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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2012.01)
(11) 2642
(13) A
A21D 8/00
(21) AM20100179
(22) 21.12.2010
(71) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալ յան (AM),
Վարսենիկ Մարլիկի Ավետիսյան (AM)
(72) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալ յան (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) Ալրային հրուշակեղենի արտադրման
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա
բերությանը, մասնավորապես` ալրային հրու
շակեղենի արտադրման եղանակներին։
Պատրաստում են ինվերտային օշարակ,
դրան ավելացնում են մելանժ, ապա սննդային
հավելում՝ ինուլին պարունակող գետնախնձորի
լուծազատվածքի և Lactobacillus acidophilus
Ep-2 317/402 մանրէներով մերած կաթի՝ «Նոր
Նարինե»-ի խառնուրդը։ Բաղադրիչները խառ
նում են և ստացված զանգվածին ավելաց
նում են մարգարին, այնուհետև ցորենի բարձր
տեսակի ալյուրի հետ միասին 1,01:(0,2-0,25)
զանգվածային հարաբերակցությամբ ավելաց
նում են 19-21% թաց սոսնձանյութ պարու
նակող ցորենի պաստառային ալյուր, ընդ որում
սննդային հավելումի և ցորենի բարձր տեսակի
ալյուրի և ցորենի պաստառային ալյուրի խառ
նուրդը վերցնում են (0.05-0.06)։1,01 զանգ
վածային հարաբերակցությամբ։ Այնուհետև
ստացված խմորը ձևավորում են ու թխում։
Բարձրացվում են ալրային հրուշակեղենի
կառուցվածքա–մեխանիկական հատկություն
ները։
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2643
(13) A
A61B 17/00
(21) AM20110173
(22) 14.12.2011
(71) Հայկ Դավթի Ենոքյան (AM)
(72) Հայկ Դավթի Ենոքյան (AM)
(73) Հայկ Դավթի Ենոքյան, 0079, Երևան, Գալ
շոյան 12, բն. 1ա (AM)

(54) Քթի վիրահատությունից հետո քթի ծայրի
իջեցման և թևակերպ աճառների բարձրացման
կանխարգելման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է պլաստիկ վիրա
բուժ ությանը, մասնավորապես՝ քթի վիրա
հատությունից հետո բարդությունների կան
խարգելման եղանակներին՝ քթի ծայրի իջեցում
և թևակերպ աճառների բարձրացում:
Վիրահատությունից հետո 14-րդ օրը գեր
ակտիվ՝ աջ և ձախ m. Levator labii superioris
alaeque nasi մկանների մեջ ներարկում են Ատիպի բոտուլինիստիկ տոքսին՝ 5-7,5 միավոր
0,1մլ լուծույթում դեղաչափով:
Բարձրացվում է եղանակի արդյունավե
տությունը:
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2644
(13) A
A61B 17/00
(21) AM20100176
(22) 14.12.2010
(71) Վարդան Լևոնի Բակալյան (AM), Լուսինե
Սիմոնի Հարությունյան (AM)
(72) Վարդան Լևոնի Բակալյան (AM), Լուսինե
Սիմոնի Հարությունյան (AM)
(73) Վարդան Լևոնի Բակալյան, 0009, Երևան,
Կորյունի 23/37, բն. 3 (AM), Լուսինե Սիմոնի
Հարությունյան, 0017, Երևան, Սարիթաղի 3-րդ
շարք 3, տուն 36 (AM)
(54) Ուղղահայաց մատրացաձև կարելու եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ստոմատոլոգիային,
մասնավորապես՝ պարօդոնտալ վիրաբուժու
թյանը։
Վիրասեղը մտցնում են թշային լաթի ար
տաքին մակերեսից, շրջում են նույն լաթի ներքին
մակերեսում ուղղահայաց հարթությունում և դուրս
են բերում թշային լաթի արտաքին մակերես,
ապա անցկացնում են թշային լաթի լնդապտկիկի
գագաթից հեռանալով 1-2 մմ և դուրս են բերում
լեզվային լաթի լնդապտկիկի նույն մակարդակից։
Այնուհետև վիրասեղը մտցնում են լեզվային լաթի
արտաքին մակերեսից, շրջում և դուրս են բերում
լեզվային լաթի արտաքին մակերես, վիրասեղը
վերադարձնում են իր նախկին դիրքն ու դնում
են հանգույցը։
Նվազեցվում է եղանակի տրավմատիկու
թյունը, 12 նկ.։
_____________________
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(51) (2012.01)
(11) 2645
(13) A
A61B 17/00
(21) AM20100175
(22) 14.12.2010
(71) Վարդան Լևոնի Բակալյան (AM)
(72) Վարդան Լևոնի Բակալյան (AM)
(73) Վարդան Լևոնի Բակալյան, 0009, Երևան,
Կորյունի 23/37, բն. 3 (AM)
(54) Միջատամնային ոսկրաքերիչ
(57) Միջատամնային ոսկրաքերիչը բաղկացած է
բռնիչից, դրա երկու ծայրում գտնվող միջանկյալ
և աշխատող մասերից: Միջանկյալ մասերը դիր
քավորված են միևնույն հարթության վրա և
ունեն միմյանց նկատմամբ հակառակ ուղղված
բեկյալի տեսք: Աշխատող մասերը կոր են և
դրանց կորությունը կրկնում է ծնոտի ալվեոլային
ելունի ուղղաձիգ կորությունը, իսկ լայնությունը
չի գերազանցում միջատամնային տարածության
լայնությունը: Աշխատող մասերը թեքված են
միմյանց նկատմամբ հակառակ ուղղությամբ։
Բարձրացվում են գործիքի օգտագործման
անվտանգությունը և հարմարավետությունը, 6 նկ.։
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2646
(13) A
A61K 35/00
(21) AM20100166
(22) 07.12.2010
(71) Արմեն Գալոյան (AM), Սուրեն Գրիգորյան (AM),
Ասյա Բադալյան (AM), Խաչիկ Բադալյան (AM)
(72) Արմեն Գալոյան (AM), Սուրեն Գրիգորյան
(AM), Ասյա Բադալյան (AM), Խաչիկ Բադալյան
(AM)
(73) Արմեն Գալոյան, 0010, Երևան, Եզնիկ Կող
բացու 2ա, բն. 66 (AM), Սուրեն Գրիգորյան,
0088, Երևան, Մազմանյան 5, բն. 59 (AM), Ասյա
Բադալյան, 0006, Երևան, Վ. Շենգավիթ 10–րդ
փող.2, բն. 45 (AM), Խաչիկ Բադալյան, 0006,
Երևան, Վ. Շենգավիթ 10-րդ փող.2, բն. 45 (AM)
(54) Սիբիրախտի բուժման և(կամ) կանխարգելման
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է անասնաբուժությանը,
մասնավորապես՝ սիբիրախտի բուժման ու
կանխարգելման եղանակներին։
Կենդանուն եռակի ներմկանային ներար
կում են պրոլինով հարուստ պոլիպեպտիդ
«Գալարմին»–ի ֆիզիոլոգիական լուծույթ,
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որը վերցնում են 16մկգ բաժնաչափով՝ 0.02մլ
ֆիզիոլոգիական լուծույթի ծավալով։ Երկրորդ
ներարկումը կատարում են առաջին ներարկումից
24 ժամ հետո, իսկ երրորդը՝ երկրորդից 48 ժամ
հետո։
Բարձրացվում է բուժման արդյունավետու
թյունը։
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2647
(13) A
A61K 35/00
C07K 7/00
(21) AM20100165
(22) 07.12.2010
(71) Արմեն Գալոյան (AM), Սուրեն Գրիգորյան
(AM), Ասյա Բադալյան (AM), Խաչիկ Բադալյան
(AM), Անահիտ Դավթյան (AM)
(72) Արմեն Գալոյան (AM), Սուրեն Գրիգորյան
(AM), Ասյա Բադալյան (AM), Խաչիկ Բադալյան
(AM), Անահիտ Դավթյան (AM)
(73) Արմեն Գալոյան, 0010, Երևան, Եզնիկ
Կողբացու 2ա, բն. 66 (AM), Սուրեն Գրիգորյան,
0088, Երևան, Մազմանյան 5, բն. 59 (AM), Ասյա
Բադալյան, 0006, Երևան, Վ. Շենգավիթ 10-րդ
փող. 2, բն. 45 (AM), Խաչիկ Բադալյան, 0006,
Երևան, Վ. Շենգավիթ 10-րդ փող. 2, բն. 45 (AM),
Անահիտ Դավթյան, 0010, Երևան, Խորենացու
209, բն. 19 (AM)
(54) Հիպոթալամուսի պրոլինով հարուստ պոլի
պեպտիդ «Գալարմին»–ի կիրառումը որպես
իմունախթանիչ միջոց Bacillus anthracis
պայմանավորված ինֆեկցիայի դեպքում
(57) Գյուտը վերաբերում է պեպտիդներին, մաս
նավորապես՝ հիպոթալամուսի և նեյրոհիպոֆիզի
նեյրոսեկրետոր գրանուլաներից անջատված
Pro-Ala-Glu-Pro-Ala-Gln-Pro-Gly-Val-Tyr ամինա
թթվային հաջորդականությամբ պրոլինով հա
րուստ պոլիպեպտիդ «Գալարմին»–ին։
«Գալարմին»–ը կարելի է կիրառել որպես
իմունախթանիչ միջոց Bacillus anthracis բակ
տերիայով պայմանավորված ինֆեկցիայի դեպ
քում։
«Գալարմին»–ի կիրառումը թույլ է տալիս
ուժեղացնել սիբիրախտով հիվանդ կենդանիների
իմունիտետը և խթանել իմունոգենեզը։
_____________________
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(51) (2012.01)
(11) 2648
(13) A
C07K 7/00
(21) AM20100161
(22) 29.11.2010
(31) AM20100143
(32) 29.10.2010 (33) AM
(71) Արմեն Գալոյան (AM), Անդրանիկ Դուրգարյան
(AM), Օլգա Դմիտրենկո (RU)
(72) Արմեն Գալոյան (AM), Անդրանիկ Դուրգարյան
(AM), Օլգա Դմիտրենկո (RU)
(73) Արմեն Գալոյան, 0010, Երևան, Եզնիկ Կող
բացու 2ա, բն. 66 (AM), Անդրանիկ Դուրգարյան,
0014, Երևան, Կ. Ուլնեցու 49, բն.20 (AM), Օլգա
Դմիտրենկո, 123592, Մոսկվա, Նեմանսկի նրբ.
7, բն. 359 (RU)
(54) Հիպոթալամուսի պրոլինով հարուստ
պոլիպեպտիդ Gx-NH 2-ի կիրառումը որպես
իմունախթանիչ միջոց մետիցիլին-կայուն
Staphylococcus aureus (MRSA) բակտերիայով
պայմանավորված ինֆեկցիայի դեպքում
(57) Գյուտը վերաբերում է պեպտիդներին,
մասնավորապես՝ հիպոթալամուսի պրոլինով
հարուստ պոլիպեպտիդ Gx-NH2- ին APEPAEPAQPNH2 ամինաթթվային հաջորդականությամբ։
Gx-NH 2 –ը կարող է կիրառվել որպես
իմուն ախթանիչ միջոց մետիցիլին–կայուն
Staphylococcus aureus (MRSA) բակտերիայով
պայմանավորված ինֆեկցիայի դեպքում։
Ընդլայնվում է բակտերիալ և վիրուսային
հիվանդությունների բուժման միջոցների տեսա
կանին։
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2649
(13) A
G01V 1/00
(21) AM20120009
(22) 18.01.2012
(71) «Սեյսմիք թեքնոլոջիս» ՓԲԸ (AM)
(72) Աշոտ Գասպարյան (AM), Ռոբերտ Սարգսյան
(AM), Սերգեյ Նազարեթյան (AM), Արթուր
Մկրտչյան (AM), Հրաչ Մակարյան (AM)
(73) «Սեյսմիք թեքնոլոջիս» ՓԲԸ, 3115, Գյումրի,
Վ. Սարգսյան 5ա (AM)
(54) Սեյսմաչափ
(57) Սեյսմաչափն ունի սեյսմիկ տատանումների
արագության տվիչ և դրան միացված սեյս
միկ տատանումների գրանցումները թվային
դարձնող, կուտակող, տվիչների աշխատանքը
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հսկող և հեռահաղորդակցող լոգգեր: Այն լրա
ցուցիչ ունի արագության երկու տվիչ, սեյս
միկ տատանումների արագացման տվիչ և ըստ
Ռիխտերի սանդղակի յոթ բալից մեծ տատա
նումների դեպքում արագության տվիչների աշ
խատ անքը շրջափակող միկրոսխեմա: Տվիչ
ների մուտքերը միացված են շրջափակող միկրո
սխեմային, իսկ ելքերը՝ լոգգերին:
Ընդլայնվում է սեյսմաչափի տատանումների
չափման տիրույթը, բարձրացվում է չափման
ճշգրտությունը, 2 նկ.։
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2650
(13) A
H01H 51/00
(21) AM20120019
(22) 24.01.2012
(71) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտա
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն (AM)
(72) Մարինկա Բաղդասարյան (AM), Ավգեն Գաս
պարյան (AM), Նաիրա Գասպարյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտա
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Լարման ռելե
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրատեխնիկային,
մասնավորապես, լարման էլեկտրամագնիսական
ռելեներին, որոնք կարող են կիրառվել էներգետիկ
համակարգի և ռելեական պաշտպանության
սխեմաներում։
Լարման ռելեն ունի էլեկտրամագնիսական
և կոնտակտային համակարգեր, կամրջակային
ուղղիչ, ռեզիստոր, պոտենցիոմետր, տրանզիստոր
և տիրիստոր: Կամրջակային ուղղիչը միացված
է սնման աղբյուրին, ռեզիստորը միացված է
պոտենցիոմետրին, որի շարժական սեղմակը
միացված է ստաբիլիտրոնին, ստաբիլիտրոնը
միացված է տրանզիստորի բազային, իսկ տրան
զիստորի կոլեկտորը միացված է էլեկտրամագ
նիսական համակարգի ռելեի կոճին հաջոր
դաբար միացված տիրիստորի կառավարման
էլեկտրոդին:
Բարձրացվում են ռելեի արդյունավետու
թյունը և հետդարձի գործակիցը, ապահվվում է
համապիտանիությունը, 1 նկ.։
_____________________
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Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11
13
		
21
		
22
23
31
32
33
45
		
51
54
56
57
62
		
71
72
73
74
85
86
87

արտոնագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
U օգտակար մոդելի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների
հրապարակման թվականը
միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
օգտակար մոդելի անվանումը
տեղեկատվության աղբյուրներ
օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը,
որից զատված է տվյալ հայտը
հայտատուն, երկրի կոդը
օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
25.06.2012
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2012.01)
(11) 292		
(13) U
A23C 19/00
(21) AM20110134U
(22) 04.10.2011
(71) «Դուստր Մելանյա» ՍՊԸ (AM)
(72) Ասատուր Հարությունյան (AM), Սարգիս
Հարությունյան (AM)
(73) «Դուստր Մելանյա» ՍՊԸ, 2101, Լոռու մարզ,
ք. Տաշիր, Կիրովի 346 (AM)
(54) Պանրի ստացման եղանակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է կաթնային
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝
պանրագործության ճյուղին:
Կովի կաթը պաստերիզացնում են 72-76°C
ջերմաստիճանում 20-25 վրկ. տևողությամբ,
սառեցնում են մինչև մակարդման ջերմաստիճան՝
32-34°C, ավելացնում են 20-40գ կալցիումի քլորիդի
40%–անոց ջրային լուծույթ՝ 100լ կաթի հաշվով,
շրդանաֆերմենտ կամ պեպսին: Պատրաստի
մակարդվածքը կտրատում են, հատիկադրում,
մշակում, ապա պանրազանգվածը կաղապարում
են, ենթարկում ինքնամամլման և աղադրման:
Պանրազանգվածն ուղարկում են վակուումային
փաթեթավորման և հասունացման՝ 8-10°C
ջերմաստիճանում, 85-86%-ից ոչ բարձր օդի
հարաբերական խոնավության պայմաններում:
Պաստերիզացված կաթին՝ 100լ կաթի հաշվով,
ավելացնում են 1-3մլ բուսական ներկանյութ
«Անատտո», 5-10 միավոր կաթնաթթվային
մեզոֆիլ մաքուր չոր կուլտուրաների համա
խմբություն և 1,5-3,0գ աֆիլակտ: Պանրի
աղադրումն իրականացնում են 6-8 օրվա
ընթացք ում աղաջրի կոնցենտրացիայի և
ջերմաստիճանի աստիճանաբար իջեցմանբ՝
18-20%–ից մինչև 15-16 % և 18-20°C–ից մինչև
6-8°C մինչև պատրաստի պանրի մեջ աղի
պարունակությունը հասնի 2,5%–ի։
Ընդլայնվում է պանիրների տեսականին:
_____________________

(51) (2012.01)
A61C 8/00
A61C 13/00
(21) AM20120033U

(11) 293

(22) 21.02.2012

(13) U

(71) Լևոն Բագրազյան (AM), Արամ Բագրազյան (AM)
(72) Լևոն Բագրազյան (AM), Արամ Բագրազյան (AM)
(73) Բագրազյան Լևոն, Երևան, Նորաշեն 20, բն.
46 (AM), Բագրազյան Արամ, Երևան, Նորաշեն
20, բն. 46 (AM)
(54) Ատամնաբուժական խարսխային բույթ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ստոմա
տոլոգիական սարքերին, մասնավորապես՝
ատամնաբուժական թերապիային:
Ատամնաբուժական խարսխային բույթն
ունի վերարմատային գլխիկ և ներարմատային
գլանաձև պարուրակային ձող: Բույթի ձողը ունի
հատած կոնի տեսք, որի թեքության անկյունը
հավասար է 5°-ի, ձողի պարուրակները գլանաձև
են՝ 0,7 մմ քայլի չափով: Բույթի գլխիկը գլանաձև
է և ունի խաչաձև փորակ: Բույթի գլխիկը պարու
րակային ձողից բաժանված է սկավառակաձև
հենքով, որի տրամագիծը 1-1,2 մմ–ով ավելի է
բույթի գլխիկի տրամագծից, իսկ հաստությունը
հավասար է՝ 0,2-0,22 մմ-ի:
Բացառվում է ատամի դենտինի փշրումը
արմատի մեջ բույթը տեղադրելու ժամանակ, 1 նկ.։
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 294		
(13) U
A63H 33/00
(21) AM20120040U
(22) 05.03.2012
(71) Արման Հովհաննիսյան (AM)
(72) Արման Հովհաննիսյան (AM)
(73) Արման Հովհաննիսյան, 0015, Երևան,
Գրիգոր Լուսավորչի 12, բն. 2ա (AM)
(54) Գիրք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է գիրք–
խաղալիքներին, մասնավորապես` ժամանցային
և ուսուցողական գրքերին:
Գիրքը կազմված է պատվանդանի և դրա
վրա տեղադրված շրջանակից: Շրջանակը
տեղադրված է հորիզոնական սիմետրիայի
առանցքի շուրջը պտտվելու հնարավորությամբ:
Շրջանակի կողային հատվածների կենտրոններում
կատարված են իրար համառանցք ելուստներ՝
պատվանդանի համապատասխան կողմնային
իրար համառանցք անցքերում տեղակայվելու
հնարավորությամբ: Շրջանակի ելուստները
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սնամեջ են, ընդ որում սնամեջ հատվածամասն
ունի քառակուսի հատվածք: Պատվանդանի
կողմնային հատվածքի կենտրոնում կատարված
անցքերը միջանցիկ են: Գիրքը լրացուցիչ ունի
բռնակ, որի մեկ ծայրամասն ունի քառակուսի
հատվածք և կատարված է շրջանակի ելուստի
սնամեջ հատվածամասի մեջ տեղակայվելու
հնարավորությամբ: Շրջանակի յուրաքանչյուր
180˚ պտույտի ընթացքում ստորին շարքից մեկ
թերթ տեղափոխվում է վերին շարք:
Նպաստում է երեխայի հիշողության
զարգացմանը, մեծացնում է ուշադրությունը և
հետաքրքրասիրությունը, 14.նկ։
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 295
(13) U
E02B 15/00
(21) AM20120002U
(22) 11.01.2012
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա
րության պետական համալսարան» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Վաչե Հովհաննեսի Թոքմաջյան (AM),
Վալտեր Աշոտի Աթանեսյան (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա
րության պետական համալսարան» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպություն, 0009, Երևան,
Տերյան 105 (AM)
(54) Ջրառ կառույցներում ջրաբերուկների
որսման համակարգ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է շինարա
րության բնագավառին և կարող է օգտագործվել
ջրառ կառույցներում։
Ջրառ կառույցներում ջրաբերուկների
որսման համակարգն ունի հենարանային
շրջանակ, դրան միակցված ուղղորդներ, շար
ժաբերներ և իրար զուգահեռ տեղաշարժվող
ցանցապատ կոնտեյներներ: Կոնտեյներներն
ունեն շրջվող ընդլայնական կողեր: Հենարանային
շրջանակը հիմնակմախքային կրող կառուցվածք
է: Համակարգն ունի ուղղորդներով շարժվող
հոլովակային սայլակ, П-աձև կոշտ շրջանակ,
որը հիմքի հատվածով հոդակապորեն միա
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կցված է սայլակին: Սայլակը կողմ նային
հատվածների ստորին մասով հոդակապորեն
միակցված է կոնտեյների կողերին, իսկ կողմ
նային հատվածների կենտրոնական հատ
վածում՝ կոնտեյների կողերին սևեռակված է
զսպանակային սևեռակիչով: Շրջանակը կոն
տեյներին ամրակցված է դրա ծանրության
կենտրոնի նկատմամբ շեղված դիրքով:
Պարզեցվում է կառուցվածքը, բարելավվում
են համակարգի կոնստրուկտիվ լուծումները, 3 նկ.:
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 296 (13) U
F04C 2/00
(21) AM20120048U
(22) 19.03.2012
(71) Վարուժան Հարությունյան (AM)
(72) Վարուժան Հարությունյան (AM)
(73) Վարուժան Հարությունյան, 0059,Երևան,
Նոր Նորքի 9-րդ միկրոշրջան, 97/7 (AM)
(54) Ատամնանվային պոմպ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ռոտացիոն
պոմպերին:
Ատամնանվային պոմպն ունի իրան, դրա
մեջ տեղակայված և միմյանց հետ կառչման մեջ
գտնվող երկու գլանական ատամնանիվներ:
Իրանում կատարված է երկու անցք, մեկը՝
հեղուկի ներածման համար, մյուսը՝ արտածման:
Ատամնանիվներից մեկը պտտական շարժում
ստանում է շարժաբերից, ատամնանիվների
ատամներն ունեն միևնույն սկզբնական շրջա
նագծեր: Յուրաքանչուր ատամնանիվն ունի
ատամների քայլից 3, 5, 7 և ավելի անգամ մեծ
քայլ ունեցող իրար հակադիր տեղակայված երկու
մեծ ատամ, ինչպես նաև երկու մեծ խոռոչ: Մեծ
ատամների գագաթի տրամագիծը մեծ է փոքր
ատամների գագաթի տրամագծից, իսկ մեծ
խոռոչների հատակի տրամագիծը վերցված է
այնպիսին, որ մյուս ատամնանիվի մեծ ատամն
անխափան կառչի տվյալ խոռոչին:
Բարձրացվում է աշխատանքի հուսալիու
թյունը և օ.գ.գ.-ն, 2 նկ.:
_____________________
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Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի
11
13
		
21
22
23
24
31
32
33
51
		
54
55
71
72
73
74

վկայագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
հայտի համարը
հայտի ստացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
գրանցման թվականը
առաջնային հայտի համարը
առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման
(ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
արդյունաբերական նմուշի անվանումը
արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
հայտատուն(ները), երկրի կոդը
հեղինակը(ները), երկրի կոդը
իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
25.06.2012

6

ՄԱՍ
№1

Տեղեկություններ գրանցված
արդյունաբերական
(51) 11-02
(11) 270		
(13) S
25-02
(21) 20120013		
(22) 06.04.2012
(71) «Արմենիա թրավել+Մ» (AM)
(72) Արմեն Գրիգորյան (AM)
(73) «Արմենիա թրավել+Մ» ՍՊԸ, Երևան,
Վարդանանց 4 (AM)
(54) Գրասենյակային պատ՝ լուսանցույցի
տեսքով (2 տարբերակ)
(55)

նմուշների մասին
(55)

____________________

(51) 25-02
(11) 271
(13) S
(21) 20110028
(22) 20.12.2011
(71) «Վիլլամո» ՍՊԸ (AM)
(72) Էդվարդ Անանյան (AM)
(73) «Վիլլամո» ՍՊԸ, Վանաձոր, Նալբանդյան
փ., 2-րդ նրբ., տուն 13 (AM)
(54) Դուռ (4 տարբերակ)

____________________

15
15

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի
111
151
152
181
210
220
230
310
320
330
442
511
526
540
551
554
555
556
591
646
646
730
740

գրանցման հերթական համարը
գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնության թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
հայտի հրապարակման թվականը
ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
չպահպանվող տարրեր
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
գույնը և գունային համակցությունը
իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.06.2012

6

ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20110908
(220) 26.07.2011

(111) 18381
(151) 14.05.2012
(181) 26.07.2021
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 21.11.2011
(540)

(210) 20110960
(220) 05.08.2011

(111) 18383
(151) 14.05.2012
(181) 05.08.2021
(730) Րոուզֆիլդ Լյուքսեմբուրգ, ՍԱ, LU
(442) 22.09.2011
(540)

(511)
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, սպիտակ
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային
միջոցներ և դրանց մասեր:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110909
(220) 26.07.2011

(111) 18382
(151) 14.05.2012
(181) 26.07.2021
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 21.11.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ,
սև, սպիտակ և մոխրագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային
միջոցներ և դրանց մասեր:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

դաս 14. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թան
կարժեք քարեր. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ.
դաս 18. կաշվե պայուսակներ ճանապար
հորդական հավաքածուների համար, կաշվե
իրեր փաստաթղթերի համար, ճամպրուկներ,
ճանապարհորդական պայուսակներ, կանացի
պայուսակներ, ուսապարկեր, տնտեսական
պայուսակներ, զբոսաշրջիկների պայուսակներ,
լողափի պայուսակներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111319
(220) 21.10.2011

(111) 18384
(151) 14.05.2012
(181) 21.10.2021
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմի
թիդ, GB
(442) 21.11.2011
(310) 2011/33743 (320) 22.04.2011 (330) TR
(540)

(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ և ծխա
խոտային արտադրանք:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(210) 20111556
(220) 07.12.2011

(111) 18385
(151) 14.05.2012
(181) 07.12.2021
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US
(442) 03.02.2012
(540)
(511)
դաս 3. օճառներ. օծանելիք, եթերային
յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ
մազերի համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ.
մաշկի, գլխամաշկի և մազերի մաքրման,
խնամքի և լավորակման պատրաստուկներ,
մազերի հարդարման միջոցներ, մազերի
երանգավորման, գունաթափման, ներկման և
փայլավորման պատրաստուկներ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111608
(220) 15.12.2011

(111) 18386
(151) 14.05.2012
(181) 15.12.2021
(730) «Վահագն և Սամվել» ՍՊԸ, Սիսիան,
Կամոյի 22 տուն, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 42. նորաձևության սրահ:
դաս 44. գեղեցկության սրահ:
____________________

(210) 20111615
(220) 16.12.2011

(111) 18387
(151) 14.05.2012
(181) 16.12.2021
(730) «Սամ-հար» ՍՊԸ, Աբովյան, 3 մկրշ. 17/34, AM
(442) 03.02.2012
(540)

6

ՄԱՍ
№ 1

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց կանաչ
և դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. մրգային կոմպոտներ, պահածոներ.
դաս 32. հանքային ջուր, ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20111631
(220) 20.12.2011

(111) 18388
(151) 14.05.2012
(181) 20.12.2021

(730) Յունիլևր Ն.Վ., NL
(442) 18.01.2012
(540)
(511)
դաս 3. օճառ. օծանելիք. եթերային յուղեր.
հոտազերծիչներ և հակաքրտինքային միջոց
ներ. մազերի խնամքի միջոցներ. մազերի
ներկման միջոցներ. մազերի լոսյոններ. մա
զերի գանգրացման միջոցներ. շամպուններ,
լավորակիչներ, ցրցայտման միջոցներ մազերի
համար, փոշիներ մազերի համար, մազերի
հարդարման միջոցներ, մազերի լաքեր, մուսեր
մազերի համար, մազերի փայլեցման միջոցներ,
մազերի ժելեր, մազերի խոնավացման միջոցներ,
մազերի հեղուկներ, մազերի պաշտպանման և
պահպանման միջոցներ. մազերի չորացումը
և դյուրաբեկությունը կանխող միջոցներ,
մազերի յուղեր, մազերը ամրացնող միջոցներ.
մազերի քսուքներ, պատրաստուկներ լոգանքի
և (կամ) ցնցուղի համար. դեղերով չտոգորված
արդուզարդի պարագաներ. մաշկի խնամքի
պատրաստուկներ. կոսմետիկական միջոցներ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111643
(220) 22.12.2011

