղներից պատրաստված ոսկերչական 
իրեր. թանկարժեք քարերով ոսկերչական իրեր. 
զարդաքարերով ոսկերչական իրեր. զարդերի 
պահման համար հարմարեցված արկղիկներ. 
շղթաներ. կախոցներ (բրելոկ). ստրազներ 
(արհեստական թանկարժեք քարեր). խաչեր 
(ոսկերչական իրեր, զարդեր). բիժուտերիա (ոչ 
թանկարժեք). ոսկյա զարդեր. նույնականացնող 
ապարանջաններ. փղոսկրից ոսկերչական իրեր. 
թանկարժեք քարերի տեսքով ոսկերչական 
իրեր. ազնիվ մետաղների տեսքով ոսկերչական 
իրեր. ազնիվ մետաղներից ապարանջանների 
շղթաներ սրունքների համար. թանկարժեք 
շղթաներ. ապարանջաններ. ադամանդե 
ոսկերչական իրեր. մարգարիտով ոսկերչական 
իրեր. բյուրեղապակյա ոսկերչական իրեր. 
ապակյա ոսկերչական իրեր. պլաստմասսայե 
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զարդեր. սաթով ոսկերչական իրեր. զարդեր 
(ոսկերչական իրեր). քարեր ոսկերչական 
իրերի համար. ոսկերչական ժամացույցներ. 
բանալիների կախոցներ (ոսկերչական իրեր). 
դարձածալերի, ծալերի քորոցներ (զարդեր). 
մեդալիոններ, կրծքանշաններ (ոսկերչական 
իրեր). երաժշտական զարդատուփեր. մար-
գարիտ (ոսկերչական իրեր). կախազարդեր. 
անագե ոսկերչական իրեր. ոսկերչական իրեր 
ստերլինգային արծաթից. կանացի կախոցներ 
և կախազարդեր. արհեստական թանկարժեք 
զարդեր. ճարմանդներ (հագուստի համար). 
մատանիներ. մանյակներ (ոսկերչական իրեր). 
ականջօղեր. կրծքազարդեր. զարդատուփեր. 
գրպանի կամ ձեռքի ժամացույցների տուփեր. 
ժամացույցների պատյաններ, իրաններ. 
ազնիվ մետաղներից նշաններ. ժամացույցներ, 
բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների. 
զարթուցիչներ-արձանիկներ ազնիվ մետաղ-
ներից. բանալիների օղակներ. մեդալներ. 
կիսաթանկարժեք քարեր. բոլորագխարկների 
քորոցներ. բոլորագլխարկների զարդեր 
ազնիվ մետաղներից. փողկապների քորոցներ. 
փողկապների սեղմակներ.  զարդապահոցներ. 
բոլոր վերը նշված ապրանքների մասեր  և 
կցամասեր. վերը նշված ապրանքները 
չեն վերաբերում հեծանվասպորտին և 
հեծանվասպորտի մասնագիտացված պարա-
գաներին և սարքավորանքին.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ և այդ 
նյութերից պատրաստված ապրանքներ, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ  և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. բեռնապայուսակներ, պայու-
սակներ, դրամապանակներ և իրերի կրման 
այլ միջոցներ. հագուստի պայուսակներ. 
դպրոցական պայուսակներ. հովանոցների 
պարկեր. արհեստական կաշվից պայուսակներ, 
կաշվե պայուսակներ. լողափի պայուսակներ. 
գոտեպայուսակներ և կոնքապայուսակներ. 
քաթանե պայուսակներ. գրքերի պայուսակներ. 
բոստոն կտորից (բրդյա կտորի տեսակ) 
պայուսակներ. գլանաձև պայուսակներ, 
մանկական փոխնորդի համար նախատեսված 
պայուսակներ. ձեռնապայուսակներ. ձեռնա-
քսակներ. պայուսակներ կոսմետիկական 
պարագաների  համար, պարկիկներ 

կոսմետիկական պարագաների  համար. 
իրերի մեծ պայուսակներ. պայուսակներ 
և ճամպրուկներ փաստաթղփերի համար. 
ճամպրուկներ. գնումների համար նախատես-
ված կաշվե պայուսակներ. պայուսակներ 
դիմահարդարման պարագաների համար. 
գիշերային պարագաների պայուսակներ. 
դատարկ վաճառվող պայուսակներ սափրվելու 
պարագաների համար. ուսապայուսակներ. 
փոկերով պայուսակներ. տղամարդու փոքր 
պայուսակներ. կոստյումների պահելու 
պայուսակներ. տափակ ճամպրուկներ. կտորից 
պայուսակներ գնումների համար. պայուսակ-
ներ արդուզարդի պարագաների համար. 
սակվոյաժներ. ճանապարհորդական կաշվե 
պայուսակներ. ճամպրուկներ (ուղեբեռների). 
կտորից պարկեր. երեկույթների պայուսակներ. 
քարտապանակներ. բանալիների պատ-
յաններ. գրպանի դրամապանակներ. 
գոտուն ամրացվող դրամապանակներ. 
քսակներ մետաղադրամների համար. 
երեկույթների  քսակներ. ենթադաստակին 
ամրացվող դրամապանակներ. օժանդակ 
պատյաններ և ճամպրուկներ. անիվներով 
ճամպրուկներ. ուսապարկեր. գործնական 
պայուսակներ. պայուսակ-օրգանայզերներ. 
լվացքի պարկեր. պայուսակներ գնումների 
համար. ճանապարհորդական ճամպրուկներ. 
ճամպրուկներ ուղեբեռների համար. հագուստի 
պայուսակներ. ճանապարհորդական պայու-
սակներ. տնտեսական պայուսակներ. 
գոտկատեղին ամրացվող քսակներ. 
ամենօրյա պայուսակներ. պորտֆելներ. 
հարթ ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար 
(ատաշե). թղթապանակներ նոտաների 
համար. դպրոցական իրերի համար 
նախատեսված պայուսակներ. գեղեցկության 
պարագաների պատյաններ. կոստյումների, 
վերնաշապիկների և շրջազգեստների համար 
պատյաններ. փողկապների պատյաններ. 
պատյաններ և բռնիչներ վարկաքարտերի 
համար. դրամապանակներ. դրամաքսակներ. 
պայուսակներ. կանացի կաշվե պայուսակներ. 
մեջքին կրելու պայուսակներ. տուփեր 
բոլորագլխարկների համար. կանացի 
պայուսակներ. պարկիկներ բանալիների 
համար. կաշվե փոկեր. անիվներով տնտե սական 
պայուսակներ. ճամփորդական պայուսակներ.  
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շպարի պարագաների պատյաններ. 
քարտերի բռնիչներ (դրամապանակներ). 
հագուստ կենդանիների համար. գոտիներ. 
լծասարքեր. պարանոցակապեր. վզափոկեր 
և դնչկալներ. արհեստական մորթուց իրեր. 
կաշվե փոքրիկ փոկեր ժամացույցների 
համար. կաշվե ապարանջաններ. կաշվե 
տուփեր նվերների համար. թանկարժեք 
կաշվե իրեր. կաշվե մանյակներ. կաշվե 
պատյաններ զարդերի համար. գրպանի կամ 
ձեռքի ժամացույցների կաշվե պատյաններ.  
ժամացույցների կաշվե  իրաններ. կաշվե 
պիտակներ. կաշվե օղակներ բանալիների 
համար. կաշվե տուփեր ոսկերչական 
իրերի համար. կաշվե մատանիներ. կաշվե 
ականջօղեր. կաշվե պատյաններ օպտիկական 
և արևապաշտպան ակնոցների համար. վերը 
նշված ապրանքների մասեր և կցամասեր. 
վերը թվարկած ապրանքները չեն վերաբերում 
հեծանվասպորտին կամ հեծանվասպորտին 
վերաբերող մասնագիտացված պարագա ներին 
և սարքավորանքին.