(111) 18389
(151) 14.05.2012
(181) 22.12.2021
(730) Արտակ Երվանդի Պռոշյան, Երևան,
Դավթաշեն 2-րդ թաղ., 45 շ., բն. 51, AM
(442) 03.02.2012
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(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, կապույտ
և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 7. էլեկտրական մսաղացներ, հյու
թաքամիչներ, բլենդերներ, խոհանոցային էլեկ
տրական հարիչներ, փոշեկուլներ.
դաս 9. էլեկտրական արդուկ:
____________________

(210) 20111646
(220) 22.12.2011

(111) 18390
(151) 14.05.2012
(181) 22.12.2021
(730) «Սևան» հանքային ջրերի գործարան ԲԲԸ,
Գավառ, Սայաթ-Նովա 73, AM
(442) 03.02.2012
(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր:
____________________

(210) 20111662
(220) 26.12.2011

(111) 18391
(151) 14.05.2012
(181) 26.12.2021
(730) «Տանգո դը պաղի» ՍՊԸ, Երևան,
Կոմիտասի 1-ին նրբ., տուն 6, AM
(442) 03.02.2012

6

ՄԱՍ
№ 1

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սև գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120025
(220) 10.01.2012

(111) 18392
(151) 14.05.2012
(181) 10.01.2022
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա
րատի մարզ, գյուղ Արարատ, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20120026
(220) 10.01.2012

(111) 18393
(151) 14.05.2012
(181) 10.01.2022
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա
րատի մարզ, գյուղ Արարատ, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________
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(210) 20120028
(220) 10.01.2012

(111) 18394
(151) 14.05.2012
(181) 10.01.2022
(730) «Ավա և Ա.» ՍՊԸ, 0731 Արարատ, գ.
Նորաշեն, AM
(442) 18.01.2012
(540)

6
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դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծումներ և հետազոտություններ. հա
մակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում:
____________________

(210) 20110699
(220) 06.06.2011

(111) 18396
(151) 21.05.2012
(181) 06.06.2021
(730) «Ռոբերտ Սահակյանց պրոդաքշն» ՍՊԸ,
Երևան, Կամարակի 2-րդ նրբանցք, տուն
17, AM
(442) 07.07.2011
(540)
(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն,
սև, կարմիր, սպիտակ և կանաչ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 35. արտահանում, ներմուծում:
____________________

(210) 20120087
(220) 23.01.2012

(111) 18395
(151) 14.05.2012
(181) 23.01.2022
(730) «Վիվառո բեթինգ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի
4/17, AM
(442) 03.02.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, դեղին,
մոռագույն, բաց և մուգ կանաչ, սև և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր,
ծիրանագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ, գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն. կրթություն,
ուսուցում. ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մշակութային միջո
ցառումների կազմակերպում:
____________________

(210) 20110913
(220) 27.07.2011

(111) 18397
(151) 21.05.2012
(181) 27.07.2021
(730) Փրո Բոնո Բիո Անթրըփրենյոր Լիմիթիդ, GB
(442) 21.11.2011
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(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ
ներ և նյութեր. անասնաբուժական և հիգիենիկ
պատրաստուկներ և նյութեր. քիմիական պատ
րաստուկներ դեղագործական նպատակների
համար. դեղագործական պատրաստուկներ
ոսկրահոդաբորբի, ուռուցքաբանության, սրտ
անոթային հիվանդությունների, շնչառ ա
կան հիվանդությունների, բորբոքումների,
վարակն երի, աղեստամոքսային հիվան
դութ յունների և կենտրոնական նյարդային
համակարգի հիվանդությունների ոլորտում.
ախտորոշման պատրաստուկներ բժշկական
և անասնաբուժական օգտագործման համար.
պղպջակների տեսքով պատրաստուկներ
տեղային և պարենտերալ օգտագործման
համար. պղպջակների տեսքով քիմիական
պատրաստուկներ բժշկական և անասնաբու
ժական նպատակների համար. քիմիական թա
ղանթներ և քիմիական զանգվածներ բժշկական
և անասնաբուժական նպատակների համար.
արախիդոնային թթուների պատրաստուկներ.
լիպոսոմային ակտիվ նյութերի հաղորդիչների
դիսպերսիոն նյութեր և չոր պատրաստուկներ
դեղագործական, կոսմետիկական և անասնա
բուժական նյութերի համար. բուժական կոս
մետիկա բժշկական նպատակների համար.
հակաբորբոքային դեղամիջոցներ. լիպիդներ
տեղային և պարենտերալ օգտագործման համար.
կրեմներ, դիսպերսիոն նյութեր, լոսյոններ,
քսուքներ, ժելեր, լուծույթներ, հեղուկացիրներ,
լաքեր և թաղանթ առաջացնող լուծույթներ
ցավերի կամ բորբոքումների բուժման համար.
մակերևութաակտիվ նյութեր քաղցկեղի, վարա
կային հիվանդությունների, սնկային հիվան
դությունների, պարազիտներից հարուցված
հիվանդությունների, աչքի հիվանդությունների,
կենտրոնական և ծայրամասային նյարդային
համակարգի հիվանդությունների, սրտանոթային
հիվանդությունների, իմունային համակարգի
վրա ազդող հիվանդությունների, բորբոքային
հիվանդությունների, ժառանգական հիվան
դությունների, միագեն խանգարում ների,
բերանի խոռոչի, ատամների, մաշկի, մա
զերի և ականջների հիվանդությունների,
ոսկրային և արյան հիվանդությունների և
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վերարտադրողական համակարգի խանգա
րումների, բորբոքումների, ասթմայի, անտե
ղակայուն մաշկախտի, ձեռքի դիսհիդրոտիկ
մաշկախտի, տրոմբոցիտային պսորիազի,
ճարպահոսքային մաշկախտի, սովորական
կորյակների, բրոնխոսպազմի, աթերոտրոմ
բոտիկ սրտանոթային խանգարում ների,
երակային տրոմբոտիկ խանգարումների, ցա
վերի, դաշտանախանգարումների հիպերք ո
լեստերոլեմիայի, հիպերտրիգլիցերիդեմիայի,
ճարպաթթուների փոխանակության, մետա
ղային կամ այլ թունավորության, Ալցհեյմերի
հիվանդության, հոդատապի, դեղին բծի կազ
մափոխության, ինչպիսին է AMD (դեղին բծի
տարիքային կազմափոխություն), կամ սնկային
վարակների և ճարպաթթուների պակասուրդի
հետ կապված խանգարումների կանխման կամ
բուժման համար.
դաս 10. ենթամաշկային ներծծվող հատկու
թյուններ ունեցող տեղային օգտագործման
բժշկական սարքեր ցավերի և հիվանդությունների
բուժման համար. մոլեկուլային ֆիլտրող սարքեր
բժշկական նպատակների համար. բժշկական,
անասնաբուժական և վիրաբուժական ապա
րատներ, սարքեր և սարքավորումներ. ապա
րատներ, սարքեր և սարքավորումներ բժշկական,
անասնաբուժական և վիրաբուժական պատ
րաստուկների, դիսպերսիոն նյութերի, քսուքների,
փոշիների, հաբերի և դրաժեների բաշխման
համար. սարքեր և գործիքներ թերապիայի և
պրոֆիլակտիկ պատրաստուկների և նյութերի
կիրառման համար. վերը նշվածների մասեր և
կցամասեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110914
(220) 27.07.2011

(111) 18398
(151) 21.05.2012
(181) 27.07.2021
(730) Փրո Բոնո Բիո Անթրըփրենյոր Լիմիթիդ, GB
(442) 21.11.2011
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
և նյութեր. անասնաբուժական և հիգիենիկ
պատրաստուկներ և նյութեր. քիմիական պատ
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րաստուկներ դեղագործական նպատակների
համար. դեղագործական պատրաստուկ
ներ ոսկրահոդաբորբի, ուռուցքաբանության,
սրտանոթային հիվանդությունների, շնչառա
կան հիվանդությունների, բորբոքումների,
վարակների, աղեստամոքսային հիվանդու
թյունների և կենտրոնական նյարդային հա
մակարգի հիվանդությունների ոլորտում. ախ
տորոշման պատրաստուկներ բժշկական և
անասնաբուժական օգտագործման համար.
պղպջակների տեսքով պատրաստուկներ
տեղ ային և պարենտերալ օգտագործման
համար. պղպջակների տեսքով քիմիական
պատրաստուկներ բժշկական և անասնաբու
ժական նպատակների համար. քիմիական
թաղանթներ և քիմիական զանգվածներ բժշկա
կան և անասնաբուժական նպատակների համար.
արախիդոնային թթուների պատրաստուկներ.
լիպոսոմային ակտիվ նյութերի հաղորդիչների
դիսպերսիոն նյութեր և չոր պատրաստուկներ
դեղագործական, կոսմետիկական և անաս
նաբ ուժական նյութերի համար. բուժական
կոսմետիկա բժշկական նպատակների համար.
հակաբորբոքային դեղամիջոցներ. լիպիդներ
տեղային և պարենտերալ օգտագործման համար.
կրեմներ, դիսպերսիոն նյութեր, լոսյոններ,
քսուքներ, ժելեր, լուծույթներ, հեղուկացիրներ,
լաքեր և թաղանթ առաջացնող լուծույթներ
ցավերի կամ բորբոքումների բուժման համար.
մակերևութաակտիվ նյութեր քաղցկեղի, վարա
կային հիվանդությունների, սնկային հիվան
դությունների, պարազիտներից հարուցված
հիվանդությունների, աչքի հիվանդությունների,
կենտրոնական և ծայրամասային նյարդային
համակարգի հիվանդությունների, սրտանոթային
հիվանդությունների, իմունային համակարգի
վրա ազդող հիվանդությունների, բորբոքային
հիվանդությունների, ժառանգական հիվան
դությունների, միագեն խանգարում ների,
բերանի խոռոչի, ատամների, մաշկի, մազերի
և ականջների հիվանդությունների, ոսկրա
յին և արյան հիվանդությունների և վերար
տադրողական համակարգի խանգարումների,
բորբոքումների, ասթմայի, անտեղակայուն
մաշկախտի, ձեռքի դիսհիդրոտիկ մաշկախտի,
տրոմբոցիտային պսորիազի, ճարպահոս
քային մաշկախտի, սովորական կորյակ
ների, բրոնխոսպազմի, աթերոտրոմբոտիկ
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սրտան ոթ այ ին խանգարում ների, երակ ա
յին տրոմբոտիկ խանգարումների, ցավ երի,
դաշտանախանգարում ների հիպերք ոլես
տերոլեմիայի, հիպերտրիգլիցերիդեմիայի,
ճարպաթթուների փոխանակության, մետա
ղային կամ այլ թունավորության, Ալցհեյմերի
հիվանդության, հոդատապի, դեղին բծի կազ
մափոխության, ինչպիսին է AMD (դեղին բծի
տարիքային կազմափոխություն), կամ սնկային
վարակների և ճարպաթթուների պակասուրդի
հետ կապված խանգարումների կանխման կամ
բուժման համար.
դաս 10. ենթամաշկային ներծծվող հատ
կություններ ունեցող տեղային օգտագործման
բժշկական սարքեր ցավերի և հիվանդություն
ների բուժման համար. մոլեկուլային ֆիլտրող
սարքեր բժշկական նպատակների համար.
բժշկական, անասնաբուժական և վիրաբուժական
ապարատներ, սարքեր և սարքավորումներ.
ապարատներ, սարքեր և սարքավորումներ
բժշկական, անասնաբուժական և վիրաբուժա
կան պատրաստուկների, դիսպերսիոն նյութերի,
քսուքների, փոշիների, հաբերի և դրաժեների
բաշխման համար. սարքեր և գործիքներ թերա
պիայի և պրոֆիլակտիկ պատրաստուկների և
նյութերի կիրառման համար. վերը նշվածների
մասեր և կցամասեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110931
(220) 29.07.2011

(111) 18399
(151) 21.05.2012
(181) 29.07.2021
(730) «Զեթ ընդ էյ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4, թիվ
5, AM
(442) 07.09.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, կարմիր, բաց և
մուգ մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. օծանելիք:
____________________
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(210) 20110942
(220) 02.08.2011

(111) 18400
(151) 21.05.2012
(181) 02.08.2021
(730) Կաբուշիկի Կաիշա Տոշիբա (Տոշիբա Քոր
փորեյշն), JP
(442) 21.11.2011
(540)
(511)
դաս 9. հեռուստացույցներ, հեռուստացույցի
համար հեռակառավարման վահանակներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110956
(220) 05.08.2011

(111) 18401
(151) 21.05.2012
(181) 05.08.2021
(730) Բասֆ Ագրո Բ. Վ., Արնհեմ (նլ)-, Ցվայգնի
դերլասսունգ Վեդենսվիլ, CH
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու կենդա
նիների ոչնչացման և դրանց դեմ պայքարելու
համար, ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, պեստի
ցիդներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110967
(220) 06.08.2011

(111) 18402
(151) 21.05.2012
(181) 06.08.2021
(730) «Ֆուդ լիդեր» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Ավետիսյան
8, բն 9, AM
(442) 07.09.2011
(540)
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(526) «FOOD DELIVERY COMPANY» արտահայ
տությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, դեղին և
արծաթագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ և դրանց պատրաստման հա
մար նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ
շինարարական ապակու). ապակյա, հախճա
պակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում.
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 ճար
պեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործա
կան, անտառային և հացահատիկային մթերք
ներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն.
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր
կենդանիների համար. ածիկ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա
դրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի).
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
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դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20110969
(220) 06.08.2011

(111) 18403
(151) 21.05.2012
(181) 06.08.2021
(730) «Բիզնես Լիդեր Հոլդինգ» ՍՊԸ, ք. Երևան,
Հ. Հակոբյան 3/15, AM
(442) 05.11.2011
(540)
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(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
____________________

(210) 20110977
(220) 09.08.2011

(111) 18405
(151) 21.05.2012
(181) 09.08.2021
(730) Լուսինե Միհրանի Մինասյան, Երևան, Ղ.
Փարպեցի 8, բն. 1, AM
(442) 07.09.2011
(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
____________________

(210) 20110970
(220) 06.08.2011

(111) 18404
(151) 21.05.2012
(181) 06.08.2021
(730) «Բիզնես Լիդեր Հոլդինգ» ՍՊԸ, ք. Երևան,
Հ. Հակոբյան 3/15, AM
(442) 05.11.2011
(540)

(526) «LAW FIRM» արտահայտությունն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն և սև
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա
կանության և անհատի պաշտպանության հա
մար. այլ անձանց կողմից մատուցված անհա
տական և սոցիալական ծառայություններ ան
հատի կարիքները հոգալու համար:
____________________
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(210) 20110982
(220) 10.08.2011

(111) 18406
(151) 21.05.2012
(181) 10.08.2021
(730) «Թուֆան» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության
6, AM
(442) 07.09.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կապույտ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և քսուքներ.
դաս 7. ավտոպահեստամասեր.
դաս 24. գործվածքային և մանվածքային
սրբիչներ:
____________________

(210) 20111213
(220) 30.09.2011

(111) 18407
(151) 21.05.2012
(181) 30.09.2021
(730) «Էդարթհաուսքնսալթինգ» ՍՊԸ, Երևան,
Նոր-Նորքի 9-րդ զ/ծ, 22շ., բն. 30, AM
(442) 22.12.2011
(540)
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(730) «Միսթեր Ջեներալ» ՍՊԸ, Երևան, Բաղ
րամյան 77/4, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111463
(220) 15.11.2011

(111) 18409
(151) 21.05.2012
(181) 15.11.2021
(730) «Պոժտեխնիկա» ՍՊԸ, Երևան, Ազատու
թյան 8, բն. 37, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 35. հաշվապահական հաշվառման
ներդրման և վերականգնման, աուդիտի, հար
կային պլանավորման, բիզնեսի կազմակերպման
ոլորտում խորհրդատվություն.
դաս 36. մաքսազերծմանը վերաբերող
խորհրդատվություն:
____________________

(210) 20111313
(220) 20.10.2011

(111) 18408
(151) 21.05.2012
(181) 20.10.2021

(526) «TEKHNIKA» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ
և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 1. կրակմարող բաղադրություններ,
քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված են
օգտագործելու արդյունաբերական և գիտա
կան նպատակներով, լուսանկարչության, գյու
ղատնտեսության, այգեգործության և անտա
ռաբուծության մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր,
չմշակված պլաստմասսաներ. պարարտանյու
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թեր. կրակմարող բաղադրություններ. քիմիական
նյութեր մետաղների զոդման և մխման համար.
քիմիական նյութեր սննդամթերքի պահածո
յացման համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող
նյութեր արդյունաբերական նպատակներով
օգտագործելու համար.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.
դաս 35. առևտուր, ներմուծում, գովազդ.
գործերի կառավարում գործարարության աս
պարեզում. վարչարարական գործունեություն
գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային
ծառայություններ.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա
վորումների տեղակայում:
____________________

(210) 20111509
(220) 28.11.2011

(111) 18410
(151) 21.05.2012
(181) 28.11.2021
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ
վեննոստյու Ֆիրմա «Բիոկոր», RU
(442) 18.01.2012
(540)

(210) 20111522
(220) 01.12.2011
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(111) 18411
(151) 21.05.2012
(181) 01.12.2021

(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE
(442) 03.02.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար. դիե
տիկ նյութեր բուժական նպատակների համար,
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա
կապման նյութեր. ատամնալցման և ատամ
ների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյու
թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆուն
գիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20111550
(220) 05.12.2011

(511)
դաս 5. դիետիկ նյութեր, ըմպելիքներ
և սննդամթերք բժշկական նպատակների
համար. սննդային հավելումներ բժշկական
նպատ ակների համար. սննդային հանքային
հավելումներ. վիտամինային պատրաստուկներ.
կենսաբանորեն ակտիվ սննդային հավելումներ.
դեղաբույսեր, դեղաբույսերի հավաքածուներ
(բուսահավաք), յուղեր, թուրմեր, ըմպելիքներ,
արմատներ, սառնաշաքար, խոտաբույսային
թեյեր բժշկական նպատակների համար. օշա
րակներ դեղագործական նպատակների հա
մար. բալասաններ բժշկական նպատակների
համար. տոնուսը բարձրացնող միջոցներ (դե
ղային պատրաստուկներ):
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(111) 18412
(151) 21.05.2012
(181) 05.12.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա
վորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրոնային սար
քեր և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատեսված
տվ յալների մշակման, գրանցման, պահման,
փոխանցման, որոնման, առբերման կամ ստաց
ման համար. սարքեր և սարքավորումներ
ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության և
ծածկագրված տվ յալների գրանցման, փոխ
անցման, ուժեղացման կամ վերարտադրման
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համար. խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր,
գործիքներ և սարքավորանք. պատկերի
մշակման սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք.
հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր և սարքա
վորումներ. հեռահաղորդակցական, ռադիո և
հեռուստատեսային հեռարձակման հաղորդող
և ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ հա
ղորդված ծրագրերին մուտքի ապահովման
սարքեր. հոլոգրամներ. համակարգիչներ. համա
կարգիչներին կից սարքավորումներ. ծրա
գրավորված տվյալներ պարունակող էլեկտրո
նային սխեմաներ. համակարգչային ծրագրեր.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք.
տվյալների մագնիսական կրիչներ հանդիսացող
սկավառակներ, ժապավեններ և լարեր. դատարկ
և նախապես գրանցված մագնիսական քարտեր.
տվ յալների քարտեր. հիշողության քարտեր.
բանական քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարու
նակող քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների
քարտեր. նույնականացման էլեկտրոն ային
քարտեր. հեռախոսային քարտեր. հեռա
խոսային վարկաքարտեր. վարկաքարտեր.
հաշվեքարտեր. քարտեր էլեկտրոնային խա
ղերի համար, որոնք նախատեսված են հեռա
խոսների հետ օգտագործման համար. CD
ROM-ներ. տվ յալների մագնիսական, թվային
և օպտիկական կրիչներ. մագնիսական, թվա
յին և օպտիկական տվ յալների գրանցման
և պահման կրիչներ (դատարկ և նախապես
գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող հա
մակարգչային ծրագրային արտադրանք. հա
մակ արգչային տվ յալների բազաներից կամ
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող).
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրա
յին արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների,
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոսների
ծառայության մատուցման համար. համ ա
կարգչային ծրագրային արտադրանք տվ յալ
ների որոնման և առբերման համար. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի
տվ յալների բազաներ մուտքի ապահովման,
հեռահաղորդակցական ծառայությունների
մատուցման, համակարգչային ցանցերի և
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հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ
տակների համար. համակարգչային խաղերի
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային
տվ յալների բազաներից կամ ինտերնետից
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռն
վող). MP3 ինտերնետային վեբ–կայքերից տրա
մադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող).
սարքեր ինտերնետից ստացված երաժշտության
նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկար
ներ, նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր,
ֆիլմեր, տեսատվ յալներ և ձայնատեսային
ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր
և սարքավորումներ. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք հեռահսկման համար.
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր.
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման ար
բանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ
և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր
և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. դիմա
դրության լարեր. էլեկտրոդներ. հեռահ ա
ղորդակցական համակարգեր և կայանք
ներ. հեռախոսային ցանցերի տերմին ալն եր.
հեռախոսային կոմուտատորներ. հեռահ ա
ղորդակացական ազդանշանի մուտքի, պահ
ման, փոխակերպման և մշակման սարքեր.
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախո
սով հեռախոսների կամ ձայնով կառավար
վող հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տեր
մինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ ապ
րանքների և ծառայությունների ցուցադրման
և պատվիրման համար. փեյջինգային, ռադիո
փեյջինգային և ռադիոհեռախոսային սարքեր
և սարքավորումներ. հեռախոսներ, շարժական
հեռախոսներ և հեռախոսային լսափողեր. ֆաք
սիմիլային ապարատներ. անձնական թվային
քարտուղարներ (PDA). էլեկտրոնային նոթփե
դեր, էլեկտրոնային նոթբուքեր. էլեկտրոնային
պլանշետներ. ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր
տվ յալների և հաղորդագրությունների անլար
ստացման, պահման և(կամ) փոխանցման
համար. շարժական էլեկտրոնային սարքեր,
որոնք հնարավորություն են տալիս օգտա
գործողին հետևելու կամ կառավարելու անձ
նական տեղեկատվությունը. հեռախոսների և
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հեռախոսային լսափողերի լրասարքեր. հեռա
խոսների հետ օգտագործվող ադապտեր. հեռա
խոսների լիցքավորման սարքեր. գրասեղան
ներին կամ ավտոմեքենաներում տեղակայված
բարձրախոսով սարքեր՝ հեռախոսի ավտոմատ
օգտագործման համար. ավտոմեքենաներում
տեղադրվող հեռախոսային լսափողերի հենարան
ներ. պայուսակներ և պատյաններ՝ հատուկ
նախատեսված շարժական հեռախոսների և
հեռախոսային սարքերի ու լրասարքերի պահ
ման և կրման համար. համակարգչայնացված
անձնական քարտուղարներ. ալեհավաքներ.
մարտկոցներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնա
շարեր. մոդեմներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիս
փլեյներ. գլոբալ դիրքավորման էլեկտրոնային
համակարգեր. նավարկման, հետևման և
դիրքավորման էլեկտրոնային սարքեր և սար
քավ որումներ. հսկման սարքեր և սարքա
վորումներ (բացառությամբ in-vivo հսկման).
ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. կառավար
ման, տեստավորման (բացառությամբ in-vivo
տեստավորման), ազդանշանման, հսկման
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և
էլեկտրաօպտիկական սարքեր և գործիքներ.
տեսաֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և
սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական
և էլեկտրոնային լրացուցիչ պարագաներ և
կից սարքավորանք, որոնք նախատեսված
և հարմարեցված են համակարգիչների,
ձայնատեսային սարքերի և էլեկտրոնային
խաղերի սարքերի ու սարքավորումների հետ
օգտագործման համար. վերոհիշյալ ապրանքների
մասեր և կցամասեր.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր
դակցություն. հեռախոսների, շարժական հեռա
խոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, հաղոր
դագրությունների հավաքման և փոխանցման,
ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի երթուղու
փոփոխման, ինքնապատասխանիչի, տեղե
կատուի և էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ.
ձայնի, տվյալների, պատկների, երաժշտության և
տեղեկատվության փոխանցում, տեղ հասցնում և
ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրությունների
տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն
հեռահաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների
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փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով.
արբանյակային կապի ծառայություններ.
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլ
մերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ
ծրագ րերի հեռարձակում կամ հաղորդում.
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվ յալների
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա բո
վանդակության հեռարձակում և տեղ հասցնում
էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի
միջոցով. տեսահաղորդագրությունների
ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների ծա
ռայություններ. տեսահեռախոսների ծառա
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ
վեբ–էջերի), համակարգչային ծրագրերի
և այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում. ինտերնետին կամ տվ յալների
բազաներին հեռահաղորդակցական միա
ցումների կամ կապուղիների տրամադրում.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում (պրովայդերների ծառայություններ).
էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավիճող
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում և
գործարկում. ինտերնետում թվային երաժշտու
թյան վեբ–կայքերին մուտքի տրամ ադրում.
ինտերնետում MP3 վեբ–կայքերին մուտքի
տրամադրում. հեռահաղորդակցության միջոցով
թվային երաժշտության տեղ հասցնում. այլ
օպերատորներին հեռահաղորդակցական
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում.
որոնման միջոցների գործարկում և տրա
մադ րում. հեռահաղորդակցական մուտքի
ծառայություններ. հաղորդագրությունների ու
պատկերների համակարգչայնացված փոխ
անցում. հաղորդակցություն համակարգչի
միջոցով. նորությունների գործակալություն
ների ծառայություններ. նորությունների և
ընթաց իկ իրադարձությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ
ծառայությունների տրամադրման համար
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների,
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վար
ձում, վարձույթ և վարձակալություն. վերոհիշյալ
ծառայությունների վերաբերյալ խորհրդա
տվություն, տեղեկատվություն և խորհրդակ
ցություն.
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դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
օնլայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող դաստիարակության,
կրթության, ուսուցման, զվարճությունների,
մարզական և մշակութային միջոցառումների
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
համակարգչային տվ յալների բազաների կամ
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային
խաղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային
սարքերի ու սարքավորումների վարձակալման
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատեսային
զվարճությունների ծառայություններ. ֆիլմերի,
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի և
հեռուստախանութների ու վեբխանութների
ծրագրերի արտադրություն. խաղերի ու
մրցույթների կազմակերպում. էլեկտրոնային
հրատարակում ների օնլայն տրամադրում.
էլեկտրոնային գրքերի և ամսագրերի օնլայն
հրատարակում. տեքստերի հրատարակում
էլեկտրոնային ֆորմատում կամ այլ կերպ.
ձայնային և (կամ) տեսային տեղեկատվական
միջոցների հրատարակում և արտադրություն.
ցուցահանդեսների ծառայություններ. ցու
ցահ անդեսն երին և ցուցահանդեսների ծա
ռայություններին օնլայն մուտքի տրամ ա
դրում. լրատվական ծրագրերի ծառայու
թյուններ ինտերնետով հաղորդելու համար.
կոնֆերանսների, սեմինարների, սիմպո
զիում ների, դասընթացների, քննարկում
ների, համաժողովների և ցուցահանեդսների
կազմակերպում և անցկացում. օնլայն ռեժի
մում հեռահաղորդակցական կապի կամ
համակարգչային ցանցի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող ինտերակտիվ և
հեռավորական ուսուցողական դասընթացներ և
սեսիաներ. թարգմանչական ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով օնլայն
ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահների
ծառայություններ. մոլեխաղերի ծառայություն
ներ. ակումբների ծառայություններ. տոմսերի
ամրագրում և պատվիրում զվարճալի միջո
ցառում ների, մարզական և մշակութային
միջոցառումների համար. էլեկտրոնային գրա
դարանների ծառայություններ էլեկտրոնային
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տեղեկատվության (ներառյալ պահոցային
տեղեկատվության) տրամադրման համար՝
էլեկտրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ)
տեսատեղեկատվության և տվյալների, խաղերի
և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրոնային
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և զրու
ցասրահների տրամադրում և գործարկում.
ինտերնետից թվային երաժշտության տրա
մադրում (չբեռնվող). MP3 ինտերնետային
վեբ–կայքերից թվային երաժշտության տրա
մադրում (չբեռնվող). լուսանկարների, նկար
ների, գրաֆիկայի, ձայնի, ֆիլմերի, տեսա
գրությունների և ձայնատեսային ծրագրերի
(չբեռնվող) տրամադրում օնլայն ռեժիմում
կամ համակարգչային տվ յալների բազայից
կամ ինտերնետից կամ ինտերնետային վեբ–
կայքերից. լուսանկարչական ծառայություններ.
բոլոր վերոհիշալ ծառայությունների վերաբեր
յալ տեղեկատվության և խորհրդատվության
տրամադրում:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111551
(220) 05.12.2011