դաս 25. հագուստ. կոշ կեղեն. գլխարկներ. 
տղամարդկանց հագուստ. կանացի հագուստ. 
մանկական հագուստ. բանդանաներ. լողափի 
համար հագուստ. լողափի կոշիկներ. գոտիներ. 
գոտիներ դրամի պահման համար. մանկական 
ոչ թղթյա գոգնոցներ. իրանակալներ. 
երկարաճիտք կոշիկներ. ճտքավոր կոշիկներ. 
կաշվե կոշիկներ. թավշյա կոշիկներ. 
պարուսինե կոշիկներ. կրծկալներ. կանացի 
տնային թեթև վերնազգեստ. կեպիներ. 
բերետներ. շարֆեր. լոգանքի գլխարկներ. 
վերարկուներ. օձիքներ. սեղմիրաններ. թևքեր. 
հանվող օձիքներ. շրջազգեստներ. մուշտակ-
ականջակալներ. ոտնամուշտակներ. կոշիկների 
սահումը կանխարգելող հարմարանքներ. 
կոշիկների քթամասեր. կոշիկի կրնկատակեր. 
արհեստական մորթիներ. ձեռնոցներ. 
խալաթներ. կարճաճիտք կոշիկներ. 
բոլորագլխարկներ. թղթյա գլխարկներ. 
գլխակապեր. կրունկներ. կնգուղներ. 
տրիկոտաժե իրեր. կոշիկների ներդիրներ. 
բաճկոններ. ջերսիից հագուստ. սարաֆաններ. 
տրիկոտաժե հագուստ. կապիչներով 
կիսաճտքավոր կոշիկներ. նորածնի օժիտ. 
հագուստ կաշվի նմանակումներից. կաշվե 
հագուստ. ոտնակալներ. տաքացնող 

ոտնակալներ. հագուստի պատրաստի 
տակդիրներ. մանտիլներ (թիկնոցներ). քնելու 
համար դիմակներ. թաթմաններ, կանացի 
կիսաձեռնոցներ. ձեռնամուշտակներ. փող-
կապներ. վերնահագուստ. վերարկուներ. 
անդրավարտիք. թղթյա հագուստ. կնգուղով 
երկար բաճկոններ (պարկաներ). շարժախաղերի 
կոստյումներ. գդակի հովարներ. թիկնոցներ. 
մուշտակներ. ներքնակիսաշրջազգեստներ. 
կրծքագրպաններ. հագուստի գրպաններ. 
պոնչոներ. պուլովերներ. գիշերանոցներ. 
պատրաստի հագուստ. լոգանքի խալաթներ. 
սանդալներ. սարիներ. սարոնգներ. 
վզկապներ. շալեր. անթատակեր. պլաս-
տրոններ (վերնաշապիկի պինդ օսլայած 
կրծքամաս). շապիկներ. կոշիկներ. կարճաթև 
վերնաշապիկներ. կիսաշրջազգեստներ. 
հողաթափներ. կոմբինացիա (կանացի 
ներքնազգեստ). կիսագուլպաներ. կոշիկների 
ներբաններ. զուգագուլպաների  կախակապեր. 
գուլպաներ. հագուստի կոմպլեկտներ. 
լողազգեստներ. սվիտերներ. ֆուտբոլկաներ. 
զուգագուլպաներ. տոգաներ. ցիլինդրներ. 
փողքակալներ. տաբատներ. լողավարտիքներ. 
չալմաներ. վարտիքներ. ներքին սպիտակեղեն. 
համազգեստ. կոշկակապիչներ. քողեր. 
ժիլետներ. մանկական գիշերային կոմբի-
նեզոններ. բոդիներ. բլուզներ. անորակներ 
(կնգուղով բաճկոններ). տաբատակալներ. 
կոստյումներ. դիմակահանդեսի կոստյում-
ներ. քուղեր. բոլոր վերը թվարկած 
ապրանքների մասեր և կցամասեր. վերը 
թվարկած ապրանքները չեն վերաբերում 
հեծանվասպորտին կամ հեծանվասպորտին 
վերաբերող մասնագիտացված պարագաներին 
և սարքավորանքին:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150963 (111) 24075
(220) 01.07.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 01.07.2025
(730) Դոու ԱգրոՍայենսիս, ԼԼՔ, Դելավեր 
նահանգի սահմանափակ պատաս խա նա-
տվությամբ ընկերություն, US 
(442) 06.08.2015
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(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. վնասատու կենդա-

նիների ոչնչացման պատրաստուկներ, ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ և ինսեկտիցիդներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150964 (111) 24076
(220) 01.07.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 01.07.2025
(730) Դոու ԱգրոՍայենսիս, ԼԼՔ, Դելավեր 
նահանգի սահմանափակ պատաս խանա-
տվությամբ ընկերություն, US 
(442) 06.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. վնասատու կենդա-

նիների ոչնչացման պատրաստուկներ, ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ և ինսեկտիցիդներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150987 (111) 24077
(220) 03.07.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 03.07.2025
(730) «Որդի Արման» ՍՊԸ, ք. Արմավիր, 
Նանսենի 56, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա -
պույտ, բաց կապույտ, մոխրագույն, սև և սպի-
տակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 19. երկաթբետոնե ծածկի սալ. 
երկաթբետոնե  օղակ. բետոնե սալիկներ. 
բետոն, երկաթբետոնե տանիքի ծածկ, 
պեմզաբլոկ:

_____________________

(210) 20150989 (111) 24078
(220) 03.07.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 03.07.2025
(730) «Շաբաթ ԷՅ ԷՄ» ՍՊԸ, Երևան, Արշա-
կունյաց 49-22, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(526) «.am» գրառումն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
_____________________

(210) 20151001  (111) 24079
(220) 07.07.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 07.07.2025
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________
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(210) 20151002  (111) 24080
(220) 07.07.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 07.07.2025
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20151031  (111) 24081
(220) 14.07.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 14.07.2025
(730) «Շաբաթ ԷՅ ԷՄ» ՍՊԸ, Երևան, Արշա-
կունյաց 49-22, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 
 

(526) «.am» գրառումն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
_____________________

(210) 20151032  (111) 24082
(220) 14.07.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 14.07.2025
(730) «Շաբաթ ԷՅ ԷՄ» ՍՊԸ, Երևան, Արշա-
կունյաց 49-22, AM 
(442) 06.08.2015

(540) 

(526) «.am» գրառումը և գլոբուսի պատկերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ:

_____________________

(210) 20151130  (111) 24083
(220) 31.07.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 31.07.2025
(730) Մերլին Էթրեքշնզ Օփերեյշնզ Լիմիթիդ, GB 
(442) 05.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 41. ժամանցի և հանգստի օբյեկտների 

տրամադրում. «սատանայի անիվ» տիպի 
ատրակցիոնների ծառայություններ. դիտա-
հարթակներ. զվարճանքի զբոսայգիների 
ծառայություններ. թեմատիկ զբոսայգիների 
ծառայություններ. զվարճությունների և 
խաղադահլիճների ծառայություններ. այցե-
լության համար տեսարժան վայրերի 
տրամադրում. սահադաշտերի տրամադրում. 
շոու ծրագրեր, թատերականացված 
ներկայացումներ. մրցույթների, խաղերի, 
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վիկտորինաների, զվարճանքի օրերի և 
հանդիսատեսի մասնակցությամբ միջոցա-
ռումների կազմակերպում. հավաքույթների 
պլանավորման ծառայություններ. կրթադաս-
տիարակչական ծառայություններ կապված 
զվարճություններ հետ. ցուցահանդեսների, 
սեմինարների, աշխատաժողովների ու 
դասա խոսությունների կազմակերպում և 
անցկացում. թանգարանների ծառայություններ 
(ներկայացում, ցուցահանդեսներ). մոմե 
արձանների ցուցադրությունների անցկացում. 
կինոներկայացումներ. պլանետարիումների 
ծառայություններ. լազերային լույսով 
ներկայացումներ և ցուցադրություններ. 
կենդա նաբանական այգիներ. զբոսայգիների 
և պուրակների տրամադրում հանգստի 
նպատակով. հյուրերի զվարճացման 
կազմակերպում. զվարճանքի միջոցառումների 
ամրագրում. տեղեկատվական և խորհրդա-
տվական ծառայություններ բոլոր վերոնշյալ 
ծառայությունների համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20151153  (111) 24084
(220) 07.08.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 07.08.2025
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա-
րակի խճուղի 9/1, AM 
(442) 18.09.2015
(540) 