(111) 18413
(151) 21.05.2012
(181) 05.12.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա
վորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքեր
և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատեսված
տվ յալների մշակման, գրանցման, պահման,
փոխանցման, որոնման, առբերման կամ ստաց
ման համար. սարքեր և սարքավորումներ
ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության և
ծածկագրված տվ յալների գրանցման, փոխ
անցման, ուժեղացման կամ վերարտադրման
համար. խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր,
գործիքներ և սարքավորանք. պատկերների
մշակման սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք.
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հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր և սար
քավորումներ. հեռահաղորդակցական, ռադիո
և հեռուստատեսային հեռարձակման հաղորդող
և ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ
հաղորդված ծրագրերին մուտքի ապահովման
սարքեր. հոլոգրամ ներ. համակարգիչներ.
համակարգիչներին կից սարքավորումներ.
ծրագրավորված տվ յալներ պարունակող
էլեկտրոնային սխեմաներ. համակարգչային
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք. տվյալների մագնիսական կրիչներ
հանդիսացող սկավառակներ, ժապավեններ
և լարեր. դատարկ և նախապես գրանցված
մագնիսական քարտեր. տվյալների քարտեր.
հիշողության քարտեր. բանական քարտեր.
միկրոպրոցեսորներ պարունակող քարտեր.
ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. նույ
նա
կանացման էլեկտրոնային քարտեր.
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային վարկա
քարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր.
քարտ եր էլեկտրոնային խաղերի համար,
որոնք նախատեսված են հեռախոսների
հետ օգտագործման համար. CD ROM-ներ.
տվ յալների մագնիսական, թվային և օպտի
կական կրիչներ. մագնիսական, թվային
և օպտիկական տվ յալների գրանցման և
պահման կրիչներ (դատարկ և նախապես
գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող
համակարգչային ծրագրային արտադրանք.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող).
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների,
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոս
ների ծառայության մատուցման համար.
համակ արգչային ծրագրային արտադրանք
տվյալների որոնման և առբերման համար. հա
մակարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի
տվ յալների բազաներ մուտքի ապահովման,
հեռահաղորդակցական ծառայությունների
մատուցման, համակարգչային ցանցերի և
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ
տակների համար. համակարգչային խաղերի
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ծրագրային արտադրանք. համակարգչային
տվ յալների բազաներից կամ ինտերնետից
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռն
վող). MP3 ինտերնետային վեբ–կայքերից տրա
մադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող).
սարքեր ինտերնետից ստացված երաժշտության
նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ,
նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր,
ֆիլմեր, տեսատվ յալներ և ձայնատեսային
ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր
և սարքավորումներ. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք հեռահսկման համար.
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր.
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ
և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր
և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ.
դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ. հեռա
հաղորդակցական համակարգեր և կայանք
ներ. հեռախոսային ցանցերի տերմինալ
ներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. հեռա
հաղորդակացական ազդանշանի մուտքի,
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր.
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվ ող
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տերմի
նալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ ապրանք
ների և ծառայությունների ցուցադրման և
պատվիրման համար. փեյջինգային, ռադիո
փեյջինգային և ռադիոհեռախոսային սարքեր
և սարքավորումներ. հեռախոսներ, շարժական
հեռախոսներ և հեռախոսային լսափողեր.
ֆաքսիմիլային ապարատներ. անձնական թվային
քարտուղարներ (PDA). էլեկտրոնային նոթփեդեր,
էլեկտրոնային նոթբուքեր. էլեկտրոնային
պլանշետներ. ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր
տվ յալների և հաղորդագրությունների անլար
ստացման, պահման և(կամ) փոխանցման
համար. շարժական էլեկտրոնային սարքեր,
որոնք հնարավորություն են տալիս օգտա
գործողին հետևելու կամ կառավարելու անձ
նական տեղեկատվությունը. հեռախոսների
և հեռախոսային լսափողերի լրասարքեր.
հեռախոսների հետ օգտագործվող ադապտեր.
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հեռախոսների լիցքավորման սարքեր. գրա
սեղաններին կամ ավտոմեքենաներում տեղա
կայված բարձրախոսով սարքեր՝ հեռախոսի
ավտոմատ օգտագործման համար. ավտո
մեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և
պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շար
ժական հեռախոսների և հեռախոսային սար
քերի ու լրասարքերի պահման և կրման
համար. համակարգչայնացված անձնական
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ.
միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմ
ներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլո
բալ դիրքավորման էլեկտրոնային համա
կարգեր. նավարկման, հետևման և դիրքա
վորմ ան էլեկտրոնային սարքեր և սարքա
վորումներ. հսկման սարքեր և սարքավորումներ
(բացառությամբ in-vivo հսկման). ռադիոսարքեր
և սարքավորումներ. կառավարման,
տ ե ս տ ա վ ո ր մ ա ն ( բ ա ց ա ռ ո ւ թ յ ա մ բ i n - v i vo
տեստավորման), ազդանշանման, հսկման
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և
էլեկտրաօպտիկական սարքեր և գործիքներ.
տեսաֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և
սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական
և էլեկտրոնային լրացուցիչ պարագաներ և
կից սարքավորանք, որոնք նախատեսված
և հարմարեցված են համակարգիչների,
ձայնատեսային սարքերի և էլեկտրոնային
խաղերի սարքերի ու սարքավորումների հետ
օգտագործման համար. վերոհիշյալ ապրանքների
մասեր և կցամասեր.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
հաղորդակցություն. հեռախոսների, շարժական
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի,
հաղորդագրությունների հավաքման և
փոխանցման, ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի
երթուղու փոփոխման, ինքնապատասխանիչի,
տեղեկատուի և էլեկտրոնային փոստի
ծառայություններ. ձայնի, տվ յալների,
պատկների, երաժշտության և տեղեկատվության
փոխանցում, տեղ հասցնում և ընդունում.
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների
տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն
հեռահաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների
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փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով.
արբանյակային կապի ծառայություններ.
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու
ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ
ծրագրերի հեռարձակում կամ հաղորդում.
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվ յալների
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա
բովանդակության հեռարձակում և տեղ հասցնում
էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի
միջոցով. տեսահաղորդագրությունների
ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների ծա
ռայություններ. տեսահեռախոսների ծառա
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ
վեբ–էջերի), համակարգչային ծրագրերի
և այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում. ինտերնետին կամ տվ յալների
բազաներին հեռահաղորդակցական միա
ցումների կամ կապուղիների տրամադրում.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում (պրովայդերների ծառայություններ).
էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավիճող
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում
և գործարկում. ինտերնետում թվային երա
ժշտության վեբ–կայքերին մուտքի տրամա
դրում. ինտերնետում MP3 վեբ–կայքերին
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցության
միջոցով թվային երաժշտության տեղ հասցնում.
այլ օպերատորներին հեռահաղորդակցական
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում.
որոնման միջոցների գործարկում և տրա
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի
ծառայություններ. հաղորդագրությունների ու
պատկերների համակարգչայնացված փոխ
անցում. հաղորդակցություն համակարգչի
միջոցով. նորությունների գործակալություն
ների ծառայություններ. նորությունների և
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ
ծառայությունների տրամադրման համար
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների,
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վար
ձում, վարձույթ և վարձակալություն. վերո
հիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և
խորհրդակցություն.
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դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
օնլայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող դաստիարակության,
կրթության, ուսուցման, զվարճությունների,
մարզական և մշակութային միջոցառումների
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
համակարգչային տվ յալների բազաների կամ
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային
խաղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային
սարքերի ու սարքավորումների վարձակալման
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատեսային
զվարճությունների ծառայություններ. ֆիլմերի,
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի և
հեռուստախանութների ու վեբխանութների
ծրագրերի արտադրություն. խաղերի ու
մրցույթների կազմակերպում. էլեկտրոնային
հրատարակում ների օնլայն տրամադրում.
էլեկտրոնային գրքերի և ամսագրերի օնլայն
հրատարակում. տեքստերի հրատարակում
էլեկտրոնային ֆորմատում կամ այլ կերպ.
ձայնային և (կամ) տեսային տեղեկատվական
միջոցների հրատարակում և արտադրու
թյուն. ցուցահանդեսների ծառայություններ.
ցուցահանդեսներին և ցուցահանդեսների
ծառայություններին օն-լայն մուտքի տրա
մադրում. լրատվական ծրագրերի ծառա
յություններ ինտերնետով հաղորդելու համար.
կոնֆերանսների, սեմինարների, սիմպո
զիումների, դասընթացների, քննարկումների,
համաժողովների եւ ցուցահանեդսների
կազմակերպում և անցկացում. oնլայն ռեժի
մում հեռահաղորդակցական կապի կամ
համակարգչային ցանցի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող ինտերակտիվ և
հեռավորական ուսուցողական դասընթացներ և
սեսիաներ. թարգմանչական ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով օն-լայն
ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահների
ծառայություններ. մոլեխաղերի ծառայություն
ներ. ակումբների ծառայություններ. տոմսերի
ամրագրում և պատվիրում զվարճալի միջո
ցառում ների, մարզական և մշակութային
միջոցառումների համար. էլեկտրոնային գրա
դարանների ծառայություններ էլեկտրոնային
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տեղեկատվության (ներառյալ պահոցային
տեղեկատվության) տրամադրման համար՝
էլեկտրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ)
տեսատեղեկատվության և տվյալների, խաղերի
և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրոնային
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և զրու
ցասրահների տրամադրում և գործարկում.
ինտերնետից թվային երաժշտության տրա
մադրում (չբեռնվող). MP3 ինտերնետային
վեբ–կայքերից թվային երաժշտության տրա
մադրում (չբեռնվող). լուսանկարների, նկար
ների, գրաֆիկայի, ձայնի, ֆիլմերի, տեսա
գրությունների և ձայնատեսային ծրագրերի
(չբեռնվող) տրամադրում օնլայն ռեժիմում
կամ համակարգչային տվ յալների բազայից
կամ ինտերնետից կամ ինտերնետային վեբ–
կայքերից. լուսանկարչական ծառայություններ.
բոլոր վերոհիշալ ծառայությունների վերաբեր
յալ տեղեկատվության և խորհրդատվության
տրամադրում:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111552
(220) 05.12.2011

(111) 18414
(151) 21.05.2012
(181) 05.12.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սար
քավորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրոնային
սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը նախա
տեսված տվյալների մշակման, գրանցման, պահ
ման, փոխանցման, որոնման, առբերման կամ
ստացման համար. սարքեր և սարքավորումներ
ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության և
ծածկագրված տվ յալների գրանցման, փոխ
անցման, ուժեղացման կամ վերարտադրման
համար. խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր,
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գործիքներ և սարքավորանք. պատկերի մշակ
ման սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք.
հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր և սարքա
վորումներ. հեռահաղորդակցական, ռադիո և
հեռուստատեսային հեռարձակման հաղորդող
և ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ
հաղորդված ծրագրերին մուտքի ապահովման
սարքեր. հոլոգրամ ներ. համակարգիչներ.
համակարգիչներին կից սարքավորումներ.
ծրագրավորված տվ յալներ պարունակող
էլեկտրոնային սխեմաներ. համակարգչային
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք. տվյալների մագնիսական կրիչներ
հանդիսացող սկավառակներ, ժապավեններ
և լարեր. դատարկ և նախապես գրանցված
մագնիսական քարտեր. տվյալների քարտեր.
հիշողության քարտեր. բանական քարտեր.
միկրոպրոցեսորներ պարունակող քարտեր.
ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. նույնա
կանացման էլեկտրոնային քարտեր. հեռա
խոսային քարտեր. հեռախոսային վար
կաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր.
քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար,
որոնք նախատեսված են հեռախոսների
հետ օգտագործման համար. CD ROM-ներ.
տվ յալների մագնիսական, թվային և օպ
տիկական կրիչներ. մագնիսական, թվային
և օպտիկական տվ յալների գրանցման և
պահման կրիչներ (դատարկ և նախապես
գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող հա
մակարգչային ծրագրային արտադրանք. հա
մակ արգչային տվ յալների բազաներից կամ
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող).
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների,
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոսների
ծառայության մատուցման համար. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք տվ յալ
ների որոնման և առբերման համար. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի
տվ յալների բազաներ մուտքի ապահովման,
հեռահաղորդակցական ծառայությունների
մատուցման, համակարգչային ցանցերի և
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հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ
տակների համար. համակարգչային խաղերի
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային
տվ յալների բազաներից կամ ինտերնետից
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռն
վող). MP3 ինտերնետային վեբ–կայքերից տրա
մադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող).
սարքեր ինտերնետից ստացված երաժշտության
նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկար
ներ, նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր,
ֆիլմեր, տեսատվ յալներ և ձայնատեսային
ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր
և սարքավորումներ. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք հեռահսկման համար.
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր.
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոս
ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական
լարեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխ
ներ. դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ.
հեռա
հաղորդակցական համակարգեր և
կայանքներ. հեռախոսային ցանցերի տեր
մինալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ.
հեռահաղորդակացական ազդանշանի մուտքի,
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր.
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տեր
մինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ ապ
րանքների և ծառայությունների ցուցադրման
և պատվիրման համար. փեյջինգային, ռադիո
փեյջինգային և ռադիոհեռախոսային սարքեր
և սարքավորումներ. հեռախոսներ, շարժական
հեռախոսներ և հեռախոսային լսափողեր.
ֆաքսիմիլային ապարատներ. անձնական թվային
քարտուղարներ (PDA). էլեկտրոնային նոթփեդեր,
էլեկտրոնային նոթբուքեր. էլեկտրոնային
պլանշետներ. ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր
տվ յալների և հաղորդագրությունների անլար
ստացման, պահման և(կամ) փոխանցման
համար. շարժական էլեկտրոնային սարքեր,
որոնք հնարավորություն են տալիս օգտա
գործողին հետևելու կամ կառավարելու անձ
նական տեղեկատվությունը. հեռախոսների
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և հեռախոսային լսափողերի լրասարքեր. հե
ռախոսների հետ օգտագործվող ադապտեր.
հեռախոսների լիցքավորման սարքեր. գրա
սեղաններին կամ ավտոմեքենաներում
տեղակայված բարձրախոսով սարքեր՝ հեռա
խոսի ավտոմատ օգտագործման համար. ավտո
մեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և
պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շար
ժական հեռախոսների և հեռախոսային սար
քերի ու լրասարքերի պահման և կրման
համար. համակարգչայնացված անձնական
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոց
ներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր.
մոդեմ ներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյ
ներ. գլոբալ դիրքավորման էլեկտրոնային
համակարգեր. նավարկման, հետևման և
դիրք ավորման էլեկտրոնային սարքեր և
սարք ավորումներ. հսկման սարքեր և սար
քավորումներ (բացառությամբ in-vivo հսկման).
ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. կառ ա
վարման, տեստավորման (բացառությամբ invivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկման
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկ
տրաօ պտիկական սարքեր և գործիքներ.
տես աֆ իլմեր. ձայնատեսային սարքեր և
սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական
և էլեկտրոնային լրացուցիչ պարագաներ և
կից սարքավորանք, որոնք նախատեսված
և հարմարեցված են համակարգիչների,
ձայնատեսային սարքերի և էլեկտրոնային
խաղերի սարքերի ու սարքավորումների հետ օգ
տագործման համար. վերոհիշյալ ապրանքների
մասեր և կցամասեր.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր
դակցություն. հեռախոսների, շարժական
հեռախ ոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի,
հաղորդագրությունների հավաքման և փոխ
անցման, ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի
երթուղու փոփոխման, ինքնապատասխանիչի,
տեղեկատուի և էլեկտրոնային փոստի ծառա
յություններ. ձայնի, տվյալների, պատկերների,
երաժշտության և տեղեկատվության փոխանցում,
տեղ հասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային
հաղորդագրությունների տեղ հասցնում. օնլայն
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության
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վերաբերյալ. տվ յալների միջփոխանակման
ծառայություններ. տվ յալների փոխանցում
հեռահաղորդակցության միջոցով. արբանյակա
յին կապի ծառայություններ. հեռարձակման ծա
ռայություններ. ռադիո կամ հեռուստատեսային
ծրագրերի ու ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու
վեբխանութ ծրագրերի հեռարձակում կամ
հաղորդում. տեսատեքստի, տելետեքստի և
տվյալների դիտման ծառայություններ. մուլտի
մեդիա բովանդակության հեռարձակում և տեղ
հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության
ցանցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն
ների ծառայություններ. տեսակոնֆերանս
ների ծառայություններ. տեսահեռախոսների
ծառայություններ. տեղեկատվության (ներառյալ
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և այլ
տվ յալների հեռահաղորդակցություն. օգտա
գործողներին ինտերնետ մուտքի տրամադրում.
ինտերնետին կամ տվ յալների բազաներին
հեռահաղորդակցական միացումների կամ
կապ ուղիների տրամադրում. օգտագործող
ներին ինտերնետ մուտքի տրամադրում (պրո
վայդերների ծառայություններ). էլեկտրոն ա
յին կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում.
ինտերնետում թվային երաժշտության վեբ–
կայքերին մուտքի տրամադրում. ինտերնետում
MP3 վեբ–կայքերին մուտքի տրամադրում.
հեռահաղորդակցության միջոցով թվային
երաժշտության տեղ հասցնում. այլ օպերատոր
ներին հեռահաղորդակցական ենթակառուց
վածքներ մուտքի տրամադրում. որոնման
միջոցների գործարկում և տրամադրում.
հեռահաղորդակցական մուտքի ծառայություն
ներ. հաղորդագրությունների ու պատկերների
համակարգչայնացված փոխանցում. հաղորդակ
ցություն համակարգչի միջոցով. նորությունների
գործակալությունների ծառայություններ. նորու
թյունների և ընթացիկ իրադարձությունների
վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանցում.
վերոհիշյալ ծառայությունների տրամադրման
համար օգտագործվող սարքերի, սարքա
վորում ների, տեղակայման սարքերի կամ
մասերի վարձում, վարձույթ և վարձակալություն.
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և
խորհրդակցություն.

35
35

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.06.2012

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
օնլայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող դաստիարակության,
կրթության, ուսուցման, զվարճությունների,
մարզական և մշակութային միջոցառումների
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
համակարգչային տվ յալների բազաների կամ
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնա
յին խաղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային
սարքերի ու սարքավորումների վարձակալման
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատեսային
զվարճությունների ծառայություններ. ֆիլմերի,
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի և
հեռուստախանութների ու վեբխանութների
ծրագրերի արտադրություն. խաղերի ու
մրցույթն երի կազմակերպում. էլեկտրոնային
հրատարակում ների օնլայն տրամադրում.
էլեկտրոնային գրքերի և ամսագրերի օնլայն
հրատարակում. տեքստերի հրատարակում
էլեկտրոնային ֆորմատում կամ այլ կերպ.
ձայնային և (կամ) տեսային տեղեկատվական
միջոցների հրատարակում և արտադրու
թյուն. ցուցահանդեսների ծառայություններ.
ցուցահ անդեսներին և ցուցահանդեսների
ծառայություններին օնլայն մուտքի տրա
մադրում. լրատվական ծրագրերի ծառայու
թյուններ ինտերնետով հաղորդելու համար.
կոնֆերանսների, սեմինարների, սիմպո
զիումների, դասընթացների, քննարկումների,
համաժողովների եւ ցուցահանեդսների կազ
մակերպում և անցկացում. օնլայն ռեժի
մում հեռահաղորդակցական կապի կամ
համ ակարգչային ցանցի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող ինտերակտիվ և
հեռավորական ուսուցողական դասընթացներ և
սեսիաներ. թարգմանչական ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով օնլայն
ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահների
ծառայություններ. մոլախաղերի ծառայություն
ներ. ակումբների ծառայություններ. տոմսերի
ամրագրում և պատվիրում զվարճալի միջո
ցառում ների, մարզական և մշակութային
միջոցառումների համար. էլեկտրոնային գրա
դարանների ծառայություններ էլեկտրոնային
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տեղեկատվության (ներառյալ պահոցային
տեղեկատվության) տրամադրման համար՝
էլեկտրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ)
տեսատեղեկատվության և տվյալների, խաղերի
և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրոնային
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում.
ինտերնետից թվային երաժշտության
տրամադրում (չբեռնվող). MP3 ինտերնետային
վեբ–կայքերից թվային երաժշտության
տրամադրում (չբեռնվող). լուսանկարների,
նկարների, գրաֆիկայի, ձայնի, ֆիլմերի,
տեսագրությունների և ձայնատեսային ծրագրերի
(չբեռնվող) տրամադրում օնլայն ռեժիմում
կամ համակարգչային տվ յալների բազայից
կամ ինտերնետից կամ ինտերնետային վեբ–
կայքերից. լուսանկարչական ծառայություններ.
բոլոր վերոհիշալ ծառայությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության և խորհրդատվության
տրամադրում:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111553
(220) 05.12.2011

(111) 18415
(151) 21.05.2012
(181) 05.12.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 18.01.2012
(540)
(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցա
կան և հեռահաղորդակցական սարքեր և
սարքավորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրո
նային սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը
նախատեսված տվյալների մշակման, գրանց
ման, պահման, փոխանցման, որոնման,
առբերման կամ ստացման համար. սարքեր
և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների,
տեղեկատվության և ծածկագրված տվյալների
գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման կամ
վերարտադրման համար. խցիկներ. լուսա
նկարչական սարքեր, գործիքներ և սար
քավորանք. պատկերի մշակման սարքեր,
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գործիքն եր և սարքավորանք. հեռուստատե
սային և ռադիոսարքեր և սարքավորումներ.
հեռահաղորդակցական, ռադիո և հեռուս
տատ
 եսային հեռարձակման հաղորդող
և ընդուն ող սարքեր. հեռարձակված կամ
հաղորդված ծրագրերին մուտքի ապահովման
սարքեր. հոլոգրամ ներ. համակարգիչներ.
համակարգիչներին կից սարքավորումներ.
ծրագրավորված տվ յալներ պարունակող
էլեկտրոնային սխեմաներ. համակարգչային
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային արտա
դրանք. տվ յալների մագնիսական կրիչներ
հանդիսացող սկավառակներ, ժապավեններ
և լարեր. դատարկ և նախապես գրանցված
մագնիսական քարտեր. տվյալների քարտեր.
հիշողության քարտեր. բանական քարտեր.
միկրոպրոցեսորներ պարունակող քարտեր.
ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. նույնա
կանացման էլեկտրոնային քարտեր. հեռա
խոսային քարտեր. հեռախոսային վարկ ա
քարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր.
քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար,
որոնք նախատեսված են հեռախոսների հետ
օգտագործման համար. CD ROMներ. տվյալների
մագնիսական, թվային և օպտիկական կրիչներ.
մագնիսական, թվային և օպտիկական տվյալների
գրանցման և պահ ման կրիչներ (դատարկ
և նախապես գրանցվ
 ած). ինտերնետից
տրամադրվող համակարգչային ծրագրային
արտադրանք. համակարգչային տվ յալների
բազաներից կամ ինտերնետից օնլայն ռեժիմում
տրամադրվող էլեկտրոնային հրատարակումներ
(բեռնվող). համակարգչային ծրագրային
արտադրանք և հեռահաղորդակցական սարքեր
(ներառյալ մոդեմներ), որոնք հնարավորություն
են տալիս միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ
ցանցերին և ինտերնետին. համակարգչային
ծրագրային արտադրանք հեռուստակոնֆերանս
ների, տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոս
ների ծառայության մատուցման համար.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
տվ յալների որոնման և առբերման համար.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի
տվ յալների բազաներ մուտքի ապահովման,
հեռահաղորդակցական ծառայությունների
մատուցման, համակարգչային ցանցերի և
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ
տակների համար. համակարգչային խաղերի
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ծրագրային արտադրանք. համակարգչային
տվ յալների բազաներից կամ ինտերնետից
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռն
վող). MP3 ինտերնետային վեբ–կայքերից տրա
մադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող).
սարքեր ինտերնետից ստացված երաժշտության
նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ,
նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր, ֆիլ
մեր, տեսատվ յալներ և ձայնատեսային
ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր
և սարքավորումներ. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք հեռահսկման համար.
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր.
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ
և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր
և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ.
դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ. հեռա
հաղորդակցական համակարգեր և կայանք
ներ. հեռախոսային ցանցերի տերմինալներ.
հեռախոսային կոմուտատորներ. հեռահա
ղորդակացական ազդանշանի մուտքի, պահ
ման, փոխակերպման և մշակման սարքեր.
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախո
սով հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տեր
մինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ ապ
րանքների և ծառայությունների ցուցադրման
և պատվիրման համար. փեյջինգային, ռադիո
փեյջինգային և ռադիոհեռախոսային սարքեր
և սարքավորումներ. հեռախոսներ, շարժական
հեռախոսներ և հեռախոսային լսափողեր.
ֆաքսիմիլային ապարատներ. անձնական թվային
քարտուղարներ (PDA). էլեկտրոնային նոթփեդեր,
էլեկտրոնային նոթբուքեր. էլեկտրոնային
պլանշետներ. ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր
տվ յալների և հաղորդագրությունների անլար
ստացման, պահման և(կամ) փոխանցման
համար. շարժական էլեկտրոնային սարքեր,
որոնք հնարավորություն են տալիս օգտա
գործողին հետևելու կամ կառավարելու անձ
նական տեղեկատվությունը. հեռախոսների
և հեռախոսային լսափողերի լրասարքեր.
հեռախոսների հետ օգտագործվող ադապ
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տեր. հեռախոսների լիցքավորման սարքեր.
գրասեղաններին կամ ավտոմեքենաներում
տեղակայված բարձրախոսով սարքեր՝ հեռա
խոսի ավտոմատ օգտագործման համար. ավտո
մեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և
պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շար
ժական հեռախոսների և հեռախոսային սար
քերի ու լրասարքերի պահման և կրման
համար. համակարգչայնացված անձնական
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոց
ներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր.
մոդեմներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ.
գլոբալ դիրքավորման էլեկտրոնային հա
մակարգեր. նավարկման, հետևման և դիր
քավորման էլեկտրոնային սարքեր և սար
քավորումներ. հսկման սարքեր և սարքա
վորումներ (բացառությամբ in-vivo հսկման).
ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. կառա
վարման, տեստավորման (բացառությամբ invivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկման
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկ
տրաօ պտիկական սարքեր և գործիքներ.
տեսաֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և
սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական
և էլեկտրոնային լրացուցիչ պարագաներ և
կից սարքավորանք, որոնք նախատեսված
և հարմարեցված են համակարգիչների,
ձայնատեսային սարքերի և էլեկտրոնային
խաղերի սարքերի ու սարքավորումների հետ
օգտագործման համար. վերոհիշյալ ապրանքների
մասեր և կցամասեր.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր
դակցություն. հեռախոսների, շարժական
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի,
հաղորդագրությունների հավաքման և փո
խանցման, ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի
երթուղու փոփոխման, ինքնապատասխա
նիչի, տեղեկատուի և էլեկտրոնային փոստի
ծառայություններ. ձայնի, տվ յալների, պատ
կերների, երաժշտության և տեղեկատվության
փոխանցում, տեղ հասցնում և ընդուն ում.
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների տեղ
հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն հեռա
հաղորդակցության վերաբերյալ. տվ յալների
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների
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փոխանցում հեռահաղորդակցության միջո
ցով. արբանյակային կապի ծառայություններ.
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլ
մերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ
ծրագրերի հեռարձակում կամ հաղորդում.
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվ յալների
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա
բովանդակության հեռարձակում և տեղ հասցնում
էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի
միջոցով. տեսահաղորդագրությունների
ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների
ծառայություններ. տեսահեռախոսների ծառա
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ
վեբ–էջերի), համակարգչային ծրագրերի
և այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում. ինտերնետին կամ տվ յալների
բազաներին հեռահաղորդակցական միա
ցումների կամ կապուղիների տրամադրում.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում (պրովայդերների ծառայություններ).
էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավիճող
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում
և գործարկում. ինտերնետում թվային երա
ժշտության վեբ–կայքերին մուտքի տրամադրում.
ինտերնետում MP3 վեբ–կայքերին մուտքի
տրամադրում. հեռահաղորդակցության միջո
ցով թվային երաժշտության տեղ հասցնում.
այլ օպերատորներին հեռահաղորդակցական
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում.
որոնման միջոցների գործարկում և տրա
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի
ծառայություններ. հաղորդագրությունների
ու պատկերների համակարգչայնացված
փոխանցում. հաղորդակցություն համակարգչի
միջոցով. նորությունների գործակալություն
ների ծառայություններ. նորությունների և
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ
ծառայությունների տրամադրման համար
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների,
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վար
ձում, վարձույթ և վարձակալություն. վերոհիշյալ
ծառայությունների վերաբերյալ խորհրդա
տվություն, տեղեկատվություն և խորհրդակ
ցություն.
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դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
օնլայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող դաստիարակության,
կրթության, ուսուցման, զվարճությունների,
մարզական և մշակութային միջոցառումների
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
համակարգչային տվ յալների բազաների կամ
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային
խաղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային
սարքերի ու սարքավորումների վարձակալման
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատեսային
զվարճությունների ծառայություններ. ֆիլմերի,
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի և
հեռուստախանութների ու վեբխանութների
ծրագրերի արտադրություն. խաղերի ու
մրցույթների կազմակերպում. էլեկտրոնային
հրատարակումների օն-լայն տրամադրում.
էլեկտրոնային գրքերի և ամսագրերի օնլայն
հրատարակում. տեքստերի հրատարակում
էլեկտրոնային ֆորմատում կամ այլ կերպ.
ձայնային և (կամ) տեսային տեղեկատվական
միջոցների հրատարակում և արտադրու
թյուն. ցուցահանդեսների ծառայություններ.
ցուցահանդեսներին և ցուցահանդեսների
ծառայություններին օնլայն մուտքի տրա
մադրում. լրատվական ծրագրերի ծառա
յություններ ինտերնետով հաղորդելու
համար. կոնֆերանսների, սեմինարների,
սիմպոզիումների, դասընթացների, քննար
կում ների, համաժողովների եւ ցուցահ ա
նեդսների կազմակերպում և անցկացում.
օնլայն ռեժիմում հեռահաղորդակցական կապի
կամ համակարգչային ցանցի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող ինտերակտիվ և
հեռավորական ուսուցողական դասընթացներ և
սեսիաներ. թարգմանչական ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով օնլայն
ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահների
ծառայություններ. մոլեխաղերի ծառայություն
ներ. ակումբների ծառայություններ. տոմսերի
ամրագրում և պատվիրում զվարճալի միջո
ցառում ների, մարզական և մշակութային
միջոցառումների համար. էլեկտրոնային գրա
դարանների ծառայություններ էլեկտրոնային
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տեղեկատվության (ներառյալ պահոցային
տեղեկատվության) տրամադրման համար՝
էլեկտրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ)
տեսատեղեկատվության և տվյալների, խաղերի
և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրոնային
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և զրու
ցաս րահների տրամադրում և գործարկում.
ինտերնետից թվային երաժշտության տրա
մադրում (չբեռնվող). MP3 ինտերնետա
յին վեբ–կայքերից թվային երաժշտության
տրամ ադրում (չբեռնվող). լուսանկարների,
նկարների, գրաֆիկայի, ձայնի, ֆիլմերի, տեսա
գրությունների և ձայնատեսային ծրագրերի
(չբեռնվող) տրամադրում օնլայն ռեժիմում
կամ համակարգչային տվ յալների բազայից
կամ ինտերնետից կամ ինտերնետային վեբ–
կայքերից. լուսանկարչական ծառայություններ.
բոլոր վերոհիշալ ծառայությունների վերաբեր
յալ տեղեկատվության և խորհրդատվության
տրամադրում:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111554
(220) 05.12.2011

(111) 18416
(151) 21.05.2012
(181) 05.12.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցա
կան և հեռահաղորդակցական սարքեր և
սարք ավորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրո
նային սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը
նախատեսված տվյալների մշակման, գրանց
ման, պահման, փոխանցման, որոնման,
առբերման կամ ստացման համար. սարքեր
և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների,
տեղեկատվության և ծածկագրված տվյալների
գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման կամ
վերարտադրման համար. խցիկներ. լուսա
նկարչական սարքեր, գործիքներ և սար
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քավորանք. պատկերի մշակման սարքեր,
գործիքներ և սարքավորանք. հեռուստատեսա
յին և ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. հեռա
հաղորդակցական, ռադիո և հեռուստատեսային
հեռարձակման հաղորդող և ընդունող սարքեր.
հեռարձակված կամ հաղորդված ծրագրերին
մուտքի ապահովման սարքեր. հոլոգրամներ.
համակարգիչներ. համակարգիչներին կից
սարքավորումներ. ծրագրավորված տվյալներ
պարունակող էլեկտրոնային սխեմաներ.
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային
ծրագրային արտադրանք. տվ յալների մագ
նիսական կրիչներ հանդիսացող սկավառակներ,
ժապավեններ և լարեր. դատարկ և նախապես
գրանցված մագնիսական քարտեր. տվյալների
քարտեր. հիշողության քարտեր. բանական
քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարունակող
քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների քար
տեր. նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր.
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային վարկա
քարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր.
քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար,
որոնք նախատեսված են հեռախոսների
հետ օգտագործման համար. CD ROM-ներ.
տվ յալների մագնիսական, թվային և օպտի
կական կրիչներ. մագնիսական, թվային
և օպտիկական տվ յալների գրանցման և
պահման կրիչներ (դատարկ և նախապես
գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող
համակարգչային ծրագրային արտադրանք.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող).
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների,
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոս
ների ծառայության մատուցման համար.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
տվ յալների որոնման և առբերման համար.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի
տվ յալների բազաներ մուտքի ապահովման,
հեռահաղորդակցական ծառայությունների
մատուցման, համակարգչային ցանցերի և
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ
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տակների համար. համակարգչային խաղերի
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային
տվ յալների բազաներից կամ ինտերնետից
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռն
վող). MP3 ինտերնետային վեբ–կայքերից
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող).
սարքեր ինտերնետից ստացված երաժշտության
նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ,
նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր,
ֆիլմեր, տեսատվ յալներ և ձայնատեսային
ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր
և սարքավորումներ. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք հեռահսկման համար.
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր.
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ
և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր
և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ.
դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ. հեռա
հաղորդակցական համակարգեր և կա
յանքներ. հեռախոսային ցանցերի տեր
մինալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ.
հեռահաղորդակացական ազդանշանի մուտքի,
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր.
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա
տերմինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ
ապրանքների և ծառայությունների ցուցա
դրման և պատվիրման համար. փեյջինգային,
ռադիոփեյջինգային և ռադիոհեռախոսային
սարքեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ,
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային
լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ.
անձնական թվային քարտուղարներ (PDA).
էլեկտրոնային նոթփեդեր, էլեկտրոնային
նոթբուքեր. էլեկտրոնային պլանշետներ. ձեռքի
էլեկտրոնային սարքեր տվ յալների և հաղոր
դագրությունների անլար ստացման, պահ
ման և(կամ) փոխանցման համար. շարժական
էլեկտրոնային սարքեր, որոնք հնարավորություն
են տալիս օգտագործողին հետևելու կամ
կառավարելու անձնական տեղեկատվությունը.
հեռախոսների և հեռախոսային լսափողերի
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լրասարքեր. հեռախոսների հետ օգտագործվող
ադապտեր. հեռախոսների լիցքավորման սար
քեր. գրասեղաններին կամ ավտոմեքենաներում
տեղակայված բարձրախոսով սարքեր՝ հեռա
խոսի ավտոմատ օգտագործման համար. ավ
տոմեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և
պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շար
ժական հեռախոսների և հեռախոսային
սարքերի ու լրասարքերի պահման և կրման
համար. համակարգչայնացված անձնական
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոց
ներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր.
մոդեմներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ.
գլոբալ դիրքավորման էլեկտրոնային
համակարգեր. նավարկման, հետևման և
դիրքավորման էլեկտրոնային սարքեր
և սարք ավորում ներ. հսկման սարքեր և
սարքավորում ներ (բացառությամբ in-vivo
հսկման). ռադիոսարքեր և սարքավորումներ.
կառավ արման, տեստավորման (բացառու
թյամբ in-vivo տեստավորման), ազդանշանման,
հսկման (ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրա
կան սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և
էլեկտրաօպտիկական սարքեր և գործիքներ.
տեսաֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և
սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական
և էլեկտրոնային լրացուցիչ պարագաներ և
կից սարքավորանք, որոնք նախատեսված
և հարմարեցված են համակարգիչների,
ձայնատեսային սարքերի և էլեկտրոնային
խաղերի սարքերի ու սարքավորումների հետ
օգտագործման համար. վերոհիշյալ ապրանքների
մասեր և կցամասեր.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր
դակցություն. հեռախոսների, շարժական
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի,
հաղորդ ագրությունների հավաքման և փո
խանցման, ռադիոփեյջինգի, հեռախ ոսա
կանչի երթուղու փոփոխման, ինքնապատաս
խանիչի, տեղեկատուի և էլեկտրոնային
փոստի ծառայություններ. ձայնի, տվյալների,
պատկերների, երաժշտության և տեղեկա
տվության փոխանցում, տեղ հասցնում և
ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրություն
ների տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն
հեռահաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների
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միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջո
ցով. արբանյակային կապի ծառայություններ.
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլ
մերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ
ծրագրերի հեռարձակում կամ հաղորդում.
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվ յալների
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա բովան
դակության հեռարձակում և տեղ հասցնում
էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի
միջոցով. տեսահաղորդագրությունների
ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների ծա
ռայություններ. տեսահեռախոսների ծառա
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ
վեբ–էջերի), համակարգչային ծրագրերի
և այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում. ինտերնետին կամ տվ յալների
բազաներին հեռահաղորդակցական միա
ցումների կամ կապուղիների տրամադրում.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում (պրովայդերների ծառայություն
ներ). էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանա
վիճող խմբերի և զրուցասրահների տրա
մադրում և գործարկում. ինտերնետում թվա
յին երաժշտության վեբ–կայքերին մուտքի տրա
մադրում. ինտերնետում MP3 վեբ–կայքերին
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցության
միջոցով թվային երաժշտության տեղ հասցնում.
այլ օպերատորներին հեռահաղորդակցական
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում.
որոնման միջոցների գործարկում և տրա
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի
ծառայություններ. հաղորդագրությունների ու
պատկերների համակարգչայնացված փոխ
անցում. հաղորդակցություն համակարգչի
միջոցով. նորությունների գործակալություն
ների ծառայություններ. նորությունների և
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ
ծառայությունների տրամադրման համար
օգտագործվող սարքերի, սարքավորում
ների, տեղակայման սարքերի կամ մասերի
վարձում, վարձույթ և վարձակալություն.
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և
խորհրդակցություն.
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.06.2012

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպ ում.
օնլայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող դաստիարակության,
կրթության, ուսուցման, զվարճությունների,
մարզական և մշակութային միջոցառումների
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
համակարգչային տվ յալների բազաների կամ
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային
խաղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային
սարքերի ու սարքավորումների վարձակալման
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատեսային
զվարճությունների ծառայություններ. ֆիլմերի,
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի և
հեռուստախանութների ու վեբխանութների
ծրագրերի արտադրություն. խաղերի ու
մրցույթն երի կազմակերպում. էլեկտրոնային
հրատարակում ների օնլայն տրամադրում.
էլեկտրոնային գրքերի և ամսագրերի օնլայն
հրատարակում. տեքստերի հրատարակում
էլեկտրոնային ֆորմատում կամ այլ կերպ.
ձայնային և (կամ) տեսային տեղեկատվական
միջոցների հրատարակում և արտադրու
թյուն. ցուցահ անդեսների ծառայություններ.
ցուցահ անդեսներին և ցուցահանդեսների
ծառ այություններին օնլայն մուտքի տրա
մադրում. լրատվական ծրագրերի ծառայու
թյուններ ինտերնետով հաղորդելու համար.
կոնֆերանսների, սեմինարների, սիմպո
զիումների, դասընթացների, քննարկումների,
համաժողովների եւ ցուցահանեդսների
կազմակերպում և անցկացում. օնլայն ռեժի
մում հեռահաղորդակցական կապի կամ
համակարգչային ցանցի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող ինտերակտիվ և
հեռավորական ուսուցողական դասընթացներ և
սեսիաներ. թարգմանչական ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով օնլայն
ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահների
ծառայություններ. մոլեխաղերի ծառայություն
ներ. ակումբների ծառայություններ. տոմսերի
ամրագրում և պատվիրում զվարճալի միջո
ցառում ների, մարզական և մշակութային
միջոցառումների համար. էլեկտրոնային գրա
դարանների ծառայություններ էլեկտրոնային
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տեղեկատվության (ներառյալ պահոցային
տեղեկատվության) տրամադրման համար՝
էլեկտրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ)
տեսատ եղեկատվության և տվ յալների, խա
ղերի և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրոնային
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում.
ինտերնետից թվային երաժշտության տրա
մադրում (չբեռնվող). MP3 ինտերնետային
վեբ–կայքերից թվային երաժշտության տրա
մադրում (չբեռնվող). լուսանկարների, նկար
ների, գրաֆիկայի, ձայնի, ֆիլմերի, տեսա
գրությունների և ձայնատեսային ծրագրերի
(չբեռնվող) տրամադրում օնլայն ռեժիմում
կամ համակարգչային տվ յալների բազայից
կամ ինտերնետից կամ ինտերնետային վեբ–
կայքերից. լուսանկարչական ծառայություններ.
բոլոր վերոհիշալ ծառայությունների վերաբեր
յալ տեղեկատվության և խորհրդատվության
տրամադրում:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111555
(220) 05.12.2011

(111) 18417
(151) 21.05.2012
(181) 05.12.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 18.01.2012
(540)
(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա
վորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրոնային սար
քեր և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատեսված
տվ յալների մշակման, գրանցման, պահման,
փոխանցման, որոնման, առբերման կամ
ստացման համար. սարքեր և սարքավորումներ
ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության և
ծածկագրված տվ յալների գրանցման, փոխ
անցման, ուժեղացման կամ վերարտադրման
համար. խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր,
գործիքներ և սարքավորանք. պատկերի
մշակման սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք.
հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր և սարքա
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վորումներ. հեռահաղորդակցական, ռադիո և
հեռուստատեսային հեռարձակման հաղորդող
և ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ
հաղորդված ծրագրերին մուտքի ապահովման
սարքեր. հոլոգրամ ներ. համակարգիչներ.
համակարգիչներին կից սարքավորումներ.
ծրագրավորված տվ յալներ պարունակող
էլեկտրոնային սխեմաներ. համակարգչային
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային արտա
դրանք. տվ յալների մագնիսական կրիչներ
հանդիսացող սկավառակներ, ժապավեններ
և լարեր. դատարկ և նախապես գրանցված
մագնիսական քարտեր. տվյալների քարտեր.
հիշողության քարտեր. բանական քարտեր.
միկրոպրոցեսորներ պարունակող քարտեր.
ինտեգրալային սխեմաների քարտեր.
նույնակ անացման էլեկտրոնային քարտեր.
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային վարկա
քարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր.
քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար,
որոնք նախատեսված են հեռախոսների
հետ օգտագործման համար. CD ROM-ներ.
տվ յալների մագնիսական, թվային և օպտի
կական կրիչներ. մագնիսական, թվային
և օպտիկական տվ յալների գրանցման և
պահման կրիչներ (դատարկ և նախապես
գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող հա
մակ արգչային ծրագրային արտադրանք.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող).
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների,
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոսների
ծառայության մատուցման համար. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք տվ յալ
ների որոնման և առբերման համար. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի
տվ յալների բազաներ մուտքի ապահովման,
հեռահաղորդակցական ծառայությունների
մատուցման, համակարգչային ցանցերի և
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ
տակների համար. համակարգչային խաղերի
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային
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տվ յալների բազաներից կամ ինտերնետից
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռն
վող). MP3 ինտերնետային վեբ–կայքերից
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող).
սարքեր ինտերնետից ստացված երաժշտության
նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկար
ներ, նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր,
ֆիլմեր, տեսատվ յալներ և ձայնատեսային
ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր
և սարքավորումներ. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք հեռահսկման համար.
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր.
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ
և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր
և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ.
դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ. հեռա
հաղորդակցական համակարգեր և կայանք
ներ. հեռախոսային ցանցերի տերմինալներ.
հեռախոսային կոմուտատորներ. հեռահա
ղորդակացական ազդանշանի մուտքի, պահ
ման, փոխակերպման և մշակման սարքեր.
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տեր
մինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ
ապր անքն երի և ծառայությունների ցուցա
դրման և պատվիրման համար. փեյջինգային,
ռադիոփեյջինգային և ռադիոհեռախոսային
սարքեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ,
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային
լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ.
անձնական թվային քարտուղարներ (PDA).
էլեկտրոնային նոթփեդեր, էլեկտրոնային
նոթբուքեր. էլեկտրոնային պլանշետներ. ձեռքի
էլեկտրոնային սարքեր տվ յալների և հաղոր
դագրությունների անլար ստացման, պահ
ման և(կամ) փոխանցման համար. շարժական
էլեկտրոնային սարքեր, որոնք հնարավորություն
են տալիս օգտագործողին հետևելու կամ
կառավարելու անձնական տեղեկատվությունը.
հեռախոսների և հեռախոսային լսափողերի
լրասարքեր. հեռախոսների հետ օգտագործվող
ադապտեր. հեռախոսների լիցքավորման սար
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քեր. գրասեղաններին կամ ավտոմեքենաներում
տեղակայված բարձրախոսով սարքեր՝ հեռա
խոսի ավտոմատ օգտագործման համար. ավտո
մեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և
պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շար
ժական հեռախոսների և հեռախոսային սար
քերի ու լրասարքերի պահման և կրման
համար. համակարգչայնացված անձնական
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոց
ներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր.
մոդեմներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ.
գլոբալ դիրքավորման էլեկտրոնային համա
կարգեր. նավարկման, հետևման և դիրքավորման
էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ. հսկման
սարքեր և սարքավորումներ (բացառությամբ invivo հսկման). ռադիոսարքեր և սարքավորումներ.
կառավարման, տեստավորման (բացառությամբ
in-vivo տեստավորման), ազդանշանման,
հսկման (ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրա
կան սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և
էլեկտրաօպտիկական սարքեր և գործիքներ.
տեսաֆ իլմեր. ձայնատեսային սարքեր և
սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական
և էլեկտրոնային լրացուցիչ պարագաներ և
կից սարքավորանք, որոնք նախատեսված և
հարմարեցված են համակարգիչների, ձայ
նատեսային սարքերի և էլեկտրոնային խա
ղերի սարքերի ու սարքավորումների հետ օգ
տագործման համար. վերոհիշյալ ապրանքների
մասեր և կցամասեր.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հա
ղորդ ակ ցություն. հեռախոսների, շարժական
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, հա
ղորդագրությունների հավաքման և փոխանց
ման, ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի երթուղու
փոփոխման, ինքնապատասխանիչի, տեղեկատուի
և էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. ձայնի,
տվ յալների, պատկերների, երաժշտության և
տեղեկատվության փոխանցում, տեղ հասցնում
և ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրություն
ների տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն
հեռահաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով.
արբանյակային կապի ծառայություններ.
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո կամ
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հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլմերի,
հեռուստախանութ ու վեբխանութ ծրագրերի
հեռարձակում կամ հաղորդում. տեսատեքստի,
տելետեքստի և տվյալների դիտման ծառայու
թյուններ. մուլտիմեդիա բովանդակության
հեռարձակում և տեղ հասցնում էլեկտրոնային
հաղորդակցության ցանցերի միջոցով. տեսա
հաղորդագրությունների ծառայություններ.
տեսակոնֆերանսների ծառայություններ.
տեսահեռախոսների ծառայություններ.
տեղեկ ատվության (ներառյալ վեբ–էջերի),
համակարգչային ծրագրերի և այլ տվյալների
հեռահաղորդակցություն. օգտագործողնե
րին ինտերնետ մուտքի տրամադրում. ինտեր
նետին կամ տվ յալների բազաներին հեռա
հաղորդակցական միացումների կամ կապու
ղիների տրամադրում. օգտագործողներին
ինտերնետ մուտքի տրամադրում (պրովայ
դերների ծառայություններ). էլեկտրոնային
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և զրու
ցասրահների տրամադրում և գործարկում.
ինտերնետում թվային երաժշտության վեբ–
կայքերին մուտքի տրամադրում. ինտերնետում
MP3 վեբ–կայքերին մուտքի տրամադրում.
հեռահաղորդակցության միջոցով թվային
երաժշտության տեղ հասցնում. այլ օպերա
տորներին հեռահաղորդակցական ենթակա
ռուցվածքներ մուտքի տրամադրում. որոն
ման միջոցների գործարկում և տրամադրում.
հեռահաղորդակցական մուտքի ծառայու
թյուններ. հաղորդագրությունների ու պատկեր
ների համակարգչայնացված փոխանց ում.
հաղորդակցություն համակարգչի միջոցով.
նորությունների գործակալությունների ծա
ռայություններ. նորությունների և ընթա
ցիկ իրադարձությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ
ծառայությունների տրամադրման համար
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների,
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վար
ձում, վարձույթ և վարձակալություն. վերո
հիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ խոր
հրդատվություն, տեղեկատվություն և խոր
հրդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
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օնլայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող դաստիարակության,
կրթության, ուսուցման, զվարճությունների,
մարզական և մշակութային միջոցառումների
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
համակարգչային տվ յալների բազաների կամ
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնա
յին խաղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային
սարքերի ու սարքավորումների վարձակալման
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատեսային
զվարճությունների ծառայություններ. ֆիլմերի,
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի և
հեռուստախանութների ու վեբխանութների
ծրագրերի արտադրություն. խաղերի ու
մրցույթն երի կազմակերպում. էլեկտրոնային
հրատ արակում ների օնլայն տրամադրում.
էլեկտրոնային գրքերի և ամսագրերի օնլայն
հրատարակում. տեքստերի հրատարակում
էլեկտրոնային ֆորմատում կամ այլ կերպ.
ձայնային և (կամ) տեսային տեղեկատվական
միջոցների հրատարակում և արտադրություն.
ցուցահանդեսների ծառայություններ. ցու
ցահ
անդեսներին և ցուցահանդեսների
ծառայութ յուններին օնլայն մուտքի տրա
մադրում. լրատվական ծրագրերի ծառա
յություններ ինտերնետով հաղորդելու հա
մար. կոնֆերանսների, սեմինարների, սիմպո
զիումների, դասընթացների, քննարկումների,
համաժողովների և ցուցահանեդսների կազ
մակերպում և անցկացում. օնլայն ռեժի
մում հեռահաղորդակցական կապի կամ
համակարգչային ցանցի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող ինտերակտիվ և
հեռավորական ուսուցողական դասընթացներ և
սեսիաներ. թարգմանչական ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով օնլայն
ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահների
ծառայություններ. մոլախաղերի ծառայություն
ներ. ակումբների ծառայություններ. տոմսերի
ամրագրում և պատվիրում զվարճալի միջո
ցառումների, մարզական և մշակութային միջո
ցառումների համար. էլեկտրոնային գրադա
րանների ծառայություններ էլեկտրոնային
տեղեկատվության (ներառյալ պահոցային
տեղեկատվության) տրամադրման համար՝
էլեկտրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ)
տեսատեղեկատվության և տվյալների, խաղերի
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և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրոնային
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և զրու
ցաս րահների տրամադրում և գործարկում.
ինտերնետից թվային երաժշտության տրա
մադրում (չբեռնվող). MP3 ինտերնետային
վեբ–կայքերից թվային երաժշտության տրա
մադրում (չբեռնվող). լուսանկարների, նկար
ների, գրաֆիկայի, ձայնի, ֆիլմերի, տեսա
գրությունների և ձայնատեսային ծրագրերի
(չբեռնվող) տրամադրում օնլայն ռեժիմում
կամ համակարգչային տվ յալների բազայից
կամ ինտերնետից կամ ինտերնետային վեբ–
կայքերից. լուսանկարչական ծառայություններ.
բոլոր վերոհիշալ ծառայությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության և խորհրդատվության տրա
մադրում:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111562
(220) 07.12.2011