(526) Բացի «МАРТИН» բառից, մնացած բոլոր 
գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, ոսկեգույն, կանաչ, շագանակագույն և սև 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 29. ջերմամշակման ենթարկված 
բանջարեղեն, մասնավորապես՝ կանաչ լոբի:

_____________________

(210) 20151154  (111) 24085
(220) 07.08.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 07.08.2025
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա-
րակի խճուղի 9/1, AM 
(442) 18.09.2015
(540) 

(526) Բացի «МАРТИН»  բառից, մնացած բոլոր 
գրա ռում ներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, ոսկեգույն, կանաչ, դեղին, շագանակագույն  
և սև  գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 29. ընկույզի մուրաբա:
_____________________

(210) 20151156  (111) 24086
(220) 07.08.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 07.08.2025
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա-
րակի խճուղի 9/1, AM 
(442) 18.09.2015
(540) 

(526) Բացի «МАРТИН» բառից, մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, ոսկեգույն, կանաչ, կարմիր և կապույտ 
գու նային համակցությամբ։
(511) 

դաս 29. ելակի կոմպոտ։
_____________________
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(210) 20151157  (111) 24087
(220) 07.08.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 07.08.2025
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա-
րակի խճուղի 9/1, AM 
(442) 18.09.2015
(540) 

(526) Բացի «МАРТИН» բառից, մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, ոսկեգույն, կանաչ, դեղին, և շագանա-
կագույն գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 29. մարինացված շուշան։
_____________________

(210) 20151158  (111) 24088
(220) 07.08.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 07.08.2025
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 9/1, AM 
(442) 18.09.2015
(540) 

(526) Բացի «МАРТИН» բառից, մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, ոսկեգույն, կանաչ, դեղնակարմիր, 
շագանակագույն, սև և գազարագույն գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 29. ծիրանի ջեմ: 
_____________________

(210) 20151217  (111) 24089
(220) 20.08.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 20.08.2025
(730) «Ադվերտա» ՍՊԸ, Երևան, Ալեք Մանուկ-
յան 5, AM 
(442) 18.09.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20151226  (111) 24090
(220) 21.08.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 21.08.2025
(730) «ԱԳՏՄ Հարավ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
28/1, AM 
(442) 05.10.2015
(540) 

(526) «premium alcohol» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. ալկոհոլային խմիչքների մեծածախ 
և մանրածախ առևտրի հետ կապված 
ծառայություններ.

դաս 43. ալկոհոլային խմիչքներով ապա-
հովման ծառայություններ:

_____________________
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(210) 20151227  (111) 24091
(220) 21.08.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 21.08.2025
(730) Էսըսթեք Քըմփյութր Ինքորփորեյշն, TW 
(442) 18.09.2015
(540) 

(511) 
դաս 9. բռնկալամպեր (լուսանկարչություն). 

բռնկումային լամպեր (լուսանկարչություն). 
լուսարձակող դիոդներ. լուսանկարչական 
ապարատներ. թվային տեսախցիկներ. 
լուսանկարչական ապարատների կալաններ. 
գծային միակցիչներ (էլեկտրականություն). 
կուտակչային մարտկոցների լիցքավորման 
սարքեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151283  (111) 24092
(220) 01.09.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 01.09.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ավետիս Բար-
սեղյան, Երևան, Խորենացու 13Ա, AM 
(442) 05.10.2015
(540) 

(526) «ARMENIA» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20151307  (111) 24093
(220) 04.09.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 04.09.2025 
(730) Ռուզան Շմավոնի Կարապետյան, Երևան, 
Ա. Խաչատրյան 27/1, բն. 24, AM 
(442) 05.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 16. նոթատետրեր:
դաս 28. խաղաքարտեր:

_____________________

(210) 20151341  (111) 24094
(220) 15.09.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 15.09.2025
(730) Գառնիկ Ղազարյան, Երևան, Պուշկինի 
21/3, բն. 26, AM 
(442) 05.10.2015
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20151373  (111) 24095
(220) 17.09.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 17.09.2025
(730) Սփիրիթս Փրոդաքթ Ինթրնեյշնլ 
Ինթըլեքչուըլ Փրոփրթի Բ.Վ., LU 
(442) 05.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի). օղի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151376  (111) 24096
(220) 18.09.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 18.09.2025
(730) Միհրան  Հակոբի Մաթոսյան, Երևան, 
Դեմիրճյան 17ա, բն. 45, AM 
(442) 05.10.2015
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(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կանաչ, մուգ և բաց կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սրճարան, ռեստորան, ակումբ, 
սննդամթերքով և ոգելից ու զովացուցիչ 
ըմպելիքներով ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20151377  (111) 24097
(220) 18.09.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 18.09.2025
(730) Աթլեթա (ԻԹՄ) Ինք., US 
(442) 19.10.2015
(540) 

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

հագուստի պարագաներ. վարտիքներ 
(փոխաններ), կիսատաբատներ, սպորտային 
տաբատներ, բանվորական բլուզներ, շապիկներ 
(բլուզներ), կարճ թևքերով մայկաներ, 
մարզաշապիկներ, բլուզներ, բաճկոններ, 
բաճկոնակներ (ժիլետներ), մանտո (կանացի 
լայն վերարկու, հիմնականում մորթեղենից), 
անջրանցիկ հագուստ, կոշիկներ, կանացի 
ներքնազգեստ, գիշերային ներքնազգեստ, 
տնային հագուստ, լողազգեստ, ձեռնոցներ, 
գուլպաներ, տրիկոտաժեղեն, գոտիներ, 
վզպատներ, գլխարկներ (գլխի ծածկոցներ), 
փողկապներ, տնային (կիսա) կոշիկներ, 
շրջազգեստներ, զգեստներ և սվիտերներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151383  (111) 24098
(220) 19.09.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 19.09.2025
(730) Ինֆինիքս Թեքնոլըջի Լիմիթիդ, HK 
(442) 19.10.2015

(540) 

(511) 
դաս 9. շարժական հեռախոսներ. էլեկ-

տրական մարտկոցներ. էլեկտրական 
կուտակիչների լիցքավորման սարքեր. 
բարձրախոսների կորպուսներ. անլար 
լրակազմեր հեռախոսների համար. էլեկտրական 
լարերի միացքներ. համակարգիչների 
հիշողության սարքեր. ականջակալներ. 
պատկերի վերարտադրման սարքեր. ֆոտո-
խցիկներ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20151399  (111) 24099
(220) 24.09.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 24.09.2025
(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU 
(442) 19.10.2015
(540) 

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

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, 
զարդեր, թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և 
այլ ժամանակաչափ սարքեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151417  (111) 24100
(220) 28.09.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 28.09.2025
(730) «Ֆեըրիլենդ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
7/71, AM 
(442) 19.10.2015
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(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան սա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

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

_____________________

(210) 20151437  (111) 24101
(220) 29.09.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 29.09.2025
(730) «Եղեգնաձորի պահածոների գործարան» 
ՍՊԸ, ք. Եղեգնաձոր, Վարդան Զորավար 34, AM 
(442) 19.10.2015
(540) 

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151461  (111) 24102
(220) 06.10.2015 (151) 08.02.2016
   (181) 06.10.2025
(730) «Տրոպիկանա տուր» ՓԲԸ, Երևան, Թու-
մանյան 30, AM 
(442) 05.11.2015
(540) 

(511) 
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

1497  26.01.2026 Դը Բ.Վ.Դ. Լայսենզինգ Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

2222  12.02.2026 Տետրա Լավլ Հոլդինգս ընդ Ֆայնանս Ս.Ա., CH

2223  12.02.2026 Տետրա Լավլ Հոլդինգս ընդ Ֆայնանս Ս.Ա., CH

2224  12.02.2026 Տետրա Լավլ Հոլդինգս ընդ Ֆայնանս Ս.Ա., CH

2225  12.02.2026 Տետրա Լավլ Հոլդինգս ընդ Ֆայնանս Ս.Ա., CH

2382  20.11.2025 Լորդ Ջերմանի ԳմբՀ, DE

2383  20.11.2025 Լորդ Ջերմանի ԳմբՀ, DE

2898  20.11.2025 Մերիլ Ջ. Ֆերնանդո ընդ Սանզ Փվթ. ԼԹԴ., LK

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ  կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555 հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
730 հայտատուն, հասցեն, երկրի կոդը
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(210) 20151848
(220) 23.12.2015
(730) Սաիմաա Բեվրիջիս ՕՅ ԷլԹիԴի, FN 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