(111) 18418
(151) 21.05.2012
(181) 07.12.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սար
քավորում ներ. Էլեկտրական և էլեկտրո 
նային սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը
նախատեսված տվյալների մշակման, գրանց
ման, պահման, փոխանցման, որոնման, առ
բերման կամ ստացման համար. սարքեր
և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների,
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տեղեկատվության և ծածկագրված տվյալների
գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման
կամ վերարտադրման համար. խցիկներ.
լուսանկարչական սարքեր, գործիքներ և սար
քավորանք. պատկերի մշակման սարքեր,
գործիքներ և սարքավորանք. հեռուստատե
սային և ռադիոսարքեր և սարքավորումներ.
հեռահաղորդակցական, ռադիո և հեռուս
տատեսային հեռարձակման հաղորդող և
ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ հա
ղորդվ ած ծրագրերին մուտքի ապահովման
սարքեր. հոլոգրամ ներ. համակարգիչներ.
համակարգիչներին կից սարքավորումներ.
ծրագրավորված տվ յալներ պարունակող
էլեկտրոնային սխեմաներ. համակարգչային
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային ար
տադրանք. տվյալների մագնիսական կրիչներ
հանդիսացող սկավառակներ, ժապավեններ
և լարեր. դատարկ և նախապես գրանցված
մագնիսական քարտեր. տվյալների քարտեր.
հիշողության քարտեր. բանական քարտեր.
միկրոպրոցեսորներ պարունակող քար
տեր. ինտեգրալային սխեմաների քարտեր.
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր.
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային վար
կաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքար
տեր. քարտեր էլեկտրոնային խաղերի հա
մար, որոնք նախատեսված են հեռախոսների
հետ օգտագործման համար. CD ROM-ներ.
տվ յալների մագնիսական, թվային և օպտի
կական կրիչներ. մագնիսական, թվային
և օպտիկական տվ յալների գրանցման և
պահման կրիչներ (դատարկ և նախապես
գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող
համակարգչային ծրագրային արտադրանք.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող).
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների,
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոսների
ծառայության մատուցման համար. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք տվ յալ
ների որոնման և առբերման համար. համա
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կարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի
տվ յալների բազաներ մուտքի ապահովման,
հեռահաղորդակցական ծառայությունների
մատուցման, համակարգչային ցանցերի և
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ
տակների համար. համակարգչային խաղերի
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային
տվ յալների բազաներից կամ ինտերնետից
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռն
վող). MP3 ինտերնետային վեբ–կայքերից
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող).
սարքեր ինտերնետից ստացված երաժշտության
նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկար
ներ, նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր,
ֆիլմեր, տեսատվ յալներ և ձայնատեսային
ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր
և սարքավորումներ. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք հեռահսկման համար.
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր.
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոս
ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական
լարեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխ
ներ. դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ.
հեռա
հաղորդակցական համակարգեր և
կայանքներ. հեռախոսային ցանցերի տեր
մինալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ.
հեռահաղորդակացական ազդանշանի մուտքի,
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր.
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախո
սով հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տեր
մինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ ապ
րանքների և ծառայությունների ցուցադրման
և պատվիրման համար. փեյջինգային,
ռադիոփեյջինգային և ռադիոհեռախոսային
սարքեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ,
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային
լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ.
անձնական թվային քարտուղարներ (PDA).
էլեկտրոնային նոթփեդեր, էլեկտրոնային նոթ
բուքեր. էլեկտրոնային պլանշետներ. ձեռքի
էլեկտրոնային սարքեր տվ յալների և հաղոր
դագրությունների անլար ստացման, պահման
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և(կամ) փոխանցման համար. շարժական էլեկ
տրոնային սարքեր, որոնք հնարավորություն են
տալիս օգտագործողին հետևելու կամ կառա
վարելու անձնական տեղեկատվությունը. հեռա
խոսների և հեռախոսային լսափողերի լրա
սարքեր. հեռախոսների հետ օգտագործվող
ադապտեր. հեռախոսների լիցքավորման սար
քեր. գրասեղաններին կամ ավտոմեքենանե
րում տեղակայված բարձրախոսով սարքեր՝
հեռախոսի ավտոմատ օգտագործման համար.
ավտոմեքենաներում տեղադրվող հեռախոսա
յին լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ
և պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շար
ժական հեռախոսների և հեռախոսային սար
քերի ու լրասարքերի պահման և կրման
համար. համակարգչայնացված անձնական
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոց
ներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր.
մոդեմ ներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյ
ներ. գլոբալ դիրքավորման էլեկտրոնային
համակարգեր. նավարկման, հետևման և
դիրքավորման էլեկտրոնային սարքեր և սար
քավորումներ. հսկման սարքեր և սարքա
վորումներ (բացառությամբ in-vivo հսկման).
ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. կառավար
ման, տեստավորման (բացառությամբ in-vivo
տեստավորման), ազդանշանման, հսկման
(ստուգմ ան) և ուսուցողական էլեկտրական
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկ
տրաօ պտիկական սարքեր և գործիքներ.
տեսաֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և
սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական
և էլեկտրոնային լրացուցիչ պարագաներ և
կից սարքավորանք, որոնք նախատեսված
և հարմարեցված են համակարգիչների,
ձայնատեսային սարքերի և էլեկտրոնային
խաղերի սարքերի ու սարքավորումների հետ օգ
տագործման համար. վերոհիշյալ ապրանքների
մասեր և կցամասեր.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հա
ղորդ ակ ցություն. հեռախոսների, շարժակ ան
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի,
հաղորդագրությունների հավաքման և փոխ
անցման, ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի
երթուղու փոփոխման, ինքնապատասխանիչի,
տեղեկատուի և էլեկտրոնային փոստի ծառա
յություններ. ձայնի, տվյալների, պատկների, երա
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ժշտության և տեղեկատվության փոխանցում,
տեղ հասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային հա
ղորդ ագրությունների տեղ հասցնում. օնլայն
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության
վերաբերյալ. տվ յալների միջփոխանակման
ծառայություններ. տվյալների փոխանցում հեռա
հաղորդակցության միջոցով. արբանյակային
կապի ծառայություններ. հեռարձակման ծառա
յություններ. ռադիո կամ հեռուստատեսային
ծրագրերի ու ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու
վեբխանութ ծրագրերի հեռարձակում կամ
հաղորդում. տեսատեքստի, տելետեքստի և
տվ յալների դիտման ծառայություններ. մուլ
տիմեդիա բովանդակության հեռարձակում և
տեղ հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության
ցանցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն
ների ծառայություններ. տեսակոնֆերանս
ների ծառայություններ. տեսահեռախոսների
ծառայություններ. տեղեկատվության (ներառյալ
վեբ–էջերի), համակարգչային ծրագրերի
և այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում. ինտերնետին կամ տվ յալն երի
բազ աներին հեռահաղորդակցական միա
ցումների կամ կապուղիների տրամադրում.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում (պրովայդերների ծառայություններ).
էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավիճող
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում
և գործարկում. ինտերնետում թվային երա
ժշտության վեբ–կայքերին մուտքի տրամադրում.
ինտերնետում MP3 վեբ–կայքերին մուտքի
տրամադրում. հեռահաղորդակցության միջո
ցով թվային երաժշտության տեղ հասցնում.
այլ օպերատորներին հեռահաղորդակցական
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում.
որոնման միջոցների գործարկում և տրամա
դրում. հեռահաղորդակցական մուտքի ծառա
յություններ. հաղորդագրությունների ու պատ
կերների համակարգչայնացված փոխան
ցում. հաղորդակցություն համակարգչի միջո
ցով. նորությունների գործակալությունների
ծառայություններ. նորությունների և ընթա
ցիկ իրադարձությունների վերաբերյալ տեղե
կատվության փոխանցում. վերոհիշյալ ծառա
յությունների տրամադրման համար օգտա
գործվող սարքերի, սարքավորումների, տեղա
կայման սարքերի կամ մասերի վարձ ում,
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վարձույթ և վարձակալություն. վերոհ իշյալ
ծառայությունների վերաբերյալ խորհրդա
տվություն, տեղեկատվություն և խորհրդակ
ցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
օնլայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող դաստիարակության,
կրթության, ուսուցման, զվարճությունների,
մարզական և մշակութային միջոցառումների
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
համակարգչային տվ յալների բազաների կամ
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնա
յին խաղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային
սարքերի ու սարքավորումների վարձակալման
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատեսային
զվարճությունների ծառայություններ. ֆիլմերի,
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի և
հեռուստախանութների ու վեբխանութների
ծրագրերի արտադրություն. խաղերի ու
մրցույթների կազմակերպում. էլեկտրոնային
հրատարակում ների օնլայն տրամադրում.
էլեկտրոնային գրքերի և ամսագրերի օնլայն
հրատարակում. տեքստերի հրատարակում
էլեկտրոնային ֆորմատում կամ այլ կերպ.
ձայնային և (կամ) տեսային տեղեկատվական
միջոցների հրատարակում և արտադրու
թյուն. ցուցահանդեսների ծառայություններ.
ցուցահ անդեսներին և ցուցահանդեսների
ծառայություններին օնլայն մուտքի տրա
մադրում. լրատվական ծրագրերի ծառայու
թյուններ ինտերնետով հաղորդելու համար.
կոնֆերանսների, սեմինարների, սիմպո
զիումների, դասընթացների, քննարկումների,
համաժողովների եւ ցուցահանեդսների կազ
մակերպում և անցկացում. օնլայն ռեժիմում
հեռահաղորդակցական կապի կամ համա
կարգչային ցանցի միջոցով կամ այլ միջոց
ներով տրամադրվող ինտերակտիվ և հեռա
վորական ուսուցողական դասընթացներ և
սեսիաներ. թարգմանչական ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով օնլայն
ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահների
ծառայություններ. մոլախաղերի ծառայություն
ներ. ակումբների ծառայություններ. տոմսերի
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ամրագրում և պատվիրում զվարճալի միջո
ցառումների, մարզական և մշակութային միջո
ցառումների համար. էլեկտրոնային գրադա
րանն երի ծառայություններ էլեկտրոնային
տեղեկատվության (ներառյալ պահոցային
տեղեկատվության) տրամադրման համար՝
էլեկտրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ)
տեսատեղեկատվության և տվյալների, խաղերի
և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրոնային
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և զրու
ցաս րահների տրամադրում և գործարկում.
ինտերնետից թվային երաժշտության տրա
մադրում (չբեռնվող). MP3 ինտերնետային
վեբ–կայքերից թվային երաժշտության տրա
մադրում (չբեռնվող). լուսանկարների, նկար
ների, գրաֆիկայի, ձայնի, ֆիլմերի, տեսագրու
թյունների և ձայնատեսային ծրագրերի
(չբեռնվող) տրամադրում օնլայն ռեժիմում
կամ համակարգչային տվ յալների բազայից
կամ ինտերնետից կամ ինտերնետային վեբ–
կայքերից. լուսանկարչական ծառայություններ.
բոլոր վերոհիշալ ծառայությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության և խորհրդատվության տրա
մադրում:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111563
(220) 07.12.2011

(111) 18419
(151) 21.05.2012
(181) 07.12.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 18.01.2012
(540)

(511)

48
48

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.06.2012

դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սար
քավորում ներ. Էլեկտրական և էլեկտրո 
նային սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը
նախատեսված տվյալների մշակման, գրանց
ման, պահման, փոխանցման, որոնման,
առբերման կամ ստացման համար. սարքեր
և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների,
տեղեկատվության և ծածկագրված տվ յալ
ների գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման
կամ վերարտադրման համար. խցիկներ.
լուսանկարչական սարքեր, գործիքներ և սար
քավորանք. պատկերի մշակման սարքեր,
գործիքներ և սարքավորանք. հեռուստատե
սային և ռադիոսարքեր և սարքավորումներ.
հեռահաղորդակցական, ռադիո և հեռուս
տատեսային հեռարձակման հաղորդող և
ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ հա
ղորդվ ած ծրագրերին մուտքի ապահովման
սարքեր. հոլոգրամ ներ. համակարգիչներ.
համակարգիչներին կից սարքավորումներ.
ծրագրավորված տվ յալներ պարունակող
էլեկտրոնային սխեմաներ. համակարգչային
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային ար
տադրանք. տվյալների մագնիսական կրիչներ
հանդիսացող սկավառակներ, ժապավեններ
և լարեր. դատարկ և նախապես գրանցված
մագնիսական քարտեր. տվյալների քարտեր.
հիշողության քարտեր. բանական քարտեր.
միկրոպրոցեսորներ պարունակող քարտեր.
ինտեգրալային սխեմաների քարտեր.
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր.
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային վարկա
քարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր.
քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար,
որոնք նախատեսված են հեռախոսների
հետ օգտագործման համար. CD ROM-ներ.
տվ յալների մագնիսական, թվային և օպտի
կական կրիչներ. մագնիսական, թվային
և օպտիկական տվ յալների գրանցման և
պահման կրիչներ (դատարկ և նախապես
գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող հա
մակ արգչային ծրագրային արտադրանք.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող).
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համակարգչային ծրագրային արտադրանք
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների,
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոսների
ծառայության մատուցման համար. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք տվ յալ
ների որոնման և առբերման համար. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի
տվ յալների բազաներ մուտքի ապահովման,
հեռահաղորդակցական ծառայությունների
մատուցման, համակարգչային ցանցերի և
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախտակ
ների համար. համակարգչային խաղերի
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային
տվ յալների բազաներից կամ ինտերնետից
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռն
վող). MP3 ինտերնետային վեբ–կայքերից տրա
մադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող).
սարքեր ինտերնետից ստացված երաժշտության
նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկար
ներ, նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր,
ֆիլմեր, տեսատվ յալներ և ձայնատեսային
ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր
և սարքավորումներ. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք հեռահսկման համար.
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր.
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ
և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր
և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ.
դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ. հեռա
հաղորդակցական համակարգեր և կայանք
ներ. հեռախոսային ցանցերի տերմինալներ.
հեռախոսային կոմուտատորներ. հեռահա
ղորդակացական ազդանշանի մուտքի, պահ
ման, փոխակերպման և մշակման սարքեր.
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տեր
մինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ ապ
րանքների և ծառայությունների ցուցադրման
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և պատվիրման համար. փեյջինգային, ռադիո
փեյջինգային և ռադիոհեռախոսային սարքեր
և սարքավորումներ. հեռախոսներ, շարժական
հեռախոսներ և հեռախոսային լսափողեր.
ֆաքսիմիլային ապարատներ. անձնական թվային
քարտուղարներ (PDA). էլեկտրոնային նոթփե
դեր, էլեկտրոնային նոթբուքեր. էլեկտրոնային
պլանշետներ. ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր
տվ յալների և հաղորդագրությունների անլար
ստացման, պահման և(կամ) փոխանցման
համար. շարժական էլեկտրոնային սարքեր,
որոնք հնարավորություն են տալիս օգտա
գործողին հետևելու կամ կառավարելու անձ
նական տեղեկատվությունը. հեռախոսների
և հեռախոսային լսափողերի լրասարքեր.
հեռախոսների հետ օգտագործվող ադապ
տեր. հեռախոսների լիցքավորման սարքեր.
գրասեղաններին կամ ավտոմեքենաներում
տեղակայված բարձրախոսով սարքեր՝ հեռա
խոսի ավտոմատ օգտագործման համար. ավտո
մեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և
պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շար
ժական հեռախոսների և հեռախոսային սար
քերի ու լրասարքերի պահման և կրման համար.
համակարգչայնացված անձնական քար 
տուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ.
միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմ
ներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլո
բալ դիրքավորման էլեկտրոնային համա
կարգեր. նավարկման, հետևման և դիրքա
վորման էլեկտրոնային սարքեր և սարքա
վորումներ. հսկման սարքեր և սարքավորումներ
(բացառությամբ in-vivo հսկման). ռադիո
սարքեր և սարքավորումներ. կառավարման,
տ ե ս տ ա վ ո ր մ ա ն ( բ ա ց ա ռ ո ւ թ յ ա մ բ i n - v i vo
տեստավորման), ազդանշանման, հսկման
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և
էլեկտրաօպտիկական սարքեր և գործիքներ.
տեսաֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և
սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական
և էլեկտրոնային լրացուցիչ պարագաներ և
կից սարքավորանք, որոնք նախատեսված
և հարմարեցված են համակարգիչների,
ձայնատեսային սարքերի և էլեկտրոնային
խաղերի սարքերի ու սարքավորումների հետ
օգտագործման համար. վերոհիշյալ ապրանքների
մասեր և կցամասեր.
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դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր
դակց ություն. հեռախոսների, շարժական
հեռախ ոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի,
հաղորդագրությունների հավաքման և փոխանց
ման, ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի եր
թուղու փոփոխման, ինքնապատասխանիչի,
տեղեկատուի և էլեկտրոնային փոստի ծառա
յություններ. ձայնի, տվ յալների, պատկների,
երաժշտության և տեղեկատվության փոխանցում,
տեղ հասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային
հաղորդագրությունների տեղ հասցնում. օնլայն
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության
վերաբերյալ. տվ յալների միջփոխանակման
ծառայություններ. տվյալների փոխանցում հեռա
հաղորդակցության միջոցով. արբանյակային
կապի ծառայություններ. հեռարձակման ծառա
յություններ. ռադիո կամ հեռուստատեսային
ծրագրերի ու ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու
վեբխանութ ծրագրերի հեռարձակում կամ
հաղորդում. տեսատեքստի, տելետեքստի և
տվ յալների դիտման ծառայություններ. մուլ
տիմեդիա բովանդակության հեռարձակում և
տեղ հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության
ցանցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն
ների ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների
ծառայություններ. տեսահեռախոսների ծառա
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ
վեբ–էջերի), համակարգչային ծրագրերի
և այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում. ինտերնետին կամ տվ յալների բա
զաներին հեռահաղորդակցական միացում
ների կամ կապուղիների տրամադրում. օգտա
գործողներին ինտերնետ մուտքի տրամ ա
դրում (պրովայդերների ծառայություններ).
էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավիճող
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում և
գործարկում. ինտերնետում թվային երաժշտու
թյան վեբ–կայքերին մուտքի տրամ ադրում.
ինտերնետում MP3 վեբ–կայքերին մուտքի
տրամադրում. հեռահաղորդակցության միջոցով
թվային երաժշտության տեղ հասցնում. այլ
օպերատորներին հեռահաղորդակցական
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում.
որոնման միջոցների գործարկում և տրա
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի
ծառայություններ. հաղորդագրությունների ու
պատկերների համակարգչայնացված փոխ
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անցում. հաղորդակցություն համակարգչի
միջոցով. նորությունների գործակալություն
ների ծառայություններ. նորությունների և
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ
ծառայությունների տրամադրման համար
օգտագործվող սարքերի, սարքավորում
ների, տեղակայման սարքերի կամ մասերի
վարձում, վարձույթ և վարձակալություն.
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և
խորհրդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
օնլայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող դաստիարակության,
կրթության, ուսուցման, զվարճությունների,
մարզական և մշակութային միջոցառումների
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
համակարգչային տվ յալների բազաների կամ
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային
խաղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային
սարքերի ու սարքավորումների վարձակալման
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատեսային
զվարճությունների ծառայություններ. ֆիլմերի,
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի և
հեռուստախանութների ու վեբխանութների
ծրագրերի արտադրություն. խաղերի ու
մրցույթն երի կազմակերպում. էլեկտրոնային
հրատարակում ների օնլայն տրամադրում.
էլեկտրոնային գրքերի և ամսագրերի օնլայն
հրատարակում. տեքստերի հրատարակում
էլեկտրոնային ֆորմատում կամ այլ կերպ.
ձայնային և (կամ) տեսային տեղեկատվական
միջոցների հրատարակում և արտադրու
թյուն. ցուցահանդեսների ծառայություններ.
ցուցահ անդեսներին և ցուցահանդեսների
ծառայություններին օնլայն մուտքի տրա
մադրում. լրատվական ծրագրերի ծառա
յություններ ինտերնետով հաղորդելու համար.
կոնֆերանսների, սեմինարների, սիմպո
զիումների, դասընթացների, քննարկումների,
համաժողովների եւ ցուցահանեդսների կազ
մակերպում և անցկացում. օնլայն ռեժիմում
հեռահաղորդակցական կապի կամ համա
կարգչային ցանցի միջոցով կամ այլ միջոց
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ներով տրամադրվող ինտերակտիվ և հեռա
վորական ուսուցողական դասընթացներ և
սեսիաներ. թարգմանչական ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով օնլայն
ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահների
ծառայություններ. մոլախաղերի ծառայություն
ներ. ակումբների ծառայություններ. տոմսերի
ամրագրում և պատվիրում զվարճալի միջո
ցառումների, մարզական և մշակութային միջո
ցառումների համար. էլեկտրոնային գրադա
րանների ծառայություններ էլեկտրոնային
տեղեկատվության (ներառյալ պահոցային
տեղեկատվության) տրամադրման համար՝
էլեկտրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ)
տեսատեղեկատվության և տվյալների, խաղերի
և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրոնային
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և զրու
ցասրահների տրամադրում և գործարկում.
ինտերնետից թվային երաժշտության տրա
մադրում (չբեռնվող). MP3 ինտերնետային
վեբ–կայքերից թվային երաժշտության տրա
մադրում (չբեռնվող). լուսանկարների, նկար
ների, գրաֆիկայի, ձայնի, ֆիլմերի, տեսա
գրությունների և ձայնատեսային ծրագրերի
(չբեռնվող) տրամադրում օնլայն ռեժիմում
կամ համակարգչային տվ յալների բազայից
կամ ինտերնետից կամ ինտերնետային վեբ–
կայքերից. լուսանկարչական ծառայություններ.
բոլոր վերոհիշալ ծառայությունների վերաբեր
յալ տեղեկատվության և խորհրդատվության
տրամադրում:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111564
(220) 07.12.2011

(111) 18420
(151) 21.05.2012
(181) 07.12.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 18.01.2012
(540)
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(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցա
կան և հեռահաղորդակցական սարքեր և
սարքավորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրո
նային սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը
նախատեսված տվյալների մշակման, գրանց
ման, պահման, փոխանցման, որոնման,
առբերման կամ ստացման համար. սարքեր
և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների,
տեղեկատվության և ծածկագրված տվյալների
գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման կամ
վերարտադրման համար. խցիկներ. լուսա
նկարչական սարքեր, գործիքներ և սարք ա
վորանք. պատկերի մշակման սարքեր, գոր
ծիքներ և սարքավորանք. հեռուստատեսային
և ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. հեռա
հաղորդակցական, ռադիո և հեռուստատեսային
հեռարձակման հաղորդող և ընդունող սարքեր.
հեռարձակված կամ հաղորդված ծրագրերին
մուտքի ապահովման սարքեր. հոլոգրամներ.
համակարգիչներ. համակարգիչներին կից
սարքավորումներ. ծրագրավորված տվյալներ
պարունակող էլեկտրոնային սխեմաներ.
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային
ծրագրային արտադրանք. տվ յալների մագ
նիսական կրիչներ հանդիսացող սկավառակներ,
ժապավեններ և լարեր. դատարկ և նախապես
գրանցված մագնիսական քարտեր. տվյալների
քարտեր. հիշողության քարտեր. բանական
քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարունակող
քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների քարտեր.
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր.
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային վար
կաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր.
քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար,
որոնք նախատեսված են հեռախոսների
հետ օգտագործման համար. CD ROM-ներ.
տվ յալների մագնիսական, թվային և օպտի
կական կրիչներ. մագնիսական, թվային
և օպտիկական տվ յալների գրանցման և
պահման կրիչներ (դատարկ և նախապես
գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող
համակարգչային ծրագրային արտադրանք.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող).

6

ՄԱՍ
№ 1

համակարգչային ծրագրային արտադրանք
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների,
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոսների
ծառայության մատուցման համար. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք տվ յալ
ների որոնման և առբերման համար. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի
տվ յալների բազաներ մուտքի ապահովման,
հեռահաղորդակցական ծառայությունների
մատուցման, համակարգչային ցանցերի և
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ
տակների համար. համակարգչային խաղերի
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային
տվ յալների բազաներից կամ ինտերնետից
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռն
վող). MP3 ինտերնետային վեբ–կայքերից տրա
մադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող).
սարքեր ինտերնետից ստացված երաժշտության
նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ,
նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր, ֆիլ
մեր, տեսատվ յալներ և ձայնատեսային ծրա
գրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր և
սարքավորում ներ. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք հեռահսկման համար.
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր.
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոս
ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական
լարեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ.
դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ. հեռա
հաղորդակցական համակարգեր և կայանք
ներ. հեռախոսային ցանցերի տերմինալներ.
հեռախոսային կոմուտատորներ. հեռահա
ղորդակացական ազդանշանի մուտքի, պահ
ման, փոխակերպման և մշակման սարքեր.
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տեր
մինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ ապ
րանքների և ծառայությունների ցուցադրման
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և պատվիրման համար. փեյջինգային, ռադիո
փեյջինգային և ռադիոհեռախոսային սարքեր
և սարքավորումներ. հեռախոսներ, շարժական
հեռախոսներ և հեռախոսային լսափողեր. ֆաք
սիմիլային ապարատներ. անձնական թվային
քարտուղարներ (PDA). էլեկտրոնային նոթփեդեր,
էլեկտրոնային նոթբուքեր. էլեկտրոնային
պլանշետներ. ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր
տվ յալների և հաղորդագրությունների անլար
ստացման, պահման և(կամ) փոխանցման
համար. շարժական էլեկտրոնային սարքեր,
որոնք հնարավորություն են տալիս օգտա
գործողին հետևելու կամ կառավարելու անձ
նական տեղեկատվությունը. հեռախոսների
և հեռախոսային լսափողերի լրասարքեր.
հեռախոսների հետ օգտագործվող ադապ
տեր. հեռախոսների լիցքավորման սարքեր.
գրասեղաններին կամ ավտոմեքենաներում
տեղակայված բարձրախոսով սարքեր՝ հեռա
խոսի ավտոմատ օգտագործման համար.
ավտոմեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և
պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շար
ժական հեռախոսների և հեռախոսային սար
քերի ու լրասարքերի պահման և կրման
համար. համակարգչայնացված անձնական
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ.
միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմ
ներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ
դիրքավորման էլեկտրոնային համակարգեր.
նավարկման, հետևման և դիրքավ որման
էլեկտրոնային սարքեր և սարք ավորումներ.
հսկման սարքեր և սարքավորումներ (բացա
ռությամբ in-vivo հսկման). ռադիոսարքեր
և սարքավորումներ. կառավ արման, տես
տավորման (բացառ ությամբ in-vivo տեստ ա
վորման), ազդանշանման, հսկման (ստուգման) և
ուսուցողական էլեկտրական սարքեր և գործիքներ.
օպտիկական և էլեկտրաօպտիկական սարքեր և
գործիքներ. տեսաֆիլմեր. ձայնատեսային սար
քեր և սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական
և էլեկտրոնային լրացուցիչ պարագաներ և
կից սարքավորանք, որոնք նախատեսված և
հարմարեցված են համակարգիչների, ձայ
նատեսային սարքերի և էլեկտրոնային խաղերի
սարքերի ու սարքավորումների հետ օգտա
գործման համար. վերոհիշյալ ապրանքների
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մասեր և կցամասեր.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր
դակցություն. հեռախոսների, շարժական
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի,
հաղորդագրությունների հավաքման և փոխ
անցման, ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի
երթուղու փոփոխման, ինքնապատասխանիչի,
տեղեկատուի և էլեկտրոնային փոստի ծառա
յություններ. ձայնի, տվյալների, պատկների, երա
ժշտության և տեղեկատվության փոխանցում,
տեղ հասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային
հաղորդագրությունների տեղ հասցնում. օնլայն
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության
վերաբերյալ. տվ յալների միջփոխանակման
ծառայություններ. տվյալների փոխանցում հեռա
հաղորդակցության միջոցով. արբանյակային
կապի ծառայություններ. հեռարձակման ծա
ռայություններ. ռադիո կամ հեռուստատեսային
ծրագրերի ու ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու
վեբխանութ ծրագրերի հեռարձակում կամ
հաղորդում. տեսատեքստի, տելետեքստի և
տվ յալների դիտման ծառայություններ. մուլ
տիմեդիա բովանդակության հեռարձակում և
տեղ հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության
ցանցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն
ների ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների
ծառայություններ. տեսահեռախոսների ծառա
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ
վեբ–էջերի), համակարգչային ծրագրերի և այլ
տվ յալների հեռահաղորդակցություն. օգտա
գործողներին ինտերնետ մուտքի տրամադրում.
ինտերնետին կամ տվ յալների բազաներին
հեռահաղորդակցական միացումների կամ
կապուղիների տրամադրում. օգտագործողնե
րին ինտերնետ մուտքի տրամադրում (պրովայ
դերների ծառայություններ). էլեկտրոն ային
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և զրու
ցասրահների տրամադրում և գործարկում.
ինտերնետում թվային երաժշտության վեբ–
կայքերին մուտքի տրամադրում. ինտերնետում
MP3 վեբ–կայքերին մուտքի տրամադրում.
հեռահաղորդակցության միջոցով թվային
երաժշտության տեղ հասցնում. այլ օպերա
տորներին հեռահաղորդակցական ենթակա
ռուցվածքներ մուտքի տրամադրում. որոն
ման միջոցների գործարկում և տրամ ա
դրում. հեռահաղորդակցական մուտքի ծառա
յություններ. հաղորդագրությունների ու
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պատկ երների համակարգչայնացված փոխ
անցում. հաղորդակցություն համակարգչի
միջոցով. նորությունների գործակալություն
ների ծառայություններ. նորությունների և
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ
ծառայությունների տրամադրման համար
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների,
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վար
ձում, վարձույթ և վարձակալություն. վերո
հիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և
խորհրդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
օնլայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող դաստիարակության,
կրթության, ուսուցման, զվարճությունների,
մարզական և մշակութային միջոցառումների
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
համակարգչային տվ յալների բազաների կամ
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային
խաղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային
սարքերի ու սարքավորումների վարձակալման
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատեսային
զվարճությունների ծառայություններ. ֆիլմերի,
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի և
հեռուստախանութների ու վեբխանութների
ծրագրերի արտադրություն. խաղերի ու
մրցույթների կազմակերպում. էլեկտրոնային
հրատարակում ների օնլայն տրամադրում.
էլեկտրոնային գրքերի և ամսագրերի օնլայն
հրատարակում. տեքստերի հրատարակում
էլեկտրոնային ֆորմատում կամ այլ կերպ.
ձայնային և (կամ) տեսային տեղեկատվական
միջոցների հրատարակում և արտադրու
թյուն. ցուցահանդեսների ծառայություններ.
ցուցահ անդեսներին և ցուցահանդեսների
ծառ այ ություններին օնլայն մուտքի տրա
մադրում. լրատվական ծրագրերի ծառայու
թյուններ ինտերնետով հաղորդելու համար.
կոնֆերանսների, սեմինարների, սիմպո
զիումների, դասընթացների, քննարկումների,
համաժողովների եւ ցուցահանեդսների կազ
մակերպում և անցկացում. օնլայն ռեժի
մում հեռահաղորդակցական կապի կամ
համ ակարգչային ցանցի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող ինտերակտիվ և
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հեռավորական ուսուցողական դասընթացներ և
սեսիաներ. թարգմանչական ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով օնլայն
ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահների
ծառայություններ. մոլախաղերի ծառայություն
ներ. ակումբների ծառայություններ. տոմսերի
ամրագրում և պատվիրում զվարճալի միջո
ցառում ների, մարզական և մշակութային
միջոցառումների համար. էլեկտրոնային գրա
դարանների ծառայություններ էլեկտրոնային
տեղեկատվության (ներառյալ պահոցային
տեղեկատվության) տրամադրման համար՝
էլեկտրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ)
տեսատեղեկատվության և տվյալների, խաղերի
և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրոնային
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և զրու
ցասրահների տրամադրում և գործարկում.
ինտերնետից թվային երաժշտության տրա
մադրում (չբեռնվող). MP3 ինտերնետային
վեբ–կայքերից թվային երաժշտության
տրամ ադրում (չբեռնվող). լուսանկարների,
նկարների, գրաֆիկայի, ձայնի, ֆիլմերի, տեսա
գրությունների և ձայնատեսային ծրագրերի
(չբեռնվող) տրամադրում օնլայն ռեժիմում
կամ համակարգչային տվ յալների բազայից
կամ ինտերնետից կամ ինտերնետային վեբ–
կայքերից. լուսանկարչական ծառայություններ.
բոլոր վերոհիշալ ծառայությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության և խորհրդատվության տրա
մադրում:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111565
(220) 07.12.2011

(111) 18421
(151) 21.05.2012
(181) 07.12.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 18.01.2012
(540)
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(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցա
կան և հեռահաղորդակցական սարքեր և
սարքավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրո
նային սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը
նախատեսված տվյալների մշակման, գրանց
ման, պահման, փոխանցման, որոնման,
առբերման կամ ստացման համար. սարքեր
և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների,
տեղեկատվության և ծածկագրված տվյալների
գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման
կամ վերարտադրման համար. խցիկներ.
լուսանկարչական սարքեր, գործիքներ և
սարքավորանք. պատկերի մշակման սարքեր,
գործիքներ և սարքավորանք. հեռուստատե
սային և ռադիոսարքեր և սարքավորումներ.
հեռահաղորդակցական, ռադիո և հեռուս
տատեսային հեռարձակման հաղորդող և ընդու
նող սարքեր. հեռարձակված կամ հաղորդված
ծրագրերին մուտքի ապահովման սարքեր.
հոլոգրամ ներ. ծրագրավորված տվ յալներ
պարունակող էլեկտրոնային սխեմաներ. տվյալ
ների մագնիսական կրիչներ հանդիսացող
սկավառակներ, ժապավեններ և լարեր. դատարկ
և նախապես գրանցված մագնիսական քարտեր.
տվ յալների քարտեր. հիշողության քարտ եր.
բանական քարտեր. միկրոպրոցեսորներ
պարունակող քարտեր. ինտեգրալային սխե
մաների քարտեր. նույնականացման էլեկտրո
նային քարտեր. հեռախոսային քարտեր.
հեռախոսային վարկաքարտեր. վարկաքարտեր.
հաշվեքարտեր. քարտեր էլեկտրոնային խա
ղերի համար, որոնք նախատեսված են հե
ռախ ոսների հետ օգտագործման համար.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող).
հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին
և ինտերնետին. համակարգչային տվյալների
բազաներից կամ ինտերնետից տրամադրվող
թվային երաժշտություն (բեռնվող). MP3
ինտերնետային վեբ–կայքերից տրամադրվող
թվային երաժշտություն (բեռնվող). սարքեր
ինտերնետից ստացված երաժշտության
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նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ.
համակարգչային տվ յալների բազաներից
կամ ինտերնետից կամ ինտերնետային
կայք երից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող
լուսան կարներ, նկարներ, գրաֆիկա, ձայ
նային ֆայլեր, ֆիլմեր, տեսատվ յալներ և
ձայնատեսային ծրագրեր (բեռնվող). հեռա
հսկման սարքեր և սարքավորումներ. արբան
յակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. հեռա
հաղորդակցության և հեռարձակման ար
բանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ
և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր
և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ.
դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ. հեռա
հաղորդակցական համակարգեր և կա
յանքներ. հեռախոսային ցանցերի տերմի
նալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ.
հեռահաղորդակցական ազդանշանի մուտքի,
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր.
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տեր
մինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ ապ
րանքների և ծառայությունների ցուցադրման
և պատվիրման համար. փեյջինգային,
ռադիոփեյջինգային և ռադիոհեռախոսային
սարքեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ,
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային
լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ.
անձնական թվային քարտուղարներ (PDA).
ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների և հա
ղորդագրությունների անլար ստացման, պահ
ման և(կամ) փոխանցման համար. շարժական
էլեկտրոնային սարքեր, որոնք հնարավորություն
են տալիս օգտագործողին հետևելու կամ կա
ռավարելու անձնական տեղեկատվությունը.
հեռախոսների և հեռախոսային լսափողերի
լրասարքեր. հեռախոսների հետ օգտագործվող
ադապտեր. հեռախոսների լիցքավորման սար
քեր. գրասեղաններին կամ ավտոմեքենա
ներում տեղակայված բարձրախոսով սարքեր՝
հեռախոսի ավտոմատ օգտագործման համար.
ավտոմեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և
պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շար
ժական հեռախոսների և հեռախոսային սար
քերի ու լրասարքերի պահման և կրման
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համար. համակարգչայնացված անձնական
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ.
միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմ
ներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլո
բալ դիրքավորման էլեկտրոնային համա
կարգեր. նավարկման, հետևման և դիր
քավորման էլեկտրոնային սարքեր և սար
քավորում ներ. հսկման սարքեր և սար
քավորումներ (բացառությամբ in-vivo հսկման).
ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. կառա
վարման, տեստավորման (բացառությամբ invivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկ
ման (ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկ
տրաօ պտիկական սարքեր և գործիքն եր.
տեսաֆ իլմեր. ձայնատեսային սարքեր և
սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական
և էլեկտրոնային լրացուցիչ պարագաներ և
կից սարքավորանք, որոնք նախատեսված և
հարմարեցված են համակարգիչների, ձայ
նատեսային սարքերի և էլեկտրոնային խաղերի
սարքերի ու սարքավորումների հետ օգտա
գործման համար. վերոհիշյալ ապրանքների
մասեր և կցամասեր.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր
դակցություն. հեռախոսների, շարժական
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի,
հաղորդագրությունների հավաքման և փոխ
անցման, ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի
երթուղու փոփոխման, ինքնապատասխանիչի,
տեղեկատուի և էլեկտրոնային փոստի ծառա
յություններ. ձայնի, տվյալների, պատկերների,
երաժշտության և տեղեկատվության փոխանցում,
տեղ հասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային
հաղորդագրությունների տեղ հասցնում. օնլայն
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության
վերաբերյալ. տվ յալների միջփոխանակման
ծառայություններ. տվյալների փոխանցում հեռա
հաղորդակցության միջոցով. արբանյակային
կապի ծառայություններ. հեռարձակման ծառա
յություններ. ռադիո կամ հեռուստատեսային
ծրագրերի ու ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու
վեբխանութ ծրագրերի հեռարձակում կամ
հաղորդում. տեսատեքստի, տելետեքստի և
տվյալների դիտման ծառայություններ. մուլտի
մեդիա բովանդակության հեռարձակում և տեղ
հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության
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ցանցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն
ների ծառայություններ. տեսակոնֆերանս
ների ծառայություններ. տեսահեռախոսների
ծառայություններ. տեղեկատվության (ներառյալ
վեբ–էջերի), համակարգչային ծրագրերի
և այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում. ինտերնետին կամ տվ յալների
բազաներին հեռահաղորդակցական միացում
ների կամ կապուղիների տրամադրում. օգտա
գործողներին ինտերնետ մուտքի տրամադրում
(պրովայդերների ծառայություններ). էլեկտրո
նային կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում.
ինտերնետում թվային երաժշտության վեբ–
կայքերին մուտքի տրամադրում. ինտերնետում
MP3 վեբ–կայքերին մուտքի տրամադրում.
հեռահաղորդակցության միջոցով թվային
երաժշտության տեղ հասցնում. այլ օպերա
տորներին հեռահաղորդակցական ենթակա
ռուցվածքներ մուտքի տրամադրում. որոնման
միջոցների գործարկում և տրամադրում. հեռա
հաղորդակցական մուտքի ծառայություններ.
նորությունների գործակալությունների ծա
ռայություններ. նորությունների և ընթաց իկ
իրադարձությունների վերաբերյալ տեղե
կատվության փոխանցում. վերոհիշյալ
ծառայությունների տրամադրման համար
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների,
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վար
ձում, վարձույթ և վարձակալություն. վերո
հիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և
խորհրդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
օնլայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող դաստիարակության,
կրթության, ուսուցման, զվարճությունների,
մարզական և մշակութային միջոցառումների
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
համակարգչային տվյալների բազաների կամ
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնա
յին խաղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային
սարքերի ու սարքավորումների վարձակալման
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ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատեսային
զվարճությունների ծառայություններ. ֆիլմերի,
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի և
հեռուստախանութների ու վեբխանութների
ծրագրերի արտադրություն. խաղերի ու
մրցույթների կազմակերպում. էլեկտրոնային
հրատարակում ների օնլայն տրամադրում.
էլեկտրոնային գրքերի և ամսագրերի օնլայն
հրատարակում. տեքստերի հրատարակում
էլեկտրոնային ֆորմատում կամ այլ կերպ.
ձայնային և (կամ) տեսային տեղեկատվական
միջոցների հրատարակում և արտադրություն.
ցուցահանդեսների ծառայություններ. ցու
ցահ
անդեսներին և ցուցահանդեսների
ծառ այություններին օնլայն մուտքի տրա
մադրում. լրատվական ծրագրերի ծառա
յություններ ինտերնետով հաղորդելու համար.
կոնֆերանսների, սեմինարների, սիմպո
զիումների, դասընթացների, քննարկումների,
համաժողովների և ցուցահանեդսների
կազմակերպում և անցկացում. օնլայն ռեժի
մում հեռահաղորդակցական կապի կամ
համակարգչային ցանցի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող ինտերակտիվ և
հեռավորական ուսուցողական դասընթացներ և
սեսիաներ. թարգմանչական ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով օն-լայն
ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահների
ծառայություններ. մոլեխաղերի ծառայություն
ներ. ակումբների ծառայություններ. տոմսերի
ամրագրում և պատվիրում զվարճալի միջո
ցառում ների, մարզական և մշակութային
միջոցառում ների համար. էլեկտրոնային
գրադարանների ծառայություններ էլեկտրոնային
տեղեկատվության (ներառյալ պահոցային
տեղեկատվության) տրամադրման համար՝
էլեկտրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ)
տեսատեղեկատվության և տվյալների, խաղերի
և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրոնային
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և
զրուցասրահների տրամադրում և գործար
կում. ինտերնետից թվային երաժշտության
տրամադրում (չբեռնվող). MP3 ինտերնետա
յին վեբ–կայքերից թվային երաժշտության
տրամադրում (չբեռնվող). լուսանկարների,
նկարների, գրաֆիկայի, ձայնի, ֆիլմերի, տեսա
գրությունների և ձայնատեսային ծրագրերի
(չբեռնվող) տրամադրում օնլայն ռեժիմում
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կամ համակարգչային տվ յալների բազայից
կամ ինտերնետից կամ ինտերնետային վեբ–
կայքերից. լուսանկարչական ծառայություններ.
բոլոր վերոհիշալ ծառայությունների վերաբեր
յալ տեղեկատվության և խորհրդատվության
տրամադրում:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111578
(220) 12.12.2011

(111) 18422
(151) 21.05.2012
(181) 12.12.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Ներսիսյան,
Թալին, Խանջյան 21/2, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 44. ստոմատոլոգիական ծառայություն:
____________________

(210) 20111602
(220) 14.12.2011

(111) 18423
(151) 21.05.2012
(181) 14.12.2021
(730) «Ինկերոն» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա
20, բն. 48, AM
(442) 03.02.2012
(540)

(511)
դաս 43. ռեստորան:
____________________

(210) 20111637
(220) 21.12.2011

(111) 18424
(151) 21.05.2012
(181) 21.12.2021
(730) Արգամ Հովիկի Աբրահամյան, Երևան,
Տերյան 66, բն. 18, AM
(442) 18.01.2012
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(540)

(730) Էբբոթթ Կադիովասկուլար Սիսթըմզ Ինք., US
(442) 03.02.2012
(540)

(526) «ARMENIA» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 43. հյուրանոց:
____________________

(210) 20111653
(220) 23.12.2011

(111) 18425
(151) 21.05.2012
(181) 23.12.2021
(730) Էբբոթթ Կադիովասկուլար Սիսթըմզ Ինք., US
(442) 03.02.2012
(540)

(511)
դաս 10. վիրաբուժական և բժշկական սարքեր
և գործիքներ, այն է՝ փողաձողեր (կաթետերներ),
ստենտների տեղ հասցման համակարգեր,
ստենտներ, փչովի բալոններ, փչովի բալոնների
նյութեր, փչովի բալոններով փողաձողեր (կաթե
տերներ), անոթային սեղմիչներ, ուղղորդող
փողաձողեր (կաթետերներ), լայնացնող փողա
ձողեր (կաթետերներ), փողաձողերի (կաթե
տերներ) մետաղալարային ուղղատուներ, հիմ
նական փողաձողը (կաթետեր) անցկացնելու
համար օժանդակ սարքեր, պարուրակներ
փողաձողերի (կաթետերներ) ուղղատուների
համար. ծայրամասային և լեղազատիչ ինքնա
լայնացող ստենտային համակարգեր. դեղա
միջոցների դուրսցայտման ստենտային համա
կարգեր. էվերոլիմուս (everolimus) դուրս ցայտող
ստենտային համակարգեր պսակաձև անոթների
համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111654
(220) 23.12.2011
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(511)
դաս 10. վիրաբուժական և բժշկական սարքեր
և գործիքներ, այն է՝ փողաձողեր (կաթետերներ),
ստենտների տեղ հասցման համակարգեր,
ստենտներ, փչովի բալոններ, փչովի բալոն
ների նյութեր, փչովի բալոններով փողաձողեր
(կաթետերներ), անոթային սեղմիչներ, ուղղոր
դող փողաձողեր (կաթետերներ), լայնացն ող
փողաձողեր (կաթետերներ), փողաձողերի
(կաթետերներ) մետաղալարային ուղղատուներ,
հիմն ական փողաձողը (կաթետեր) անցկաց
նելու համար օժանդակ սարքեր, պարուրակներ
փողաձողերի (կաթետերներ) ուղղատուների
համար. ծայրամասային և լեղազատիչ
ինքնալայնացող ստենտային համակարգեր.
դեղամիջոցների դուրսցայտման ստենտային
համակարգեր. էվերոլիմուս (everolimus) դուրս
ցայտող ստենտային համակարգեր պսակաձև
անոթների համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111661
(220) 26.12.2011

(111) 18427
(151) 21.05.2012
(181) 26.12.2021
(730) «Սիլվեռ գլաս» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի
58, բն. 12, AM
(442) 03.02.2012
(540)

(111) 18426
(151) 21.05.2012
(181) 23.12.2021
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(526) «CLEANING SERVICE» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 37. մաքրման ծառայություն:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(111) 18428
(151) 21.05.2012
(181) 26.12.2021
(730) «Ատա Վանք Լես» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան
28, AM
(442) 18.01.2012
(540)
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(442) 03.02.2012
(540)

(210) 20111663
(220) 26.12.2011

(526) «LABORATORY» բառն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 42. դեղերի կենսահամարժեքության
և որակի հսկման, սննդի որակի հսկման և ան
վտանգության փորձարկումներ:
____________________

(210) 20110203
(220) 25.02.2011
(526) «TOUR» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կանաչ և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր, ներմուծում, գովազդ.
գործերի կառավարում գործարարության աս
պարեզում. վարչարարական գործունեություն
գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային
ծառայություններ.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
զբոսաշրջության և ճանապարհորդությունների
կազմակերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20120067
(220) 16.01.2012

(111) 18429
(151) 21.05.2012
(181) 16.01.2022
(730) «Էֆ Դի Էյ լաբ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ.
Նոր Գեղի, 6-րդ փող., տուն 1, AM

(111) 18430
(151) 29.05.2012
(181) 25.02.2021
(730) ՕԱՕ «Կոմպանիյա ՅՈՒՆԻՄԻԼՔ», RU
(442) 21.04.2011
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմ
պոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր
և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բա
ղադրանյութեր:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

59
59

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.06.2012

(210) 20110347
(220) 17.03.2011

(111) 18431
(151) 29.05.2012
(181) 17.03.2021
(730) ՕԱՕ «Կոմպանիյա ՅՈՒՆԻՄԻԼՔ», RU
(442) 21.04.2011
(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 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպե
լիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր.
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20110529
(220) 22.04.2011

(111) 18432
(151) 29.05.2012
(181) 22.04.2021
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 22.06.2011
(540)

6

ՄԱՍ
№ 1

լիսեռներ, արգելակներ, դողեր, անիվներ.
շարժիչային տրանսպորտային միջոցների
կորպուսային մասեր, ներառյալ՝ բեռնատեղի
կափարիչների վրայի սպոյլերներ, պաշտպանիչ
վահանակներ, թևի կամ անվային կամարի
լայնիչներ, բեռնատար ավտոմեքենայի բազայի
սահմաններում կողային ջրահոսիչներ, առջևի
քամու բաժանարարներ, կողային լծակների
վահաններ և լծակների վահանների երկարիչներ,
սպոյլերներ, ռադիատորի երեսպատվածքներ,
ռադիատորի երեսպատվածքների սպոյլեր
ներ և կափարիչներ. ուժային փոխանցիչի կա
ռավարման բլոկներ, որոնք օգտագործվում են
շարժիչի ֆունկցիաները վերահսկելու համար և
վառքի առաջանցման կայանքներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111117
(220) 09.09.2011

(111) 18433
(151) 29.05.2012
(181) 09.09.2021
(730) «Արդա-թրեյդինգ» ԼԼՔ, UA
(442) 22.12.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111177
(220) 19.09.2011

(111) 18434
(151) 29.05.2012
(181) 19.09.2021
(730) «Սամսուրամ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի
23, AM
(442) 21.10.2011
(540)

(526) «ECO» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային
միջոցների շարժիչներ, փոխհաղորդակներ,
կախոցներ, մեղմիչներ, տանող (բանեցնող)

60
60

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.06.2012

(526) «PIZZA» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կարմիր,
կանաչ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:
____________________

(210) 20111192
(220) 26.09.2011

(111) 18435
(151) 29.05.2012
(181) 26.09.2021
(730) «Լհնմ» ՍՊԸ, Երևան, Նորքի 17փ., տուն
22, AM
(442) 21.10.2011
(540)
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(526) «ՍՈՒՐՃ» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է մուգ շագանակագույն
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20111310
(220) 20.10.2011

(111) 18437
(151) 29.05.2012
(181) 20.10.2021
(730) «Վիլլա դե տորտա» ՍՊԸ, ք. Երևան,
Չեխովի 32/2, շենք 1, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն և
կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. մանկական խաղերի և շոուների
կազմակերպում մանուկների մասնակցությամբ,
միջոցառումների կազմակերպում հեքիաթային
հերոսների մասնակցությամբ, զվարճությունների
կազմակերպում:
դաս 43. մանկական սրճարան:
____________________

(210) 20111291
(220) 17.10.2011

(111) 18436
(151) 29.05.2012
(181) 17.10.2021
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն, սև և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, բրինձ, տա
պիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշա
կեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր,
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ,
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ. առևտուր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

61
61

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.06.2012

(210) 20111360
(220) 31.10.2011

(111) 18438
(151) 29.05.2012
(181) 31.10.2021
(730) Նինա Օհանյան, Երևան, Մամիկոնյանց 2,
բն. 73, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն և
բեժ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 38. տեղեկատվական պորտալ, որը
տրամադրում է ամբողջական տեղեկատվություն
ռեստորանների, բարերի, սրճարանների, պան
դոկների, թեյարանների, ակումբների մասին:
____________________

(210) 20111366
(220) 02.11.2011

(111) 18439
(151) 29.05.2012
(181) 02.11.2021
(730) Սամսունգ Էլեքթրոնիքս Քո., ԼԹԴ., KR
(442) 18.01.2012
(310) 40-20110048483 (320) 02.09.2011 (330) KR
(540)
(511)
դաս 9. մարտկոցներ բջջային (շար
ժական) հեռախոսների և դյուրակիր համա
կարգիչների հետ օգտագործելու համար.
տես ախցիկներ. համակարգչային խաղային
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային
ցանցի համակենտրոնիչներ, հաղորդիչներ
և երթուղարարներ. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք հաղորդագրությունների
ակնթարթային փոխանակման, էլեկտրոնային
փոստերի և կոնտակտային տեղեկատվու
թյան ուղարկման և ընդունման, ցանկի և
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տեղեկատվական ռեսուրսների բաշխման ծա
ռայության համար. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք տարբեր թվային ընթեր
ցանության տեղեկատվական ռեսուրսների
կառավարման և կազմակերպման համար,
մասնավորապես` էլեկտրոնային գրքեր, էլեկ
տրոն ային թերթեր, թեզեր և էլեկտրոնային
ամսագրեր. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք անձնական տեղեկատվության
կառավարման համար. համակարգչային
ծրագրային արտադրանք երաժշտության
գնման, բեռնավորման, կատարման կամ
լսելու համար. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք թվային ընթերցանության տեղե
կատվ ական ռեսուրսների գնման, գրանց
ման, բեռնավորման, կատարման կամ լսելու
համար, մասնավորապես՝ էլեկտրոնային
գրքեր, էլեկտրոնային թերթեր, թեզեր և էլեկ
տրոնային ամսագրեր. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք տեքստի, տվ յալն երի,
ձայնա- և տեսաֆայլերի ու էլեկտրոնային
խաղերի գրանցման, կազմակերպման, փոխա
նակման, կառավարման և վերանայման հա
մար՝ նախատեսված հեռուստատեսության,
համակարգիչների, երաժշտական փլեյերների,
տեսափլեյերների, ﬔդիափլեյերների, բջջային
(շարժական) հեռախոսների և դյուրակիր ու
ձեռքի թվային էլեկտրոնային սարքավորու
ﬓերի համար. նավագնացության, երթուղի
ների և ուղևորությունների պլանավորման
և էլեկտրոնային քարտեզավորման համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք արբան
յակային և GPS նավագնացական համա
կարգերի հետ օգտագործման համար. ճանա
պարհորդական տեղեկատվական համա
կարգերի համակարգչային ծրագրային արտա
դրանք հյուրանոցների, կողﬓորոշիչների,
թանգարանների, հասարակական տրանս
պորտային ﬕջոցների, ռեստորանների և
ճանապարհորդությանը ու տրանսպորտին
վերաբերող այլ տեղեկատվության վերաբերյալ
ճանապարհորդական խորհրդատվություն և
տեղեկատվություն ապահովելու կամ տրա
մադրելու համար. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք էլեկտրոնային քարտեզների
բեռնավորման և դիտման համար. ներկառուցված
համակարգչային ծրագրային արտադրանք, որն
օգտագործվում է որպես էլեկտրոնային ֆունկցիա
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բջջային կամ շարժական հեռախոսներում, որը
թույլ է տալիս օգտագործողներին խաղալու
և բեռնավորելու էլեկտրոնային խաղեր,
լսելու և բեռնավորելու զանգի ձայներ ու
երաժ շտություն և դիտելու ու բեռնավորելու
էկրանի գլխադիրներ և պաստառներ. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք, որը
թույլ է տալիս էլեկտրոնային զանգվածային
լրատվաﬕջոցների կամ տեղեկատվության
հեղինակային մշակում, փոստային ուղարկում,
ներբեռնում, բեռնավորում, փոխանցում, ստա
ցում, խմբագրում, հեռացում (ջնջում), կո
դավորում, կոդավերծանում, վերարտադրում,
պահպանում, կազմակերպում, ցուցադրում,
արտապատկերում, նշում, բլոգինգ, բաշխում
կամ այլ կերպով մատակարարում համացանցի
կամ հաղորդակցման այլ ցանցի ﬕջոցով.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք,
որը թույլ է տալիս օգտագործողներին ծրագրա
վորելու և ցուցադրելու ձայնա-, տեսա-, տեքս
տային և այլ մուլտիﬔդիա բովանդակություն,
մասնավորապես՝ երաժշտություն, հաﬔրգներ,
տեսանյութեր, ռադիո, հեռուստատեսություն,
նորություններ, սպորտ, խաղեր, մշակութային
իրադարձություններ և նմանատիպ զվար
ճալի ﬕջոցառուﬓեր ու կրթական ծրագրեր
հաղորդակցության ցանցի ﬕջոցով. համա
կարգիչներ. տվ յալների հաղորդակցության
մալուխներ բջջային հեռախոսների և պլան
շետային համակարգիչների հետ օգտա
գործելու համար. թվային խցիկներ. թվային
հեռուստատեսային աբոնենտային կցուրդներ.
բեռն ավորվող թվային պատկերներ, մաս
նավորապես՝ լուսանկարչական պատկերներ
կամ տեսապատկերներ. բեռնավորվող զանգի
ձայներ. DVD փլեյերներ. ականջակալներ
բջջային (շարժական) հեռախոսների և պլան
շետային համակարգիչների համար. էլեկտրական
լիցքավորման սարքեր բջջային (շարժական)
հեռախոսների և պլանշետային համակարգիչ
ների համար. ֆաքսիﬕլային ապարատներ.
կոշտ սկավառակի սկավառակակիրներ.
համացանցային արձանագրության (IP) PBX
(դեպի ընդհանուր ցանց ելքով մասնավոր
հեռախոսային կայան) կոմուտացման վահան
ներ. IP համացանցային արձանագրության
հեռախոսներ. գլխավոր հեռախոսների տեր
ﬕնալներ. L AN փոխարկիչներ. բջջային
(շարժական) հեռախոսների և պլանշետային
համակարգիչների գործութային համակարգի
ծրագրային արտադրանք. բջջային (շարժական)
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հեռախոսներ. համակարգիչների մոնիտորներ.
MP3 փլեյերներ. ցանցի մուտքի սերվերի
սարքավորանք և սիստեմային ծրագրեր.
PDA (անձնական թվային քարտուղարներ).
դյուրակիր համակարգիչներ. դյուրակիր
մուլտիﬔդիա փլեյերներ. համակարգիչների
տպիչներ. կիսահաղորդիչներ. սմարթֆոններ.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
ցանցային կառավարման համակարգի
համար. փոխարկիչների երթուղարարներ.
պլանշետային համակարգիչներ. հեռախոս
ներ. հեռուստատեսային ընդունիչներ. USB հի
շողության ֆլեշ. գլոբալ ցանցի (WAN) երթու
ղարարներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111380
(220) 09.11.2011

(111) 18440
(151) 29.05.2012
(181) 09.11.2021
(730) Գևորգ Աբգարյան, Տավուշ, գ. Կողբ 10,
տուն 31, AM
(442) 07.12.2011
(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 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր:
____________________

63
63

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.06.2012

(210) 20111461
(220) 15.11.2011

(111) 18441
(151) 29.05.2012
(181) 15.11.2021
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա
րատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի,
գինի, օղի):
____________________

(210) 20111472
(220) 17.11.2011

(111) 18442
(151) 29.05.2012
(181) 17.11.2021
(730) «Ասիկս» ՍՊԸ, Երևան, Այգեձոր, տուն 5, AM
(442) 22.12.2011
(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 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20111487
(220) 18.11.2011

(111) 18443
(151) 29.05.2012
(181) 18.11.2021
(730) Ղուկաս Ուլիխանյան, Երևան, Միկոյան 25,
բն. 18, AM
(442) 07.12.2011
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(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ:
____________________

(210) 20111488
(220) 21.11.2011

(111) 18444
(151) 29.05.2012
(181) 21.11.2021
(730) «Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն»
ՓԲԸ, Երևան, Մելիք-Ադամյան 2/1, AM
(442) 22.12.2011
(540)

(511)
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.
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, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
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դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր
ծական, անտառային և հացահատիկային
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 գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20111530
(220) 02.12.2011

(111) 18445
(151) 29.05.2012
(181) 02.12.2021
(730) «Երևանյան կոնյակի տուն» ՍՊԸ, Երևան,
Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM
(442) 22.12.2011
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտ ո
ղական ձեռնարկներ (բացառությամբ սար
քավորում ների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի). մասնավորապես՝ հայկական
կոնյակ, բրենդի, գինիներ, օղի, վիսկի, լիկյորներ,
մրգեր պարունակող ալկոհոլային խմիչքներ,
սպիրտային էքստրակտներ, սպիրտային
էսենցիաներ (բնահյութեր):
____________________
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(210) 20111539
(220) 02.12.2011