(բացառությամբ գարեջրի):
--------------

(210) 20151865
(220) 25.12.2015
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 
Լիմիթիդ, GB 
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա-

խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույք ներ:

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

(210) 20151868
(220) 25.12.2015
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 
Լիմիթիդ, GB 
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա-

խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ: 

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

(210) 20151590
(220) 03.11.2015
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, 
GB 
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխախոտային 

արտա  դրանք. կրակ այրիչներ. լուցկի. ծխելու պիտույք-
ներ:

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

(210) 20151754
(220) 07.12.2015
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(540) 

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

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

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

(210) 20151846
(220) 23.12.2015
(730) «ՄԳԱ վոթըր»ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. խմելու ջուր (ոչ գազավորված և գազա-

վորված):
--------------

Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին
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(210) 20151870
(220) 28.12.2015
(730) «Լարկո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա պող. 10/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոց:

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

(210) 20151871
(220) 29.12.2015
(730) «Ազադ ֆարմասյութիքլզ» ՍՊԸ, Կոտայքի 
մարզ, գ. Պռոշյան, Վանահովիտ 8, AM 
(540) 

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

տեսված են օգտա  գործելու արդյունա բերական և 
գիտական նպատակներով, լուսա   նկարչության, 
գյուղա տնտեսու  թյան, այգե գործության և անտառա-
բուծության մեջ. չմշակված սին թետիկ խեժեր, 
չմշակված պլաստ  մասսաներ. պարարտանյութեր. 
կրակմարող բաղա  դրու թյուն ներ. քիմիական նյութեր 
մետաղների զոդման և մխման համար. քիմիա կան 
նյութեր սննդամթերքի պահածոյացման համար. 
դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունա-
բերական նպա տակներով օգտագործելու համար.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսա նկարներ. թղթագրենական պիտույք ներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղ-
ային նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ-
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկ ներ (բացառությամբ սարքավորումների). 

պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ:

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

(210) 20151872
(220) 29.12.2015
(730) «Ազադ ֆարմասյութիքլզ» ՍՊԸ, Կոտայքի 
մարզ, գ. Պռոշյան, Վանահովիտ 8, AM 
(540) 

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

տեսված են օգտա  գործելու արդյունա բերական և 
գիտական նպատակներով, լուսա   նկարչության, 
գյուղա տնտեսու  թյան, այգե գործության և անտառա-
բուծության մեջ. չմշակված սին թետիկ խեժեր, 
չմշակված պլաստ  մասսաներ. պարարտանյութեր. 
կրակմարող բաղա  դրու թյուն ներ. քիմիական նյութեր 
մետաղների զոդման և մխման համար. քիմիա կան 
նյութեր սննդամթերքի պահածոյացման համար. 
դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունա-
բերական նպա տակներով օգտագործելու համար.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսա նկարներ. թղթագրենական պիտույք ներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղ-
ային նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ-
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկ ներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ:

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

(210) 20151873
(220) 29.12.2015
(730) «Ազադ ֆարմասյութիքլզ» ՍՊԸ, Կոտայքի 
մարզ, գ. Պռոշյան, Վանահովիտ 8, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-

տեսված են օգտա  գործելու արդյունա բերական և 
գիտական նպատակներով, լուսա   նկարչության, 
գյուղա տնտեսու  թյան, այգե գործության և անտառա-
բուծության մեջ. չմշակված սին թետիկ խեժեր, 
չմշակված պլաստ  մասսաներ. պարարտանյութեր. 
կրակմարող բաղա  դրու թյուն ներ. քիմիական նյութեր 
մետաղների զոդման և մխման համար. քիմիա կան 
նյութեր սննդամթերքի պահածոյացման համար. 
դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունա-
բերական նպա տակներով օգտագործելու համար.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասե րում. տպագրական արտա դրանք. նյութեր 
կազմ արարական աշխա տանք ների համար. 
լուսա  նկարներ. թղթա գրենական պիտույք ներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղ-
ային նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ-
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկ ներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ:

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

(210) 20151882
(220) 30.12.2015
(730) «Հեսվիթ Հելթ Թեք Քո.» ՍՊԸ, CN 
(540) 

(511) 
դաս 9. USB կրիչներ, համակարգչի մասեր 

և աքսեսուարներ, համակարգչային ծրագրեր, 
քայլաչափ, GPS համա կարգեր, նավիգացիոն 
գործիքներ, էլեկտրոնային ալիքների փոխանցող 
և ստացող սարքեր, բջջային հեռախոսներ, 
էլեկտրական մոնիտորինգ իրականացնող սարքեր, 
տեղափոխվող երաժշտական սարքավորումներ 
(մեդիա փլեյերներ), խոսափողեր, տեսաձայնագրող 
սարքեր, էլեկտրական կշեռքներ և սարքավորումներ, 

ջերմաչափներ, բարոմետրեր, կողմնացույցներ, ոչ 
բժշկական նշանակության դիագնոստիկ սարքեր, 
էլեկտրական մարտկոցներ, փոխակերպիչներ.

դաս 14. ժամացույցներ, ժամացույցների ժամա-
նա կա    գրիչ ներ (ժամա նակի գրանց ման սարքեր), 
ժամա ցույցի գոտիներ, ժամացույցի տուփեր, զար-
թուցիչ ժամացույցներ, էլեկտրական ժամա ցույցներ, 
այդ թվում՝ ձեռքի ժամացույցներ, ապարանջաններ, 
զարդեր, բիժու տերիա, թանկ արժեք մետաղների 
ձուլվածքներ:

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

(210) 20160016
(220) 15.01.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գոհարիկ 
Սողոմոնյան Օնիկի, Երևան, Արշակունյաց 
պող., շ. 53, բն. 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

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

(210) 20160021
(220) 19.01.2016
(730) «Միաբան» մշակութային հիմնադրամ, 
Երևան, Նորագյուղ, 227/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմ արարական աշխատանք ների համար. 
լուսա նկարներ. թղթագրենական պիտույք ներ. 
կպչուն նյութեր գրա սենյակային կամ կենցա-
ղային նպա տակների համար. պիտույք ներ 
նկարիչ  ների համար. վրձիններ. գրա մեքենաներ 
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և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամա վարկային գործառնու-
թյուն  ներ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ  առնու-
թյուններ. մասնավորապես  ̀հանգա նակու թյուն ների 
հավաքում, բարեգործություն.

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

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառա  յություններ սեփա կանու-
թյան և անհատի պաշտպանության համար. այլ 
անձանց կողմից մատուցվող անհատական և 
սոցիալական ծառայություններ անհատի կարիք-
ները հոգալու համար:

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

(210) 20160026
(220) 19.01.2016
(730) «Բի Էս Սի» բիզնեսի աջակցման կենտրոն 
ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 1, 2-րդ հարկ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվար ճու թյուններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնո լոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 

հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական վեր-
լուծումներ և հետա զոտություններ. համակարգչային 
ապարատների և ծրագրերի մշակում և կատարելա-
գործում:

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

(210) 20160029
(220) 20.01.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հասմիկ Գեղամյան, 
Արարատի մարզ, գ. Այգավան, Արարատյան 23, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հանդիսությունների սրահ. սննդա-

մթերքով և ըմպելիքներով ապահովման ծառայու-
թյուն  ներ. ժամանա կա վոր բնակա  տեղով 
ապա  հո վում:

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

(210) 20160030
(220) 20.01.2016
(730) «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված 

են օգտագործելու արդյունաբերական և գիտական 
նպատակներով, լուսանկարչության, գյուղա-
տնտեսության, այգե  գոր ծության և անտառա-
բուծության մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, 
չմշակված պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. 
կրակմարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման համար. 
քիմիական նյութեր սննդամթերքի պահածոյացման 
համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյութեր 
արդյունաբերական նպատակներով օգտագործելու 
համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից պաշտ-
պանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա նյութեր, 
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ներկանյութերի սևեռակայիչներ. չմշակված բնական 
խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ՝ 
գեղարվեստական, գեղազարդման նպատակների 
և գեղ արվես տական տպագրության համար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատ րաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա զերծման 
և հղկա մշակման համար. օճառներ. օծանելիք, 
եթերա յին յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոն-
ներ մազերի համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսա նյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակց ման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
լուսավորման նպատակ ների համար. մոմեր, 
պատրույգներ լուսավորման համար.