(111) 18446
(151) 29.05.2012
(181) 02.12.2021
(730) Էբբոթթ Կադիովասկուլար Սիսթըմզ Ինք., US
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 10. վիրաբուժական և բժշկական սարքեր
և գործիքներ, այն է՝ փողաձողեր (կաթետերներ),
ստենտների տեղ հասցման համակարգեր,
ստենտներ, փչովի բալոններ, փչովի բալոնների
նյութեր, փչովի բալոններով փողաձողեր (կաթե
տերներ), անոթային սեղմիչներ, ուղղորդող
փողաձողեր (կաթետերներ), լայնացնող փո
ղաձողեր (կաթետերներ), փողաձողերի (կա
թետերներ) մետաղալարային ուղղատուներ,
հիմնական փողաձողը (կաթետեր) անցկացնելու
համար օժանդակ սարքեր, պարուրակներ
փողաձողերի (կաթետերներ) ուղղատուների
համար. ծայրամասային և լեղազատիչ ինքնա
լայնացող ստենտային համակարգեր. դեղա
միջոցների դուրսցայտման ստենտային համա
կարգեր. պսակաձև անոթների ստենտային
համակարգեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111540
(220) 02.12.2011

(111) 18447
(151) 29.05.2012
(181) 02.12.2021
(730) Էբբոթթ Կադիովասկուլար Սիսթըմզ Ինք., US
(442) 18.01.2012
(540)
(511)
դաս 10. վիրաբուժական և բժշկական սարքեր
և գործիքներ, այն է՝ փողաձողեր (կաթետերներ),
ստենտների տեղ հասցման համակարգեր,
ստենտներ, փչովի բալոններ, փչովի բալոնների
նյութեր, փչովի բալոններով փողաձողեր
(կաթետերներ), անոթային սեղմիչներ, ուղղորդող
փողաձողեր (կաթետերներ), լայնացնող
փողաձողեր (կաթետերներ), փողաձողերի (կա
թետերներ) մետաղալարային ուղղատուներ,
հիմնական փողաձողը (կաթետեր) անցկացնելու
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համար օժանդակ սարքեր, պարուրակներ
փողաձողերի (կաթետերներ) ուղղատուների
համար. ծայրամասային և լեղազատիչ
ինքնալայնացող ստենտային համակարգեր.
դեղամիջոցների դուրսցայտման ստենտային
համակարգեր. պսակաձև անոթների ստենտային
համակարգեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(540)

(210) 20111541
(220) 02.12.2011

(111) 18448
(151) 29.05.2012
(181) 02.12.2021
(730) Էբբոթթ Կադիովասկուլար Սիսթըմզ Ինք., US
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 10. վիրաբուժական և բժշկական սարքեր
և գործիքներ, այն է՝ փողաձողեր (կաթետերներ),
ստենտների տեղ հասցման համակարգեր,
ստենտներ, փչովի բալոններ, փչովի բալոնների
նյութեր, փչովի բալոններով փողաձողեր
(կաթետերներ), անոթային սեղմիչներ, ուղղորդող
փողաձողեր (կաթետերներ), լայնացնող
փողաձողեր (կաթետերներ), փողաձողերի (կա
թետերներ) մետաղալարային ուղղատուներ,
հիմնական փողաձողը (կաթետեր) անցկացնելու
համար օժանդակ սարքեր, պարուրակներ
փողաձողերի (կաթետերներ) ուղղատուների
համար. ծայրամասային և լեղազատիչ ինքնա
լայնացող ստենտային համակարգեր. դե
ղամիջոցների դուրսցայտման ստենտային
համակարգեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111544
(220) 05.12.2011

(111) 18449
(151) 29.05.2012
(181) 05.12.2021
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց,
Գործարանային 10, AM
(442) 22.12.2011

(526) Բացի «ARARAT» և «PIRAMIDE» բառերից
մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց
բորդո, կարմիր և ոսկեգույն գունային հա
մակցությամբ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար.
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. սիգա
րետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. ծխախոտի
քսակներ. ծխախոտային թղթի գրքույկներ,
խոնավացուցիչով տուփեր սիգարների համար.
լուցկու տուփեր. կայծքարեր. ﬔքենաներ
սիգարների կտրման համար. սիգարների
ծխափողեր. սիգարետների ծխափողերի ծայ
րակալներ. սիգարների և սիգարետների ծխա
փողերի սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ,
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխամորճի
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ,
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխախոտի
համար. լուցկու տուփեր. ծաﬔլու ծխախոտ.
հոտ քաշելու ծխախոտ. ծխախոտամաններ.
ծխամորճեր. գրպանի հարմարանքներ սիգա
րետները և պապիրոսները փաթաթելու համար.
սիգարետի զտիչներ. առանց ծխախոտի պա
պիրոսի պարկուճի մասեր. արկղեր սիգարների
համար. արկղեր սիգարետների, պապիրոսների
համար:
____________________

66
66

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.06.2012

(210) 20111545
(220) 05.12.2011

(111) 18450
(151) 29.05.2012
(181) 05.12.2021
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց,
Գործարանային 10, AM
(442) 22.12.2011
(540)

6

ՄԱՍ
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համար. լուցկու տուփեր. ծաﬔլու ծխախոտ.
հոտ քաշելու ծխախոտ. ծխախոտամաններ.
ծխամորճեր. գրպանի հարմարանքներ սիգա
րետները և պապիրոսները փաթաթելու համար.
սիգարետի զտիչներ. առանց ծխախոտի
պապիրոսի պարկուճի մասեր. արկղեր սի
գարների համար. արկղեր սիգարետների, պա
պիրոսների համար:
____________________

(210) 20111574
(220) 12.12.2011

(111) 18451
(151) 29.05.2012
(181) 12.12.2021
(730) «Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն»
ՓԲԸ, Երևան, Մելիք-Ադամյան 2/1, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(526) Բացի «ARARAT» և «PERLA» բառերից
մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց
բորդո, կարմիր և ոսկեգույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. ներ
ծծող թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետի,
պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. ծխախոտի
քսակներ. ծխախոտային թղթի գրքույկներ,
խոնավացուցիչով տուփեր սիգարների համար.
լուցկու տուփեր. կայծքարեր. ﬔքենաներ
սիգարների կտրման համար. սիգարների
ծխափողեր. սիգարետների ծխափողերի ծայ
րակալներ. սիգարների և սիգարետների ծխա
փողերի սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ,
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխամորճի
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ,
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխախոտի

(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն. դրամավարկային գոր
ծառնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար
քավորումների տեղակայում.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
____________________

(210) 20111590
(220) 13.12.2011

(111) 18452
(151) 29.05.2012
(181) 13.12.2021

(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
(442) 18.01.2012
(310) 2584821 (320) 16.06.2011 (330) GB

67
67

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.06.2012

(540)
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(511)
դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխա
խոտային արտադրանք, վառիչներ, լուցկի,
ծխելու պիտւյքներ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111592
(220) 13.12.2011

(111) 18454
(151) 29.05.2012
(181) 13.12.2021
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
(442) 18.01.2012
(310) 2584823 (320) 16.06.2011 (330) GB
(540)
(511)
դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխա
խոտային արտադրանք, վառիչներ, լուցկի,
ծխելու պիտւյքներ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111591
(220) 13.12.2011

(111) 18453
(151) 29.05.2012
(181) 13.12.2021
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
(442) 18.01.2012
(310) 2584822
(320) 16.06.2011 (330) GB
(540)

(511)
դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխա
խոտային արտադրանք, վառիչներ, լուցկի,
ծխելու պիտւյքներ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111656
(220) 23.12.2011

(111) 18455
(151) 29.05.2012
(181) 23.12.2021
(730) Էբբոթթ Կադիովասկուլար Սիսթըմզ Ինք., US
(442) 03.02.2012
(540)

68
68

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.06.2012

(511)
դաս 10. վիրաբուժական և բժշկական սարքեր
և գործիքներ, այն է՝ փողաձողեր (կաթետերներ),
ստենտների տեղ հասցման համակարգեր,
ստենտներ, փչովի բալոններ, փչովի բալոնների
նյութեր, փչովի բալոններով փողաձողեր (կա
թետերներ), անոթային սեղմիչներ, ուղղորդող
փողաձողեր (կաթետերներ), լայնացնող փո
ղաձողեր (կաթետերներ), փողաձողերի (կա
թետերներ) մետաղալարային ուղղատուներ,
հիմնական փողաձողը (կաթետեր) անցկացնելու
համար օժանդակ սարքեր, պարուրակներ
փողաձողերի (կաթետերներ) ուղղատուների
համար. ծայրամասային և լեղազատիչ ինքնա
լայնացող ստենտային համակարգեր. դե
ղամիջոցների դուրսցայտման ստենտային հա
մակարգեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111659
(220) 23.12.2011

(111) 18456
(151) 29.05.2012
(181) 23.12.2021
(730) Էբբոթթ Կադիովասկուլար Սիսթըմզ Ինք., US
(442) 03.02.2012
(540)

(511)
դաս 10. վիրաբուժական և բժշկական սարքեր
և գործիքներ, այն է՝ փողաձողեր (կաթետերներ),
ստենտների տեղ հասցման համակարգեր,
ստենտներ, փչովի բալոններ, փչովի բալոնների
նյութեր, փչովի բալոններով փողաձողեր (կա
թետերներ), անոթային սեղմիչներ, ուղղորդող
փողաձողեր (կաթետերներ), լայնացնող
փողաձողեր (կաթետերներ), փողաձողերի
(կաթետերներ) մետաղալարային ուղղատուներ,
հիմնական փողաձողը (կաթետեր) անցկացնելու
համար օժանդակ սարքեր, պարուրակներ
փողաձողերի (կաթետերներ) ուղղատուների
համար. ծայրամասային և լեղազատիչ
ինքնալայնացող ստենտային համակարգեր.
դեղամիջոցների դուրսցայտման ստենտային
համակարգեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20111668
(220) 27.12.2011

(111) 18457
(151) 29.05.2012
(181) 27.12.2021
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 86/1,
0026, AM
(442) 03.02.2012
(540)

(526) Բացի «DAROINK», «MOOFFY» և «ՄՈՒՖՖԻ»
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպի
տակ, սև և շագանակագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. հուշակեղեն, քաղցրավենիք:
____________________

(210) 20111669
(220) 27.12.2011

(111) 18458
(151) 29.05.2012
(181) 27.12.2021
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 86/1,
0026, AM
(442) 03.02.2012
(540)

(526) Բացի «DAROINK» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանման
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պանպանվում է սպիտակ, մանու
շակագույն և ոսկեգույն գունային հա
մակցությամբ:
(511)
դաս 30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք:
____________________

69
69

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.06.2012

(210) 20111670
(220) 27.12.2011

(111) 18459
(151) 29.05.2012
(181) 27.12.2021
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 86/1,
0026, AM
(442) 03.02.2012
(540)

(210) 20111672
(220) 27.12.2011

(526) Բացի «DAROINK» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանման
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, բաց և
մուգ կանաչ, կարմիր, բաց և մուգ կապույտ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք:
____________________

(526) Բացի «DAROINK» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, կարմիր,
սպիտակ, բաց և մուգ շագանակագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք:
____________________

(210) 20111671
(220) 27.12.2011

(210) 20120092
(220) 24.01.2012

(111) 18460
(151) 29.05.2012
(181) 27.12.2021
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 86/1,
0026, AM
(442) 03.02.2012
(540)

(526) Բացի «DAROINK» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, ոսկե
գույն և մուգ շագանակագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք:
____________________
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(111) 18461
(151) 29.05.2012
(181) 27.12.2021
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 86/1,
0026, AM
(442) 03.02.2012
(540)

(111) 18462
(151) 29.05.2012
(181) 24.01.2012
(730) «Ավ շարի գինու գործարան» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(442) 20.02.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի,
գինի, օղի):
____________________

(210) 20120093
(220) 24.01.2012

(111) 18463
(151) 29.05.2012
(181) 24.01.2022

70
70

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.06.2012

(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա
րատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(442) 20.02.2012
(540)

6
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(210) 20120137
(220) 02.02.2012

(111) 18466
(151) 29.05.2012
(181) 02.02.2022
(730) «Կապկան» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 41,
թիվ 31, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի,
գինի, օղի):
____________________

(210) 20120094
(220) 24.01.2012

(111) 18464
(151) 29.05.2012
(181) 24.01.2022
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա
րատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(442) 20.02.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն գույնով:
(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20120200
(220) 15.02.2012

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի,
գինի, օղի):
____________________

(111) 18467
(151) 30.05.2012
(181) 15.02.2022
(730) «Պիկուբո» ՍՊԸ, Ալեք Մանուկյան 5/5, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(210) 20120095
(220) 24.01.2012

(111) 18465
(151) 29.05.2012
(181) 24.01.2022
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա
րատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(442) 20.02.2012
(540)

(511)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի,
գինի, օղի):
____________________

դաս 20. մանրանկարված, դիմանկարված,
փորագրված, զարդանախշված հուշանվերներ՝
պատրաստված ջայլամի ձվից.
դաս 35. առևտուր:
____________________

71
71

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.06.2012

(210) 20110502
(220) 19.04.2011

(111) 18468
(151) 06.06.2012
(181) 19.04.2021
(730) «Լանզա» ՍՊԸ, Երևան, Ալեք Մանուկյան
17, AM
(442) 20.05.2011
(540)

(526) «COMPUTERS» բառն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ և
դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատ ո
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափ
ման, 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.
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով
աշխատող ապարատների մեխանիզմ ներ.
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման
սարքավորումներ և համակարգիչներ. կրակ
մարիչներ.
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. պի
տույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրա
մեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
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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 37. շինարարություն. նորոգում. սար
քավորումների տեղակայում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծումներ և հետազոտություններ. հա
մակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում:
(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(210) 20111069
(220) 29.08.2011

(111) 18469
(151) 06.06.2012
(181) 29.08.2021
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 07.10.2011
(540)

(511)
դաս 9. աուդիոդիսփլեյներ ավտոմեքենաների
համար:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20111168
(220) 17.09.2011

(111) 18470
(151) 06.06.2012
(181) 17.09.2021
(730) «Տիեռաս դե Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Մ.
Խորենացու 1-ին փակուղի, 8-րդ շենք, բն.
Ա2, (AM)
(442) 07.10.2011

72
72

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.06.2012

(540)

(210) 20111330
(220) 21.10.2011

(111) 18473
(151) 06.06.2012
(181) 21.10.2021
(730) Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի
12, բն. 32, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 33. գինի և փրփրուն գինի:
(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(511)
դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20111228
(220) 04.10.2011

(210) 20111331
(220) 21.10.2011

(111) 18471
(151) 06.06.2012
(181) 04.10.2021
(730) Հարինգթոն Դիվելըփմընթ Ինք., PA
(442) 05.11.2011
(540)

(511)
դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխա
խոտային արտադրանք, ծխելու պիտույքներ,
վառիչներ, լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111231
(220) 04.10.2011

(111) 18472
(151) 06.06.2012
(181) 04.10.2021
(730) Հարինգթոն Դիվելըփմընթ Ինք., PA
(442) 05.11.2011
(540)

(511)
դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխա
խոտային արտադրանք, ծխելու պիտույքներ,
վառիչներ, լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(111) 18474
(151) 06.06.2012
(181) 21.10.2021
(730) Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի
12, բն. 32, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20111386
(220) 10.11.2011

(111) 18475
(151) 06.06.2012
(181) 10.11.2021
(730) «Շարմ հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Կուզնեցովի
փող. 9շ, բն. 86, AM
(442) 03.02.2012
(540)
(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, ներառյալ
ցուցադրություններ.
դաս 41. գեղարվեստական ֆիլմերի արտա
դրություն:
____________________

73
73

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.06.2012

(210) 20111424
(220) 10.11.2011

(111) 18476
(151) 06.06.2012
(181) 10.11.2021
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք,
գ/գ, AM
(442) 07.12.2011
(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. 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սննդային սառույց.
դաս 31.գյուղատնտեսական, այգեգոր
ծական, անտառային և հացահատիկային
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
կենդանիներ. թարմ մրգեր եւ բանջարեղեն.
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր
կենդանիների համար. ածիկ:
____________________

(111) 18477
(151) 06.06.2012
(181) 10.11.2021
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք,
գ/գ, AM
(442) 07.12.2011
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(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 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր
ծական, անտառային և հացահատիկային
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 գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բա
ղադրանյութեր:
____________________

(210) 20111501
(220) 25.11.2011

(111) 18478
(151) 06.06.2012
(181) 25.11.2021
(730) «Մոբայլ Սենթր Արթ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան
14/2, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(210) 20111425
(220) 10.11.2011

(511)
դաս 35. ներմուծում և առևտուր:
____________________

74
74

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.06.2012

(210) 20111515
(220) 29.11.2011

(111) 18479
(151) 06.06.2012
(181) 29.11.2021
(730) «Լանզա» ՍՊԸ, Երևան, Ալեք Մանուկյան
17, AM
(442) 22.12.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ, կանաչ
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմ ա
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.
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով
աշխատող ապարատների մեխանիզմ ներ.
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման
սարքավորումներ և համակարգիչներ. կրակ
մարիչներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ.
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար
քավորումների տեղակայում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում
և կատարելագործում:
(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(210) 20111599
(220) 14.12.2011

(111) 18480
(151) 06.06.2012
(181) 14.12.2021
(730) «Նռնենի ԼՎ» ՍՊԸ, Երևան, Ռուբինյանց
29ա, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(526) «ԹԱՐՄ ՄԻՐԳ» և «FRESH FRUITS»
արտահայտություններն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, բաց
շագանակագույն, դեղին, բաց նարնջագույն,
բաց և մուգ վարդագույն, բաց և մուգ կանաչ,
կանաչ, կարմրաշագանակագույն, բաց և
մուգ մանուշակագույն, մանուշակագույն,
բաց և մուգ թանաքագույն, թանաքագույն,
բորդո գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր:
____________________

(210) 20111606
(220) 15.12.2011

(111) 18481
(151) 06.06.2012
(181) 15.12.2021
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(730) «Սիլ» հանքային ջրերի գործարան ՍՊԸ,
Երևան, Գետառի 4/8, AM
(442) 18.01.2012
(540)
(511)
դաս 32. աղբյուրի ջուր, հանքային ջուր:
____________________
(210) 20111607
(220) 15.12.2011

(111) 18482
(151) 06.06.2012
(181) 15.12.2021
(730) «Սիլ» հանքային ջրերի գործարան ՍՊԸ,
Երևան, Գետառի 4/8, AM
(442) 18.01.2012
(540)
(511)
դաս 32. աղբյուրի ջուր, հանքային ջուր:
____________________

(210) 20111610
(220) 15.12.2011

(111) 18483
(151) 06.06.2012
(181) 15.12.2021
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոհմե Քորփ., Նյու
Ջերսիի նահանգ, US
(442) 20.02.2012
(540)
(511)
դաս 5. պատվաստանյութեր մարդկանց
համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20111636
(220) 21.12.2011

(111) 18485
(151) 06.06.2012
(181) 21.12.2021
(730) «ԴիՎիԷյչ պրինտ» ՍՊԸ, Երևան, Մինաս
Ավետիսյան 4-րդ փող., 8շ., բն. 10, AM
(442) 03.02.2012
(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). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ:
____________________

(210) 20111645
(220) 22.12.2011

(111) 18486
(151) 06.06.2012
(181) 22.12.2021
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ,
Պուշկինի 12
(442) 18.01.2012
(540)

(210) 20111611
(220) 15.12.2011

(111) 18484
(151) 06.06.2012
(181) 15.12.2021
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոհմե Քորփ., Նյու
Ջերսիի նահանգ, US
(442) 20.02.2012
(540)
(511)
դաս 5. պատվաստանյութեր մարդկանց
համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. տարա (շիշ).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20120034
(220) 11.01.2012

(111) 18487
(151) 06.06.2012
(181) 11.01.2022
(730) Գըրաժ Ինթըրնեյշնլ Լաքս ՍԱՌԼ, LU
(442) 20.02.2012
(540)
(511)
դաս 3. օծանելիք, եթերային յուղեր,
կոսմետիկական միջոցներ.
դաս 18. ձեռքի պայուսակներ, ուսապարկեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. օծանելիքի, եթերային յուղերի,
կոսմետիկական միջոցների, ձեռքի պայու
սակների, ուսապարկերի, հագուստի, կոշկեղենի,
գլխարկների մանրածախ առևտուր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120044
(220) 13.01.2012

(111) 18489
(151) 06.06.2012
(181) 13.01.2022
(730) «Փիրալյան» ՍՊԸ, Երևան, Նորքի 2-րդ
զանգ., Դավիթ Մալյանի 5, բն. 37, AM
(442) 03.02.2012
(540)
(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկ
ված չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ.
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ.
հովանոցներ, անձրևակալներ և ձեռնափայտեր.
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական
իրեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ. մեծածախ և
մանրածախ առևտուր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120082
(220) 20.01.2012
(210) 20120036
(220) 11.01.2012

(111) 18488
(151) 06.06.2012
(181) 11.01.2022
(730) Գըրաժ Ինթըրնեյշնլ Լաքս ՍԱՌԼ, LU
(442) 20.02.2012
(540)
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(111) 18490
(151) 06.06.2012
(181) 20.01.2022

(730) Սեյվրգլասս, FR
(442) 20.02.2012
(540)

(511)
դաս 03. օծանելիք, եթերային յուղեր,
կոսմետիկական միջոցներ.
դաս 18. ձեռքի պայուսակներ, ուսապարկեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. օծանելիքի, եթերային յուղերի,
կոսմետիկական միջոցների, ձեռքի պայու
սակների, ուսապարկերի, հագուստի, կոշկեղենի,
գլխարկների մանրածախ առևտուր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. ապակյա տարաներ կենցաղային
կամ խոհանոցային օգտագործման համար,
ապակյա շշեր, ապակյա տափաշշեր, ապակյա
անոթներ խմելու համար, ապակյա ջրամաններ,
ապակյա գավաթներ և պուտուկներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120103
(220) 25.01.2012

(111) 18491
(151) 06.06.2012
(181) 25.01.2022
(730) «Սարգսյան Հայկազ» ՍՊԸ, Երևան, Ման
թաշյան 4, բն. 42, AM
(442) 20.02.2012
(540)

(511)
դաս 25. կոշիկ:
____________________

(210) 20120131
(220) 01.02.2012

(111) 18492
(151) 06.06.2012
(181) 01.02.2022
(730) «Մեղրաձոր գոլդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ.
Մեղրաձոր, 6/1 փ. թիվ 1 ձեռնարկություն, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, ոսկեգույն և
սև գունային համակցությամբ:
(511)
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դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ
ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս
պորտային միջոցների համար նախատ ես
վածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և
փոխանցման տարրեր (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների համար
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական
գործ իքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա
վարվողների. ինկուբատորներ. առևտրի ավ
տոմատներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք.
ածելիներ.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ.
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժա
մանակաչափ սարքեր.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրա
մեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ (բա
ցառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
____________________

(210) 20120144
(220) 03.02.2012

(111) 18493
(151) 06.06.2012
(181) 03.02.2022
(730) «Զօքս» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 40/1,
բն. 20, AM
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(442) 06.03.2012
(540)
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(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20120145
(220) 03.02.2012

(111) 18494
(151) 06.06.2012
(181) 03.02.2022
(730) «Զօքս» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 40/1,
բն. 20, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, դեղին և մոխ
րագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր:
____________________

(210) 20101674
(220) 16.11.2010

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20120194
(220) 13.02.2012

(111) 18495
(151) 06.06.2012
(181) 13.02.2022
(730) «Սուպեր-գրուպ» ՍՊԸ, Ջերմուկ, Գար
նանային 7, AM
(442) 06.03.2012

(111) 18496
(151) 11.06.2012
(181) 16.11.2020
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 07.12.2010
(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:
____________________
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(210) 20120320
(220) 02.03.2012

(111) 18497
(151) 07.06.2012
(181) 02.03.2022
(730) Սամվել Սերժիկի Մինասյան, Կոտայքի
մարզ, գ. Կամարիս 3-րդ փող., 1-ին
նրբ., տուն 26, AM, Վիգեն Վաղինակի
Չիլինգարյան, RU
(442) 06.04.2012
(540)

6
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(210) 20120321
(220) 02.03.2012

(111) 18498
(151) 07.06.2012
(181) 02.03.2022
(730) Սամվել Սերժիկի Մինասյան, Կոտայքի
մարզ, գ. Կամարիս 3-րդ փող., 1-ին նրբ.,
տուն 26, AM, Վիգեն Վաղինակի Չիլին
գարյան, RU
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 29. ձեթ, յուղ, մարգարին.
դաս 30. քաղցրավենիք, հաց, հրուշակեղեն:
____________________

(210) 20120322
(220) 02.03.2012

(526) Բացի «ROYAL RECIPE» և «ԿՈՐՈԼԵՎՍԿԻՅ
ՌԵՑԵՊՏ» (ռուս.) արտահայտություններից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կանաչ,
ոսկեգույն, դեղին, դարչնագույն և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. ձեթ, յուղ, մարգարին.
դաս 30. քաղցրավենիք, հաց, հրուշակեղեն:
____________________

(111) 18499
(151) 07.06.2012
(181) 02.03.2022
(730) Սամվել Սերժիկի Մինասյան, Կոտայքի
մարզ, գ. Կամարիս 3-րդ փող., 1-ին նրբ.,
տուն 26, AM, Վիգեն Վաղինակի Չիլին
գարյան, RU
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 29. ձեթ, յուղ, մարգարին.
դաս 30. քաղցրավենիք, հաց, հրուշակեղեն:
____________________

80
80

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.06.2012
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

6904

12.11.2021

Էլան Ֆարմա Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, IE

6909

11.03.2012

«Վիվա ԱՌԳՕ» ՍՊԸ, Երևան, Պռոշյան 29, AM

6910

15.03.2022

«Վիվա ԱՌԳՕ» ՍՊԸ, Երևան, Պռոշյան 29, AM

7168

03.05.2022

«Սամկոն» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացու 4, AM

7274

10.07.2022

Նինթենդո Քո., Լթդ., JP

7275

10.07.2022

Նինթենդո Քո., Լթդ., JP

7276

10.07.2022		

Նինթենդո Քո., Լթդ., JP

7277		

10.07.2022

Նինթենդո Քո., Լթդ., JP

7380

08.05.2022

«Ոսկե պատառաքաղ» ՍՊԸ, Երևան, Իսրայելյան 73, AM

7430

07.10.2022

Ալզա Քորփորեյշն, US

(730)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

81
81

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
25.06.2012
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения
Արտոնագրի
համարը

A21D 8/00

2642 A

A61K 35/00

2646 A

МПК

Номер
патента

A61K 35/00

2647 A

A61B 17/00

2643 A

C07K 7/00

2647 A

C07K 7/00

2648 A

A61B 17/00

2644 A

G01V 1/00

2649 A

A61B 17/00

2645 A

ՄԱԴ

H01H 51/00

2650 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на полезные модели
ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

A23C 19/00

292 U

A61C 8/00

293 U

A61C 13/00

293 U

A63H 33/00

294 U

E02B 15/00

295 U

F04C 2/00

296 U

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы
ԱՆՄԴ
МКПО

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

11-02

270 S

25-02

270 S

25-02

271 S

83
83

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
25.06.2012
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Տեղեկություններ

արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի
և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения

о регистрации договоров об уступке патентов и товарных
знаков и лицензионных договоров
Գրանցում No 1146

Գործողության տարածքը

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12722, 12937, 14508, 14997
73 (1) Զիջող Զ ա կ ր ի տ ո յ ե Ա կ ց ի ո ն ե ր ն ո յ ե
Օբշչեստվո «Պիվովարեննոյե օ բ յ ե դ ի ն ե ն ի յ ե
«Կրասնիյ Վոստոկ-Սոլոդովպիվո»
ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
“PIVOVARENNOE OBYEDINENIE “KRASNIY
VOSTOK-SOLODOVPIVO”, Rossia, Respublika
Tatarstan, 420054 g. Kazan, ul.Tixopetskaya, d.
5, RU
73 (2) Ստացող Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե
Օբշչեստվո «Պիվովարնյա Մոսկվա-Էֆես»
ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
“PIVOVARNYA MOSKVA-EFES”, Rossia, 117546
Moskva, ul. Podolskikh kursantov, d. 15B, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
Գործողության ժամկետը
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
11.05.2012
_____________________

Գրանցում No 1148
Ապրանքային նշանի ֆրանչայզինգ
(11) Վկայական No1677, 1678, 2640, 2830,
11466, 15185, 16588, 16661, 16675, 16676,
16733, 16734, 16737, 16738, 16739, 16740,
16741, 16743
73 (1) Իրավատեր Յամ! Ռեսթըրնթս Ինթերնեշնլ
Ռաշա ընդ ՍԻՍ ԼԼՔ
YUM! RESTAURANTS INTERNATIONAL RUSSIA AND
CIS LLC, Russia 125171, Moscow, Leningradskoe
shosse, 16A, bld.2, RU
73 (2) Օգտագործող «Ֆասթֆուդ» ՓԲԸ

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
04.05.2012
_____________________

Գրանցում No 1147
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պող.15, բն.16, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը

ոչ բացառիկ

Գործողության ժամկետը
Գործողության տարածքը

16.05.2022
Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
16.05.2012
_____________________

(11) Վկայական No13632, 13633, 14019, 14672,
14937
73 (1) Զիջող Լոնդա ԳմբՀ

Գրանցում No 1149

LONDA GmbH, An der Milchinsel 2, 04103 Leipzig,
Germany, DE

Ապրանքային նշանի ֆրանչայզինգ

73 (2) Ստացող Վելլա ԳմբՀ

(11) Վկայական No 998, 999, 1107, 1108, 1109,

WELLA GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824
Schwalbach am Taunus, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

73 (1) Իրավատեր Յամ! Ռեսթըրնթս Ինթերնեշնլ
Ռաշա ընդ ՍԻՍ ԼԼՔ

1113, 16082, 16083
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
25.06.2012

YUM! RESTAURANTS INTERNATIONAL RUSSIA AND
CIS LLQ, Russia 125171, Moscow, Leningradskoe
shosse, 16A, bld.2, RU
73 (2) Օգտագործող «Ֆասթֆուդ» ՓԲԸ,
ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պող.15, բն.16, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գրանցում No 1150
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6909, 6910, 8840
73 (1) Զիջող «Ֆեռո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Տիչինայի
201, AM

Լիցենզիայի տեսակը

ոչ բացառիկ

73 (2) Ստացող «Վիվա ԱՌԳՕ» ՍՊԸ, ք. Երևան,
Պռոշյան 29, AM

Գործողության ժամկետը

16.05.2022

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը

Հայաստանի

Գործողության տարածքը

Հանրապետություն
Գրանցված է

16.05.2012

_____________________
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Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է

18.05.2012

_____________________

86
86

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
25.06.2012
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Տեղեկություններ

գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения

о досрочном прекращении действия патентов на изобретения
(за неуплату годовых госпошлин)
Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

2479

22.10.2011

2625

01.10.2011

2629

27.10.2011

2633

12.11.2011

Տեղեկություններ

օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ
դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения

о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели
(за неуплату годовых госпошлин)

Արտոնագրի
համարը

Գործողության
դադարեցման
թվականը

Номер
патента

Дата
прекращения
действия

139U

13.11.2012

87
87

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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Տեղեկություններ
արտոնագրատիրոջ անվան, ազգանվան, հայրանվան (անվանման) և (կամ)
բնակության (գտնվելու վայրի) հասցեի փոփոխության մասին

Сведения
об изменении имени, фамилии, отчества (наименования) и (или) адреса места
проживания (местонахождения)

Գյուտի № 2333 արտոնագրի արտոնագրատիրոջ հասցեն փոփոխվել է. նոր հասցեն` Երևան 10,
Վազգեն Սարգսյան թիվ 10, 2-րդ հարկ, սենյակ 5:
Адрес патентовладельца патента № 2333 на изобретение изменен на новый адрес: Вазген
Саркисян 10, 2-ой этаж, ком 5.