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

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համա  հալվածք ներ. մետա ղյա շինա   նյութեր. շարժա -
կան մետաղյա կառուց վածքներ և շինություն -
ներ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. 
մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և 
փականքային իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկի-
զելի պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացա  ռությամբ վեր  գետնյա տրանս  պոր-
տային միջոց ների համար նախատեսված ների). 
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանցման 
տարրեր(բացառությամբ վերգետ նյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախա տեսվածների). 
գյուղա տնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառա  վարվողների. ինկու բատորներ. 
առևտրի ավտո  մատներ.

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսանկարչական, կինեմա տոգրա ֆիական, օպտի   -
կական, կշռ ման, չափ ման, ազդանշանման, հսկ-
ման (ստուգ ման), փրկության և ուսուցման սար քեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդ ման, 
միացման, փոխա  կերպման, կուտակ ման, կար-
գավորման կամ վերահսկման սարքեր և գոր ծիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնի սական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմ պակտ սկա վա ռակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. կանխա-
վճարով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքե նաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
համա կարգիչներ. համա կարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրակմարիչներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամնա-
բուժական և անասնա բուժական սարքեր և գործիք-
ներ, վերջավորությունների պրոթեզներ, աչքերի և 
ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժական իրեր. 
նյութեր կարեր դնելու համար.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտա-
դրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և սանի-
տարա տեխնիկական սարքեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով, 
օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ.

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

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածք ներ, դրանցից պատրաստված կամ դրան-
ցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկարժեք 
քարեր. ժամա ցույցներ և այլ ժամանա կաչափ 
սարքեր.

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

պատ րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմ արարական աշխա  տանքների համար. 
լուսա նկարներ. թղթագրենական պիտույք ներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և գրա-
սենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). 
ուսու ցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկ-
ներ (բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մ ասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
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ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդ գրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամ փորդական ճամ պրուկներ. 
անձրևա  կալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական իրեր.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղյա 
կոշտ խողո վակներ շինարարական նպատակների 
համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղյա 
շարժական կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
մետաղյա հուշարձաններ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական վրձին-
ների) և դրանց պատրաստման նյութեր. իրեր 
մաքրման նպատակների համար. պող պատյա 
տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ապակի (բացառությամբ շինարարական ապակու). 
ապակյա, հախ ճապակյա և ճենապակյա իրեր, 
որոնք ընդ գրկված չեն այլ դասերում.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասաններ, 
ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ, 
առագաստներ, պարկեր և տոպրակներ (որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծ ման նյութեր 
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից պատ-
րաստվածների). մանածագործական թելքա հումք.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործության 
համար.

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

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

երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, սեղմա-
կոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ 
և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաս տառներ (ոչ մանածագործական).

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-

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

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր 
և հացա հատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրա վենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացա թխման փոշիներ. աղ, մանա-
նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց.

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտա ռային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բան ջարեղեն. սերմեր, 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների 
համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպե-
լիքների պատ րաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի. 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործ առնու-
թյուն ներ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ-
առնություններ.

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

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

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանա պար  հորդու թյուն ների կազմա կերպում.

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվար ճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոց առումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառա յություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետա զոտություններ. համա-
կարգ չային ապարատների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելա գործում.
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դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապա-
հով ման ծառայություններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղով ապահովում.

դաս 44. բժշկական ծառայու թյուններ. անաս-
նաբու  ժա  կան ծառա  յություններ. կենդա նիների 
և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղա տնտեսական, այգե գոր ծա-
կան և անտառային ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառա յություններ սեփա կանու-
թյան և անհատի պաշտպանության համար. այլ 
անձանց կողմից մատուցվող անհատական և սոցիա-
լական ծառա յություններ անհատի կարիքները 
հոգալու համար:

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

(210) 20160031
(220) 20.01.2016
(730) Փրինքո Քորփ., TW 
(540) 

(511) 
դաս 9. մաքուր (առանց գրառումների) օպտի-

կա  կան կրիչ ներ, մաս նա  վորապես  ̀ մագնի  սա  կան 
օպտիկա կան սկավա ռակներ, ձայնա գրվող մինի 
սկավառակներ, ձայնագրվող  և վերաձայնագրվող 
կոմպակտ սկավառակներ, ձայնագրվող և վերա-
ձայնագրվող թվային ունիվե րսալ սկավառակներ, 
ճկուն սկավառակներ, CD-ROM-ներ, տվյալների 
պահ պանման սարքեր, սկավա  ռակատարներ, 
տվյալների հաշվման սարքեր, տվյալների պահման 
և հաշվման սարքեր, տեսասկավառակներ, ձայնի 
գրանց ման սկավա ռակներ, խտա ս կավառակներ 
(տեսա-):

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

(210) 20160039
(220) 21.01.2016
(730) Քոթ Բևրիջիս Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային խմիչքներ, ներառյալ՝ 

էներգետիկ ըմպելիքներ, օշարակներ, խտանյութեր և 
մզվածքներ (էքստրակտներ) դրանց պատրաստման 
համար:

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

(210) 20160040
(220) 21.01.2016
(730) Արման Հովսեփյան, Երևան, Շիրակի 4/12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատ րաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպա տակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնա  բուժական 
նպատակ ների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդ կանց և կեն դանիների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանա լաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփա պատ ճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնա սատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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

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

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգե գործական, անտառային և հացա հատիկային 
մթերք ներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդա նիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, 
բնական բույսեր և ծաղիկ ներ. կեր կեն դա նիների 
համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.
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դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործ ունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրա սենյակային ծառայություններ. առևտուր.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանք ների փաթեթա վորում և պահպանում. 
ճանապար հորդությունների կազմակերպում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապա-
հով ման ծառայություններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղով ապահովում:

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

(210) 20160044
(220) 22.01.2016
(730) Սաիմաա Բեվրիջիս ՕՅ ԷլԹիԴի, FN 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160045
(220) 25.01.2016
(730) Կարեն Ղարիբյան, Երևան, Մաշտոցի 20, 
տուն 60, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

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

(210) 20160047
(220) 25.01.2016
(730) «Օբսիդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք.  , շ. 8, բն. 
37, AM

 

(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործակալություն:

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

(210) 20160048
(220) 26.01.2016
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(540) 

(511) 
դաս 5. անասնաբուժական դեղամիջոցներ:

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

(210) 20160058
(220) 29.01.2016
(730) Մակար Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Բամբակաշատ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160059
(220) 29.01.2016
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան, 
Թավրիզյան 46, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------
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(210) 20160060
(220) 01.02.2016
(730) «Պտղնի գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. 
Պտղնի, 1- ին փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160061
(220) 01.02.2016
(730) «Պտղնի գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, 
գ. Պտղնի, 1- ին փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160065
(220) 02.02.2016
(730) Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու 
կոմբինատ ԲԲԸ, Երևան, Իսակովի 9, AM
 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

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

(210) 20160067
(220) 02.02.2016
(730) «Վանթագ» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 56/14, AM 
(540) 

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

լուսա նկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտի-
կա  կան, կշռման, չափման, ազդա  նշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկու թյան և ուսուցման սարքեր 
ու գոր ծիքներ. էլեկտրա կանության հաղորդման, 
միաց   ման, փոխակերպման, կուտակման, կար-
գա վորման կամ վերա հսկման սարքեր և գոր-
ծիք ներ. ձայնի կամ պատկերի գրառմ ան, 
հաղորդ   ման կամ վերարտադրման սար  քեր. 
մագնի    սական տեղեկակիր ներ, ձայնա գրման 
սկա  վա   ռակ  ներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատ ների մեխա-
նիզմն   եր. դրամ արկղային ապարատներ, հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման սարքա-
վորումն  եր և համա  կարգիչներ. համա կարգ չային 
ծրագրային ապահովում. կրակմարիչներ:

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

(210) 20160068
(220) 02.02.2016
(730) Սաթենիկ Կոպյան, Երևան, Բուռնազյան 
47, AM 

(540) 

(511) 
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական, 

անտառային մթերքներ, թարմ մրգեր և բանջարեղեն, 
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ.

դաս 35. առևտուր, առցանց առևտուր.
դաս 39. փաթեթավորում, առաքում:

--------------
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

 A01B39/00           2993  A

 A01B41/00            2993  A

 A61B8/00             2994  A

 A61K 33/00          2995  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B64D 9/00            441  U

A61L2/00     2996  A

A61L2/00     2997  A

B26F1/00     2998  A

B29D 7/00   2999  A

E01C 19/00   3000 A

F02B 23/00   3001 A

F16H 31/00   3002 A

G02F1/00      3003 A

        20-01            380 S 

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы
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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 1600
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18959
73 (1) Իրավատեր   Քրաֆթ Ֆուդզ Ֆրանս 
Ինթըլեքչուըլ Փրոփըրթի Ս.Ա.Ս., 6 Av Réaumur, 
92140 Clamart, France
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Յաքոբս 
Դուվե Էկբերթս Թրեյդինգ Ֆր ՍԱՍ, 6 Avenue 
Réaumur, 92140 Clamart, France
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                             Հանրապետություն
Գրանցված է             28.12.2015

_____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

1747             28.07.2015
2583     28.07.2015
2780          18.07.2015
2880          16.07.2015
2886          29.07.2015
2890     24.07.2015
2891     31.07.2015
2894       18.07.2015
2898     14.07.2015
2903          24.07.2015

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения
о прекращении правовой охраны товарного знака 

     13832               18.12.2015

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства
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Տեղեկություններ
ապրանքի ծագման տեղանվան գրանցման գործողության դադարեցման մասին
(«Աշխարհագրական նշումների մասին» ՀՀ օրենքի 44–րդ հոդվածի 2–րդ մաս)  

Сведения
о прекращении действия регистрации наименования места происхождения товара

(часть 2, статьи 44 закона РА «О географических указаниях»)

Տեղեկություններ
ապրանքի ծագման տեղանվան օգտագործման իրավունքի վկայագրի

 գործողության դադարեցման մասին
(«Աշխարհագրական նշումների մասին» ՀՀ օրենքի 44–րդ հոդվածի 2–րդ մաս)  

Сведения
о прекращении действия свидетельства на право использования 

наименования места происхождения товара
(часть 2, статьи 44 закона РА «О географических указаниях»)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

      4.1       01.01.2016

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

Տեղանվան 
անվանումը 

Наименование 

    4   Արարատ                01.01.2016

Գրանցման 
համարը

Номер 

регистрации

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 
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Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով ընդունված 
որոշումների մասին

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

Ապրանքային նշանի գրանցումը մերժելու մասին որոշումներ.

(210) Հայտի №  20151208
(220) Հայտի ներկ. թվ 19.08.2015
(730) Հայտատու՝  «Էլիտ պլաստ» ՍՊԸ, AM 
 Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծովասար 1-ին փող., շ. 58 
(540) Ապրանքային նշան՝  

_____________________

Ուղղում  
Поправка

    

     Արդյունաբերական սեփականության 2016թ. 1-ին պաշտոնական տեղեկագրի հաղորդագրություններ 
բաժնում դադարեցվածների ցանկում սխալմամբ հրապարակվել է նաև տվյալներ 2203 գյուտի 
արտոնագրի վերաբերյալ, որը դադարեցված չէ: Ուստի հայտնում ենք, որ թիվ 2203 գյուտի արտոնագրի 
գործողությունը ոչ օրենքի ուժով, ոչ այլ գործողություններով դադարեցված չէ և գրանցամատյանից 
հանված չէ և շարունակում է գործել «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների 
մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան:

   В официальном бюллетене N 1 за 2016г. в разделе «Сведения о прекращении действия патентов 
на изобретения» по ошибке было опубликовано сведение о патенте на изобретение номер 2203, 
которое не прекратило действие. В связи с этим сообщаем, что действие патента на изобретение 
номер 2203 ни на основании закона, ни на других основаниях не прекращено и не удалено из реестра 
и продолжает действовать в соответствии с Законом РА «об Изобретениях, полезных моделях и 
промышленных образцах».



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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Сведения о выданных патентах

(51) 2016.01 (11) 2993 (13) A
A01B39/00
A01B41/00

(21) AM20150099 (22) 29.07.2015
(72) Аршалуйс Тарвердян (AM), Даниел Петросян 
(AM), Самвел Саргсян (AM), Шаварш Григорян 
(AM), Жюльверн Мкртчян (AM) 
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM) 
(54) Машина для обработки пространства 
между деревьями
(57) Изобретение относится к земле-
обрабатывающим машинам, предусмотрено 
для обработки пространства между деревьями 
и может быть использовано в других областях 
сельского хозяйства.

Машина для обработки пространства 
между деревьями  имеет раму, подвесную 
систему, расположенное с возможностью 
поворота вокруг вертикальной оси рабочее 
колесо с разрыхляющими ножами и защитным 
слоем, и гидродвигатель. Вал рабочего колеса 
закреплен на раме, с помощью рычага к 
валу закреплено второе  рабочее колесо с 
разрыхляющими ножами и защитным слоем. 
Машина дополнительно имеет  оросительный 
бороздооткрыватель закрепленный на раме с 
регулируемой балкой.

Обеспечивается рыхление земли в 
пространствах между деревьев и уничтожение 
сорняков без повреждения стволов деревьев,    
3 ил..

_____________________

(51) 2016.01 (11) 2994 (13) A
A61B8/00

(21) AM20150146 (22) 06.11.2015
(72) Артак Мкртчян (AM), Альпик Мкртчян (AM), 
Ваче Налбандян (AM), Вагарш Хачикян (AM), 
Гагик Базикян (AM) 
(73) ГНО “Институт прикладных проблем физики” 
НАН РА, 0014, Ереван, Г. Нерсисяна 25 (AM) 

(54) Способ обнаружения злокачественной 
опухоли в живом организме
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к обнаружению саркомы С-180 
(быстро растущей злокачественной опухоли). 

На живой организм направляют 
ультразвуковые волны, сканируют 
преобразованные волны, после чего 
сопоставляют зарегистрированные в здоро-
вом и больном организме спектры волн. 
Ультразвуковые волны направляют на весь 
живой организм, сканируют отраженные волны 
– при значении шага сканирования, равном 1 
кГц. Согласно энергетическому выходу разности 
спектров судят о наличии злокачественной 
опухоли в организме.

Обеспечивается раннее обнаружение 
наличия злокачественной опухоли и динамичное 
диагностирование течения болезни, а также 
повышение точности способа, 1 ил..  

_____________________

(51) 2016.01 (11) 2995 (13) A
A61K 33/00

(21) AM20140102 (22) 06.08.2014
(72) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян 
(AM) 
(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, пр. 
Арцахи 1, кв. 32 (AM), Варсеник Аветисян, 0025, 
Ереван, Гераци 14/4 (AM) 
(54) Антиникотиновое средство
(57) Антиникотиновое средство состоит из 
смеси лекарственного препарата - анабазина 
гидрохлорида (действующее вещество) и 
лиофилизированного природного продукта. 
Антиникотиновое средство сделано в виде 
таблеток. Используют по специальному графику, 
положив таблетку под язык.