Ուղղում
Поправка
2012թ № 2 պաշտոնական տեղեկագրի «Գյուտեր» բաժնում № 2601 արտոնագրի
տեղեկությունների մասին (54) կոդի տակ գյուտի անվանման մեջ «հատկություն» բառի փոխարեն
պետք է լինի «ակտիվություն»:

88
88

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9
11
13

71
72
73
74

номер патента
код вида документа
A патент на изобретение
В заключение о патентоспособности
номер заявки
дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
дата публикации сведений о патенте
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название изобретения
источники информации
реферат или формула изобретения
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена
данная заявка
заявитель, код страны
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
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)

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62

ИЗОБРЕТЕНИЯ
25.06.2012

6

ՄԱՍ
№1

Сведения о выданных патентах
(51) (2012.01)
(11) 2642
(13) A
A21D 8/00
(21) AM20100179
(22) 21.12.2010
(71) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян (AM)
(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) Способ производства мучных кондитерских
изделий
(57) Изобретение относится к области пищевой
промышленности, в частности к способам произ
водства мучного кондитерского изделия.
Готовят инвертный сироп, в него вводят
меланж, затем пищевую добавку. В качестве
пищевой добавки ввод ят смесь инулин
содержащего водного экстракта топинамбура
и мо л о к а “ Н о р Н а р и н е ”, з а к в а ш е н н о го
молочнокислыми бактериями Lactobacillus
acidophilus Ep-2 317/402. Компоненты пере
мешивают и к полученной массе добавляют
маргарин, затем смесь пшеничной муки высшего
сорта и пшеничной обойной муки с содержанием
сырой клейковины 19-21%, при массовом
соотношении 1,01:(0,2-0,25). При этом пищевую
добавку и смесь пшеничной муки высшего сорта
с пшеничной обойной мукой берут при массовом
соотношении (0.05-0.06):1,01. Затем формуют
полученное тесто и выпекают.
Повышаются структурно-механические
свойства мучных изделий.
_____________________

(51) (2012.01)
A61B 17/00

(11) 2643

(13) A

(21) AM20110173
(22) 14.12.2011
(71) Айк Енокян (AM)
(72) Айк Енокян (AM)
(73) Айк Енокян, 0079, Ереван, Галшояна 12,
кв.1а (AM)
(54) Способ профилактики опущения кон
чика носа и поднятия крыльев носа после
ринопластики

(57) Изобретение относится к пластической
хирургии, в частности, к способам профилактики
осложнений после операций носа - опущения
кончика носа и поднятия крыльев носа.
На 14-ый день после ринопластики в правую
и левую гиперактивные m. Levator labii superioris
alaeque nasi мышцы вводят ботулинический
токсин А-типа в дозе 5-5,7 единиц в 0,1 мл
раствора.
Повышается эффективность способа.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2644
(13) A
A61B 17/00
(21) AM20100176
(22) 14.12.2010
(71) Вардан Бакалян (AM), Лусине Арутюнян (AM)
(72) Вардан Бакалян (AM), Лусине Арутюнян (AM)
(73) Вардан Бакалян, 0009, Ереван, Корьюн
23/37, кв. 3 (AM), Лусине Арутюнян, 0017, Ереван,
3-ий ряд Саритаги 3, дом 36 (AM)
(54) Способ вертикального матрацного шва
(57) Изобретение относится к стоматологии, в
частности, к пародонтальной хирургии.
Хирургическую иглу вводят с внешней
поверхности щечного лоскута, по внутренней
поверхности которого поворачивают в верти
кальной плоскости и выводят с внешней поверх
ности щечного лоскута, затем вводят с верхушки
десневого сосочка щечного лоскута, отступая
от него на 1-2 мм и выводят на том же уровне
язычного лоскута. После этого иглу вводят с
внешней поверхности язычного лоскута, пово
рачивают и выводят с внешней поверхности
язычного лоскута, затем хирургическую иглу воз
вращают в прежнее положение и накладывают
узел.
Снижается травматичность способа, 12 ил.
_____________________

(51) (2012.01)
A61B 17/00
(21) AM20100175

(11) 2645

(13) A

(22) 14.12.2010
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(71) Вардан Бакалян (AM)
(72) Вардан Бакалян (AM)
(73) Вардан Бакалян, 0009, Ереван, Корьюн
23/37, кв. 3 (AM)
(54) Интердентальный распатор
(57) Интердентальный распатор содержит
рукоятку и расположенные на двух его концах
промежуточные и рабочие части. Промежуточные
части расположены в одной плоскости и
имеют конфигурацию в виде противоположно
направленных ломанных. Рабочие части
криволинейны и их кривизна повторяет кривизну
альвеолярного отростка челюсти в вертикальном
направлении, а их ширина не превышает ширины
межзубных щелей. Рабочие части повернуты
друг относительно друга в противоположных
направлениях.
Повышаются удобство и безопасность
пользования инструментом, 6 ил.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2646
(13) A
A61K 35/00
(21) AM20100166
(22) 07.12.2010
(71) Армен Галоян (AM), Сурен Григорян (AM), Ася
Бадалян (AM), Хачик Бадалян (AM)
(72) Армен Галоян (AM), Сурен Григорян (AM), Ася
Бадалян (AM), Хачик Бадалян (AM)
(73) Армен Галоян, 0010, Ереван, Езник Кохбацу
2а, кв.66 (AM), Сурен Григорян, 0088, Ереван,
Мазманян 5, кв. 59 (AM), Ася Бадалян, 0006,
Ереван, В. Шенгавит 10-ая ул. 2, кв. 45 (AM),
Хачик Бадалян, 0006, Ереван, В. Шенгавит 10ая ул.2, кв. 45 (AM)
(54) Способ лечения и/или профилактики
сибирской язвы
(57) Изобретение относится к ветеринарии, в
частности к способам лечения и профилактики
сибирской язвы.
Животным трижды внутримышечно вводят
физиологический раствор богатого пролином
полипептида “Галармина», взятого в дозе 16мкг
– в объеме 0.02 мл физиологического раствора.
Второе введение раствора осуществляют через
24 часа после первого введения, а третье – через
48 часов после второго введения.
Повышается эффективность лечения.
_____________________
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(51) (2012.01)
(11) 2647
(13) A
A61K 35/00
C07K 7/00
(21) AM20100165
(22) 07.12.2010
(71) Армен Галоян (AM), Сурен Григорян (AM),
Ася Бадалян (AM), Хачик Бадалян (AM), Анаит
Давтян (AM)
(72) Армен Галоян (AM), Сурен Григорян (AM),
Ася Бадалян (AM), Хачик Бадалян (AM), Анаит
Давтян (AM)
(73) Армен Галоян, 0010, Ереван, Езник Кохбацу
2а, кв.66 (AM), Сурен Григорян, 0088, Ереван,
Мазманян 5, кв.59 (AM), Ася Бадалян, 0006,
Ереван, В. Шенгавит 10-ая ул. 2, кв. 45 (AM),
Хачик Бадалян, 0006, Ереван, В. Шенгавит 10-ая
ул. 2, кв. 45 (AM), Анаит Давтян, 0010, Ереван,
Хоренаци 209, кв. 19 (AM)
(54) Применение богатого пролином поли
пептида «Галармина» в качестве иммуно
стимулирующего средства при инфекции
обусловленной бактерией Bacillus anthracis
(57) Изобретение относится к пептидам, в
частности, к выделенному из гранул гипоталамуса
и нейрогипофиза богатому пролином поли
пептиду “Галармину” с аминокислотной после
довательностью Pro-Ala-Glu-Pro-Ala- Gln-ProGly-Val-Tyr.
“Галармин” может найти применение в
качастве иммуностимулирующего средства
при инфекции обусловленной Bacillus anthracis
бактерией.
Применение “Галармина” позволяет усилить
иммунитет у животных больных сибирской язвой
и стимулировать иммуногенез.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2648
(13) A
C07K 7/00
(21) AM20100161
(22) 29.11.2010
(31) AM20100143 (32) 29.10.2010 (33) AM
(71) Армен Галоян (AM), Андраник Дургарян (AM),
Ольга Дмитренко (RU)
(72) Армен Галоян (AM), Андраник Дургарян (AM),
Ольга Дмитренко (RU)
(73) Армен Галоян, 0010, Ереван, Езник Кохбацу
2а, кв.66 (AM), Андраник Дургарян, 0014, Ереван,
К. Улнеци 49, кв. 20 (AM), Ольга Дмитренко,
123592, Москва, Неманский пер. 7, кв. 359 (RU)
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(54) Применение богатого пролином полипеп
тида гипоталамуса Gx-NH2 в качестве иммуно
стимулирующего средства при инфекции
обусловленной метицилин-устойчивой бак
терией Staphylococcus aureus (MRSA)
(57) Изобретение относится к пептидам, в
частности, к богатому пролином полипептиду
гипоталамуса Gx-NH2 с аминокислотной после
довательностью APEPAEPAQP-NH2.
Gx-NH2 может найти применение в качастве
иммуномодулирующего средства при инфекции
обусловленной метициллин-устойчивой бактерией
Staphylococcus aureus (MRSA).
Расширяется ассортимент средств для
лечения бактериальных и вирусных заболеваний.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2649
(13) A
G01V 1/00
(21) AM20120009
(22) 18.01.2012
(71) ЗАО “Сейсмик текнолоджис” (AM)
(72) Ашот Гаспарян (AM), Роберт Саргсян (AM),
Сергей Назаретян (AM), Артур Мкртчян (AM), Грач
Макарян (AM)
(73) ЗАО “Сейсмик текнолоджис”, 3115, Гюмри,
В. Саргсян 5а (AM)
(54) Сейсмометр
(57) Сейсмометр содержит датчик скорости
сейсмических колебаний и подключенный к
нему логгер для оцифровки зарегистрированных
колебаний, накопления информации, контроля за
работой датчиков и передачи данных. Сейсмометр
дополнительно содержит два датчика скорости,
датчик ускорения сейсмических колебаний,
а также микросхему, блокирующую работу
датчиков ускорения в случаях, когда колебания
превышают семь баллов по шкале Рихтера.
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Входы датчиков подключены к блокирующей
микросхеме, а выходы – к логгеру.
Расширяется область измерения колебаний
сейсмометра, повышается точность измерений,
2 ил.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2650
(13) A
H01H 51/00
(21) AM20120019
(22) 24.01.2012
(71) “Государственный инженерный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация (AM)
(72) Маринка Багдасарян (AM), Авген Гаспарян
(AM), Наира Гаспарян (AM)
(73) “Государственный инженерный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация, 0009, Ереван, Терьян 105 (AM)
(54) Реле напряжения
(57) Изобретение относится к электротехнике,
в частности к электромагнитным реле, которые
могут использоваться в системе энергетики и в
схемах с релейной защитой.
Реле содержит электромагнитную и кон
тактную системы, мостовой выпрямитель,
резистор, потенциометр, транзистор и тиристор.
Мостовой выпрямитель соединен с источником
питания, резистор соединен с потенциометром,
подвижный контакт которого соединен с ста
билитроном, который присоединен к базе
транзистора, а коллектор транзистора соединен
с электромагнитной системой։ с катушкой реле,
которая соединена с управляющим электродом
тиристора.
Повышаются эффективность и коэффициент
возврата реле, обеспечивается универсальность,
1 ил.
_____________________
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Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
11

номер патента

13

код вида документа
U патент на полезную модель
номер заявки
дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
дата публикации сведений о патенте на полезную модель
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название полезной модели
источники информации
реферат
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
заявитель, код страны
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
патентный поверенный
дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
номер и дата подачи международной заявки (PCT)
номер и дата публикации международной заявки (PCT)

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62
71
72
73
74
85
86
87
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Сведения о выданных патентах
(51) (2012.01)
(11) 292
(13) U
A23C 19/00
(21) AM20110134U
(22) 04.10.2011
(71) ООО “Дочь Меланья” (AM)
(72) Асатур Арутюнян (AM), Саргис Арутюнян (AM)
(73) ООО “Дочь Меланья”, 2101, Лору марз,
Ташир, Кирови 346 (AM)
(54) Способ получения сыра
(57) Полезная модель относится к молочной
промышленности, в частности, к сыродельной
отрасли.
Молоко нормализуют, пастеризуют при
температуре 72-76° C в течение 20-25 сек,
охлаждают до температуры свертывания 3234° C, из расчета 100л молока последовательно
добавляют 1-3 мл растительной краски «Анатто»,
5-10 единиц комбинированных молочных
чистых сухих культур, 20-40 г. 40%-ного
водного раствора хлористого кальция, 1,5-3,0
г. афилакта, 1,5-3,0 г. сычужного фермента
или пепсина для получения сгустка. Готовый
сгусток разрезают, осуществляют постановку
зерна и обрабатывают. Сырную массу формуют,
подвергают самопрессованию и последующей
посолке при температуре формовки и созревания
8-10° C и относительной влажности воздуха 8586 %. Посолку сыра осуществляют с постепенным
уменьшением концентрации рассола от 18-20%
до 25-16 % и температуры от 18-20° C до 6-8°C,
а созревание сыра осуществляют в течение 6-8
дней до достижения концентрации соли в готовом
сыре 2,5 %.
Расширяется ассортимент сыров.
_____________________

(54) Стоматологический анкерный штифт
(57) Полезная модель относится к стомато
логическим устройствам, в частности, к тера
певтической стоматологии.
Стоматологический анкерный штифт имеет
надкостную головку и внутрикостную часть в
виде конусного стержня с резбой. Стержень
штифта выполнен в виде усеченного конуса,
угол отклонения которого равен 5ŗ, шаг резьбы
конусного стержня равен 0,7 мм. Головка штифта
цилиндрическая и имеет крестообразный разрез.
Головка штифта отделена от стержня с резбой
дискообразным упором, диаметр которого на
1-1,2мм больше диаметра головки штифта, а
толщина диска равна 0,2-0,22мм.
Исключается разрушение дентина стенок
канала при введении штифта в канал корня
зуба, 1 ил.
_____________________

(51) (2012.01)
A63H 33/00

(11) 294

(21) AM20120040U

(22) 05.03.2012

(13) U

(71) Арман Оганесян (AM)
(72) Арман Оганесян (AM)
(73) Арман Оганесян, 0015, Ереван, Григор
Лусаворчи 12, кв. 2а (AM)
(54) Книга
(57) Полезная модель относиться к книгам–
игрушкам, в частности, к развлекательным и
обучающим книгам.
Книга состоит из подставки и установленной
на ней рамы. Рама подвешена на подставке с

(51) (2012.01)
(11) 293
(13) U
A61C 8/00
A61C 13/00
(21) AM20120033U
(22) 21.02.2012
(71) Левон Багразян (AM), Арам Багразян (AM)
(72) Левон Багразян (AM), Арам Багразян (AM)
(73) Багразян Левон, Ереван, Норашен 20, кв.
46 (AM), Багразян Арам, Ереван, Норашен 20,
кв. 46 (AM)

возможностью вращения вокруг горизонтальной
оси. На внешних боковых поверхностях рамы в
центрах сделаны соосные друг другу выступы, с
возможностью установления в соответствующие
боковые соосные друг другу отверстия подставки.
Выступы рамы полые с квадратным фрагментом
внутри. Отверстия выполненные в центре
боковых поверхностей подставки сквозные.
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Книга дополнительно имеет ручку, один конец
которой имеет квадратный фрагмент и выполнен
с возможностью установления в полый участок
сделанный в выступе рамы. При каждом
вращении на 180° из нижней части один лист
перемещается в верхнюю часть.
Способствует развитию памяти у ребенка,
повышает внимательность и заинтересованность,
14 ил.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 295 (13) U
E02B 15/00
(21) AM20120002U
(22) 11.01.2012
(71) “Ереванский государственный университет
архитектуры и строительства” государственная
некоммерческая организация (AM)
(72) Ваче Токмаджян (AM), Вальтер Атанесян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет
архитектуры и строительства” государственная
некоммерческая организация, 0009, Ереван,
Терьян 105 (AM)
(54) Система улова выносов в водозаборных
сооружениях
(57) Полезная модель относится к области
строительства и может быть использована в
водозаборных сооружениях.
Система улова выносов в водозаборных
сооружениях имеет опорную раму, подсоединенные
к ней направляющие, приводы, и соединенные
цепной передачей параллельно друг другу
подвижные сетчатые контейнеры. Контейнеры
имеют опрокидывающиеся продольные борта.
Опорная рама – каркасная несущая конструкция.
Система имеет движущиеся по направляющим
роликовые тележки, П-образную жесткую
раму, которая по участку основания шарнирно
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соединена к тележке. Тележка нижней частью
боковых участков шарнирно соединена к бортам
тележки. Тележка нижней частью боковых участков
шарнирно соединена к бортам контейнера,
а в центральной части боковых участков –
зафиксирована пружинным фиксатором к бортам
контейнера. Рама подсоединена к контейнеру со
сдвигом относительно его центра тяжести.
Упрощается конструкция, улучшаются конс
труктивные решения, 3 ил.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 296 (13) U
F04C 2/00
(21) AM20120048U
(22) 19.03.2012
(71) Варужан Арутюнян (AM)
(72) Варужан Арутюнян (AM)
(73) Варужан Арутюнян, 0059,Ереван, 9-ый
микрорайон Нор Норка, 97/7 (AM)
(54) Шестеренный насос
(57) Полезная модель относится к ротационным
насосам.
Шестеренный насос имеет корпус, располо
женные в нём и находящиеся в зацеплении два
цилиндрических зубчатых колёса. В корпусе
сделаны два отверстия-один для всасывания
жидкости, другой - для вытеснения. Один из
шестерен вращательное движение получает от
привода. Все зубы шестерней имеют одинаковую
делительную окружность. Каждая шестерня имеет
два противоположных больших зуба с шагом в
3,5,7 и более раз больше шага малых зубьев, а
также две большие впадины. Диаметр вершин
больших зубьев больше диаметра вершин малых
зубьев, а диаметр больших впадин рассчитан
так, чтобы большой зуб другой шестерни мог
беспрепятственно зацепляться с этой впадиной.
Повышается надежность работы и КПД, 2 ил.
_____________________
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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
23
24
31
32
33
51
54

дата поступления заявки
дата выставочного приоритета
дата регистрации
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
название промышленного образца

55*
71
72

изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
заявитель, код страны
автор, код страны

73

правообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный
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Сведения о зарегистрированных
промышленных образцах

(51) 11-02
(11) 270
(13) S
25-02
(21) 20120013
(22) 06.04.2012
(71) «Армениа травел+М» ООО (AM)
(72) Армен Григорян (AM)
(73) «Армениа травел+М» ООО, Ереван, ул.
Вардананц 4 (AM)
(54) Офисная стена в виде иллюминатора
(2 варианта)
(55)*
____________________

(51) 25-02

(11) 271		

(21) 20110028		

(13) S

(22) 20.12.2011

(71) ООО «Вилламо» (AM)
(72) Эдвард Ананян (AM)
(73) ООО «Вилламо», Ванадзор, ул. Налбандяна,
2-ой пер., дом 13 (AM)
(54) Дверь (4 варианта)
(55)*
____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP

AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

Անդորրա
Արաբական Միացյալ
Ամիրայություններ
Աֆղանստան
Անտիգուա և
Բարբուդա
Անգիլա
Ալբանիա
Հայաստան
Նիդեռլանդական
Անտիլներ
Անգոլա
Մտավոր սեփակա-		
նության աֆրիկյան
տարածաշրջանային
կազմակերպություն 		
(ՄՍԱՏԿ)
Արգենտինա
Ավստրիա
Ավստրալիա
Արուբա
Ադրբեջան
Բոսնիա և Հերցեգովինա
Բարբադոս
Բանգլադեշ
Բելգիա
Բուրկինա Ֆասո
Բուլղարիա
Բահրեյն
Բուրունդի
Բենին
Բերմուդա
Բրունեյ Դարասսալամ
Բոլիվիա
Բրազիլիա
Բահամներ
Բութան
Բուվեի կղզի
Բոտսվանա
Ապրանքային նշանների
և արդյունաբերական
նմուշների Բենիլյուքսի
գերատեսչություն
Բելառուս
Բելիզ
Կանադա
Կոնգոյի
Դեմոկրատական
Հանրապետություն
Կենտրոնական
Աֆրիկյան
Հանրապետություն
Կոնգո
Շվեյցարիա

CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM

EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

GD

Փղոսկրի Ափ
Կուկի Կղզիներ
Չիլի
Կամերուն
Չինաստան
Կոլումբիա
Կոստա Ռիկա
Կուբա
Կանաչ հրվանդան
Կիպրոս
Չեխիայի
Հանրապետություն
Գերմանիա
Ջիբութի
Դանիա
Դոմինիկա
Դոմինիկյան
Հանրապետություն
Ալժիր
Եվրասիական
արտոնագրային կազմակերպություն (ԵԱԿ)
Էկվադոր
Էստոնիա
Եգիպտոս
Արևմտյան Սահարա
Ներքին շուկայի
ներդաշնակման
գերատեսչություն
(ապրանքային նշաններ
և արդյունաբերական
նմուշներ)
Եվրոպական
արտոնագրային
գերատեսչություն (ԵԱԳ)
Էրիտրեա
Իսպանիա
Եթովպիա
Ֆինլանդիա
Ֆիջի
Ֆոլկլանդյան
կղզիներ (Մալվիններ)
Ֆարոյան Կղզիներ
Ֆրանսիա
Գաբոն
Միացյալ
Թագավորություն
Պարսից
Ծոցի արաբական
հանրապետությունների
համագործակցության
խորհրդի արտոնագրային վարչություն
Գրենադա

GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT
JE
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW

Վրաստան
Գուեռնսեյ
Գանա
Ջիբրալթար
Գրենլանդիա
Գամբիա
Գվինեա
Հասարակածային
Գվինեա
Հունաստան
Հարավային Ջորջիա և
Հարավային Սենդվիչ
կղզիներ
Գվատեմալա
Գվինեա-Բիսաու
Գայանա
Հոնկոնգ
Հոնդուրաս
Հորվաթիա
Հայիթի
Հունգարիա
Մտավոր
սեփականության
համաշխարհային
կազմակերպության
միջազգային բյուրո
(ՄՍՀԿ)
Ինդոնեզիա
Իռլանդիա
Իսրայել
Այլովման
Հնդկաստան
Իրաք
Իրան (Իրանի
Իսլամական
Հանրապետություն)
Իսլանդիա
Իտալիա
Ջերսի
Ջամայկա
Հորդանան
Ճապոնիա
Քենիա
Ղրղզստան
Կամպուչիա
Կիրիբաթի
Կոմորոս
Սենտ Քիտս և Նևիս
Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Կորեայի
Հանրապետություն
Քուվեյթ

101
101

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
25.06.2012

KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO

Կայմանյան Կղզիներ
Ղազախստան
Լաոսի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Լիբանան
Սենտ Լյուսիա
Լիխտենշտայն
Շրի Լանկա
Լիբերիա
Լեսոտո
Լիտվա
Լյուքսեմբուրգ
Լատվիա
Լիբիա
Մարոկկո
Մոնակո
Մոլդովայի
Հանրապետություն
Մոնտենեգրո
Մադագասկար
Մակեդոնիա
Մալի
Միանմար
Մոնղոլիա
Մակաո
Հյուսիսային Մարիանյան
Կղզիներ
Մավրիտանիա
Մոնսեռա
Մալթա
Մավրիկիոս
Մալդիվներ
Մալավի
Մեքսիկա
Մալայզիա
Մոզամբիկ
Նամիբիա
Նիգեր
Նիգերիա
Նիկարագուա
Նիդեռլանդներ
Նորվեգիա

NP
NR
NZ
OA

OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RS
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SU*
SV
SY

Նեպալ
Նաուրու
Նոր Զելանդիա
Մտավոր սեփականության աֆրիկյան
կազմակերպություն
(ՄՍԱԿ)
Օման
Պանամա
Պերու
Պապուա Նոր Գվինեա
Ֆիլիպիններ
Պակիստան
Լեհաստան
Պորտուգալիա
Պալաու
Պարագվայ
Կատար
Եվրոմիության բույսերի
տեսակների գրասենյակ
Սերբիա
Ռումինիա
Ռուսաստանի
Դաշնություն
Ռուանդա
Սաուդյան Արաբիա
Սողոմոնյան Կղզիներ
Սեյշելներ
Սուդան
Շվեդիա
Սինգապուր
Սուրբ Հեղինե
Սլովենիա
Սլովակիա
Սիեռա Լեոնե
Սան Մարինո
Սենեգալ
Սոմալի
Սուրինամ
Սաո Թոմե և Պրինցիպե
ԽՍՀՄ
Էլ Սալվադոր
Սիրիայի Արաբական
Հանրապետություն

SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW

6

ՄԱՍ
№1

Սվազիլանդ
Տուրկս և Կեյկոս
Կղզիներ
Չադ
Տոգո
Թաիլանդ
Տաջիկստան
Արևելյան Թիմոր
Թուրքմենստան
Թունիս
Տոնգա
Թուրքիա
Տրինիդադ և Տոբագո
Տուվալու
Տայվան (Չինաստանի
երկրամաս)
Տանզանիայի Միացյալ
Հանրապետություն
Ուկրաինա
Ուգանդա
Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգներ
Ուրուգվայ
Ուզբեկստան
Սուրբ Առաջնորդարան
Սենտ Վինսենտ և
Գրենադիններ
Վենեսուելա
Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
Վիետնամ
Վանուատու
Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն
(ՄՍՀԿ)
Սամոա
Եմեն
Սերբիա և Մոնտենեգրո
Հարավային Աֆրիկա
Զամբիա
Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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