Обеспечивается высокая эффективность.
_____________________
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(51) 2016.01 (11) 2996 (13) A
A61L2/00

(21) AM20140104 (22) 07.08.2014
(72) Жирайр Севоян (AM) 
(73) Жирайр Севоян, 0039, Ереван, Ехбайрутян 
19, кв. 44 (AM) 
(54) Стерилизационное устройство
(57) Изобретение относится к стерилизацион ной 
технике и предназначено для размещения в ней 
изделий, подлежащих стерилизации. 

Стерилизационное устройство имеет 
дезинфекционную камеру, последовательно 
установленные - источник электроэнергии, узел 
газоразрядки, вентилятор и нагреватель. После 
нагревателя последовательно установлены - 
теплоустойчивый капсул, содержащий эфирное 
масло, который подключен к источнику 
электроэнергии и источник ультрафиолетового 
излучения в виде полупроводникового диода. 

Упрощается конструкция, 2 ил..
 _____________________

(51) 2016.01 (11) 2997 (13) A
A61L2/00

(21) AM20150123 (22) 01.10.2015
(72) Левон Тавадян (AM), Левон Нерсесян (AM), 
Карина Григорян (AM), Армен Мартирян (AM), 
Сейран Минасян (AM), Владимир Агабеков (BY), 
Александр Ратько (BY), Мохаммед  Аль-Фаги 
(SA), Турки Сауд Мохаммед Аль-Сауд (SA) 
(73) “Институт химической физики имени 
А.Б.Налбандяна” НАН РА, государственная 
некоммерческая организация (AM) 
(54) Дезинфицирующе-моющее средство
(57) Изобретение относится к химическим 
средствам защиты от микроорганизмов, в 
частности, к составам дезинфицирующе-
моющих средств и может найти применение 
в медицине, здравоохранении, ветеринарии, 
промышленности и в быту.

Создано дезинфицирующе-моющее 
средство, которое включает следующие ком-
поненты, мас.%: перекись водорода – 0,1-
0.3; антикоррозийная добавка – 0,002-0,004; 
стабилизатор – 0,1-0,3; моющий поверхностно-
активный агент – 0,05-0,1; активатор – 3,8-5,8 

и вода – остальное. В качестве антикоррозийной 
добавки использована соль фосфорной 
кислоты. В качестве стабилизатора использована 
мочевина. В качестве моющего поверхностно-
активного агента использована  карбоксимети
лцеллюлоза, алкилсульфонат, сульфанол или 
алкиларилсульфанол. В качестве активатора 
использованы комплексообразующий лиганд и 
соль щелочного металла.

Повышается бактерицидная, противо-
грибковая и противотуберкулезная активность 
дезинфицирующе-моющих средств.
(74) Р. Манасерян

_____________________

(51) 2016.01 (11) 2998 (13) A
B26F1/00

(21) AM20150138 (22) 19.10.2015
(72) Мкртич Маркосян (AM) 
(73) Мкртич Маркосян (AM) 
(54) Канцелярский дырокол
(57) Изобретение относится к канцелярским 
дыропробивным инструментам, в частности к 
канцелярским дыропробивным клещам и может 
быть использовано в делопроизводстве для 
подготовки документов из бумаги, картона и т.п. 
материалов к систематизированному хранению.

Дырокол содержит основание, нажимной 
рычаг и стержневой перфорирующий элемент 
с заточкой на рабочем конце для пробивания 
отверстий. Основание выполнено с зазором 
для установки прокалываемой бумаги, в 
котором расположен прямоугольный выступ 
для позиционирования угла бумаги. Дырокол 
содержит держатель перфорирующего 
элемента, выполненный из упругого металла, 
один конец которого соединен с концом 
основания, а на конечном участке другого конца 
выполнено углубление, в котором выполнен 
паз. В пазе свободно размещен нерабочий 
конец перфорирующего элемента, на котором 
выполнен кольцевой выступ, с диаметром 
большим ширины паза. Углубление закрыто 
сверху пластиной без ограничения свободы 
перфорирующего элемента в пазе. На основании 
и на верхней поверхности зазора для бумаг соосно 
с пазом выполнены отверстия для прохождения 



94

ՄԱՍ 1
 

94

№ 2 
16 .02 . 20 16

ИЗОБРЕТЕНИЯ

перфорирующего элемента. Нажимной рычаг 
соединен с держателем и верхней поверхностью 
зазора опорным стержнем, с которым шарнирно 
связан с возможностью поворота вместе с 
опорным стержнем в горизонтальной плоскости 
относительно основания и в вертикальной 
плоскости вокруг стержня. Нажимной рычаг в 
зоне соприкосновения с крышкой выполнен с 
выпуклостью, с возможностью упора выпуклой 
части на крышку. Дырокол также снабжен 
планками для пробивания отверстий по длине 
бумаги, в соответствии с форматом пробиваемой 
бумаги.

Упрощается конструкция, повышается 
удобство использования и расширяются 
функциональные возможности, 4 ил.. 
(74) А. Петросян

_____________________

(51) 2016.01 (11) 2999 (13) A
B29D 7/00

(21) AM20150071 (22) 02.06.2015
(72) Геворг Петросян (AM), Марат Сафарян (AM), 
Мартин Арзуманян (AM), Геворг Кесоян (AM) 
(73) Фонд “Национальный политехнический 
университет Армении”, 0009, Ереван, Терьяна 
105 (AM) 
(54) Способ определения реальных характе-
ристик деформирования неспеченных порош-
ковых материалов
(57) Изобретение относится к машино-
строению, в частности, определению реальных 
характеристик деформирования неспеченных 
порошковых материалов упрощенным методом 
резки по поперечному сечению находящихся 
под начальным осевым давлением порошкового 
образца, и может быть использовано в 
различных отраслях производства прессовок из 
порошка.

Согласно способу определения реальных 
характеристик деформирования неспеченных 
порошковых материалов, в условиях 
осевого сжатия при наличии одновременно 
действующих прессованного и сдвигового 
давлений, порошкового образца прессованного 
в матрице, измеряют возникающие величины 
нормальных и касательных напряжений. Строят 

график, соответствующий критерию Мора-
Кулона. С помощью графика определяют 
характеристики деформирования порошков. 
Согласно изобретению, в матрице устанавливают 
порошковый образец прямоугольного сечения, 
затем, в условиях осевого сжатия, его подвергают 
сдвигу с помощью ножа с прямолинейным 
краем, постепенным изменением давления.

Упрощается процесс построения графика 
критерия Мора-Кулона, 2 ил..

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3000 (13) A
E01C 19/00

(21) AM20140105 (22) 07.08.2014
(72) Марат Саргсян (AM), Марине Авагян (AM) 
(73) Марат Саргсян, 0001, Ереван, Московян 9, 
кв. 5б (AM), Марине Авагян, 0041, Ереван, 17-ая 
ул. Нор Ареша 20 (AM) 
(54) Дорожный каток
(57) Дорожный каток содержит жесткую 
раму, три гладких металлических полых 
вальца одинаковой ширины, установленных 
последовательно по одной линии. Задний валец 
ведущий, а поворотные и двухсекционные 
передний и средний вальцы ведомые. Передний 
валец присоединен к раме. Средний валец, 
присоединенный к раме посредством шкворня 
и поперечной П-образной обхватывающей 
подвески, содержит два синфазно работающих 
гидроцилиндр-ползунных механизма подъема-
спуска. Каждый из механизмов состоит из 
гидроцилиндра, направляющих с выступами 
и призмообразного ползуна с пазами. Ползун 
является опорой оси вальца, установлен с 
двух сторон вальца, на двухветвенном упоре 
подвески и перемещается по направляющим. 
Корпусы гидроцилиндров посредством 
цилиндрических шарниров присоединены 
к поперечине подвески, а штоки поршней с 
внешних сторон посредством цилиндрических 
шарниров присоединены к ползунам. Ось 
вальца посредством штифтов прикреплена к 
ползунам с  внутренних сторон.

Обеспечивается универсальность катка, 
повышается производительность, 3 ил..

_____________________
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(51) 2016.01 (11) 3001 (13) A
F02B 23/00

(21) AM20150150 (22) 13.11.2015
(72) Карапет Мосикян (AM), Норик Базикян (AM), 
Марина Барсегян (AM), Маргарита Папинян (AM) 
(73) Карапет Мосикян, 0064, Ереван, Раффи 
93, кв. 60 (AM) 
(54) Камера сгорания двигателя внутреннего 
сгорания
(57) Изобретение относится к двигателям 
внутреннего сгорания, в частности, к 
конструкции камеры сгорания двигателя 
внутреннего сгорания.

Камера сгорания двигателя внутреннего 
сгорания ограничена стенкой цилиндра, 
крышкой цилиндра и поршнем. Крышка 
цилиндра и днище поршня выполнены в виде 
усеченного конуса. По всей боковой поверхности 
днища поршня сделаны равноудаленные друг 
от друга полуцилиндрические выемки.

Увеличивается индикаторная мощность 
в камере сгорания двигателя внутреннего 
сгорания, 1 ил..

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3002 (13) A
F16H 31/00  

(21) AM20140096 (22) 30.07.2014
(72) Альберт Погосян (AM), Сурен Погосян (AM), 
Патвакан Ахинян (AM) 
(73) Альберт Погосян, 0088, Ереван, Ширази 
20, кв. 30 (AM), Сурен Погосян, 0088, Ереван, 
Шираз 20, кв. 30 (AM), Патвакан Ахинян, 0091, 
Ереван, М. Меликян 13, кв. 23 (AM) 
(54) Винтовая передача
(57) Изобретение относится к машиностроению 
и может быть использовано в автоматических 
устройствах, быстродействующих зажимах, 
кранах и тисках.

Винтовая передача содержит корпус, 
винт с продольным пазом, составную гайку, 
состоящей из четырех и более вкладышей, 
которые выполнены в виде планки. Вкладыши 
установлены в корпусе, в центральной части 
на поверхности ступенчатого отверстия, и 
опираются по краям на наклоненные в одном 

и том же направлении разные по высоте 
поверхности. На конические поверхности, 
выполненные на лицевой поверхности 
вкладышей, с одной стороны опирается соосно 
подпружиненная в отверстии корпуса опора с 
соответствующей конической поверхностью, а с 
другой – копир, с соответствующей конической 
поверхностью. Копир соосно расположен в 
отверстии корпуса с возможностью только 
осевого перемещения. Выполненные на 
другой лицевой поверхности копира винтовые 
наклонные поверхности одинаковой высоты 
посредством двух шариков опираются на 
подпружиненный диск, свободно установленный 
в отверстии корпуса. Диск одновременно 
опирается на корпус, с возможностью осевого 
перемещения, и с помощью шпонки соединён к 
винту, который свободно установлен в соосных 
направляющих у краёв отверстия корпуса. 
Наклонные поверхности крайних частей 
вкладышей, опирающиеся на копиры, опущены 
в направлении оси корпуса не более 2 мм, образуя 
прямоугольные поверхности на вкладышах. 
Наклонные поверхности соответствующих 
крайних частей дна канавок, выполненных в 
отверстии корпуса, опущены в направлении 
оси корпуса не более 2 мм таким образом, что 
при опоре соответствующих поверхностей 
вкладышей на образующиеся прямоугольные 
поверхности, обеспечивается нормальное 
зацепление между винтом и вкладышами. 

Повышается надежность передачи, 
улучшаются условия эксплуатации, 3 ил.. 

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3003 (13) A
G02F1/00

(21) AM20150065 (22) 20.05.2015
(72) Акоп Маргарян (AM), Давид Оганесян 
(AM), Нуне Акопян (AM), Валерий Абрамян (AM), 
Владимир Арутюнян (AM), Нелсон Табирян (US) 
(73) Акоп Маргарян, 0055, Ереван, Тадевосян 
10, кв. 59 (AM), Давид Оганесян, 0026, Ереван, 
Гарегин Нжде 19, кв. 45 (AM), Нуне Акопян, 
0033, Ереван, Баграмян 75, кв. 11 (AM), Валерий 
Абрамян, 0905, марз Армавир, Армавир, Гераци 
8, кв. 3 (AM) 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(54) Жидкокристаллическая поляризационная 
дифракционная волновая пластина
(57) Изобретение относится к области оптики, в 
част ности,   к   созданию   центрально-симметричной 
поляризационной дифрак ционной плас тины 
на основе жидкокристаллических поли меров и 
разработке методики ее записи, и может быть 
применено в оптическом приборостроении.

Жидкокристаллическая поляризационная 
дифракционная волновая пластина запи-
сывается на круглой подложке, покрытой 
фотоориентируемым материалом, при 
наложении двух лучей - с левой и правой 
круговыми поляризациями, прошедших через 
щель, имеющую форму углового сектора, при 
этом центр щели совпадает с центром подложки, 
а ось симметрии сектора перпендикулярна 
интерференционным линиям, возникающим 

в результате наложения регистрирующих 
лучей. Далее подложка покрывается слоем 
жидкокристаллического полимера, ориентация 
молекул которого повторяет ориентацию 
молекул фотоориентируемого материала. 
Получается жидкокристаллическая центрально-
симметричная поляризационная дифракционная 
волновая пластина, в которой ориентация 
директоров молекул жидкого кристалла вдоль 
каждого радиуса соответствует одномерной 
жидкокристаллической дифракционной 
решетке, а в двух дифракционных решетках 
вдоль одного диаметра ориентация директоров 
симметрична относительно центра.

Посредством пластины пучок с 
произвольной поляаризацией делится на две 
пучки с правой и с левой поляаризацией, 4 ил.. 

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



11 номер патента
13 код вида документа
 U патент на полезную модель
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки 
45 дата публикации сведений о патенте на полезную модель
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название полезной модели
56 источники информации 
57 реферат
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
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

Сведения о выданных патентах

(51) 2016.01 (11) 441  (13) U
B64D 9/00

(21) AM20150144U (22) 29.10.2015
(72) Егор Амбарян (AM) 
(73) ООО “Эйч Эйр Инжинеринг”, 0052, Ереван, 
З. Саркавага 54/4, кв. 27 (AM) 
(54) Тара для транспортировки фюзеляжа 
многофункционального самолета-истребителя
(57) Полезная модель относится к авиации, 
в частности, к тарам для транспортировки 
самолетов, и может быть использована для 
транспортировки многофункционального 
самолета-истребителя и его модификаций 
разными транспортными средствами.

Тара изготовлена из стальных профилей и 
имеет балочно-фермовую конструкцию, четыре 
опорные рамы, ребра жесткости, основание, 
сформированное горизонтальными сторонами 
рам и ребрами жесткости, и прикрепленное 
к рамам. Каждая из рам содержит кольца для 
швартовки и закрепления. Тара дополнительно 
содержит шесть рам с кольцами для поднятия 
подъемным краном и для швартовки, стены, 

сформированные вертикальными сторонами 
рам и ребрами жесткости, и верхнее основание, 
прикрепленное к основанию посредством стен, 
сформированное  горизонтальными сторонами 
рам и ребрами жесткости. Первая, седьмая, 
восьмая, девятая и десятая из рам - опорные и 
содержат элементы для опирания фюзеляжа и 
профильные балки. Вторая, третья, четвертая, 
пятая и шестая рамы - вспомогательные и 
содержат профильные балки для опирания 
фюзеляжа. Каждая стена содержит съемную 
фермовую часть, установленной между второй и 
пятой рамами. Ребра жесткости прикреплены к 
основаниям, к стенам и к рамам. Верхние балки 
рам и верхние ребра жесткости, ребра жесткости 
верхнего основания - съемные. Нижнее из 
оснований содержит три параллельные балки 
для установки тары на ролики дна багажного 
отсека транспортного самолета.

Обеспечивается эффективное исполь-
зование возможностей транспортировки 
тяжелыми транспортными самолетами, 
уменьшается объем монтажных работ, 18 ил.. 

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 20-01 (11) 380 (13) S 
(21) 20150028  (22) 04.08.2015
(72) Давид Зуев (RU), Акоб Туманян (AM) 
(73) Давид Зуев (RU), Акоб Туманян (AM) 
(74) Р. Манасерян
(54) Торговый автомат для приготовления и 
продажи напитков

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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