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ԳՅՈՒՏԵՐ

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

11
13

51

արտոնագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
A գյուտի արտոնագիր
B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների
հրապարակման թվականը
միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)

54

գյուտի անվանումը

56

տեղեկատվության աղբյուրներ

57

գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը

62

ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը,
որից զատված է տվյալ հայտը
գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

21
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31
32
33
45

72
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85
86
87
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ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2016.01
(11) 3053
(13) A
A61F 9/00
(21) AM20160068
(22) 15.07.2016
(72) Կարեն Սևտերտերյան (AM)
(73) Կարեն Սևտերտերյան, 0032, Երևան,
Մանուկյան 4, բն. 12 (AM)
(54) Հետակնագնդային տարածություն վիրա
բուժական մուտքի եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերվում է բժշկության
բնագավառին,
մասնավորապես՝
օրբիտալ
վիրաբուժությանը:
Ակնակապճի ստորին պատը մերկացնում
են, վերին ծնոտային ծոցի առաջային պատի
վրա
ստեղծում
են
(3,0-3,5)×(1,5-1,8)սմ
չափի ուղղանկյուն պատուհան, այնուհետև
ուղիղ անկյան տակ հատում են մերկացած
ստորակնակապճային պատը միջային և
դրսային անկյունների մոտ մինչև պատուհան,
հատում են ակնակապճի ստորին պատի
միջային և դրսային հատվածը՝ հասնելով մինչև
ստորին ակնակապճային ճեղքը, ակնակապճի
ստորին պատը տեղաշարժում են դեպի վերին
ծնոտային ծոց, այնուհետև այդ շրջանում
անհրաժեշտ
միջամտություն
և
լիարժեք
հեմոստազ կատարելուց հետո ակնակապճի
ստորին պատը և վերին ծնոտային ծոցի
առաջային մակերեսից հեռացված ոսկրային
թիթեղը տեղադրում
են նախկին տեղը և
սևեռում ոսկրակարերով:
Ապահովվում է անհրաժեշտ վիրահա
տական մուտք դեպի ակնագնդի հետին ստորին
շրջանը:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3054
(13) A
F02B 55/00
F01C 17/00
(21) AM20150170
(22) 30.12.2015
(72) Արտավազդ Մկրտչի Ամիրխանյան (AM)
(73) Արտավազդ Մկրտչի Ամիրխանյան (AM)
(54) Ներքին այրման շարժիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը,
մասնավորապես՝ ներքին այրման շարժիչներին:

Ներքին այրման շարժիչն ունի իրան,
դրա
մեջ
տեղակայված
ներածման
և
արտածման պատուհաններ, վառոցքի մոմ և
ելքային լիսեռ: Իրանն ունի կենտրոնական և
ծայրամասային՝ տորաձև, հատվածներ: Իրանի
կենտրոնական
հատվածում
տեղակայված
են երկու միմյանց զուգահեռ սկավառակներ,
որոնց
յուրաքանչյուրի
ծայրամասում
տրամագծորեն հակադիր միակցված են
իրանի տորաձև հատվածում տեղաշարժվելու
հնարավորությամբ տեղակայված և այրման
խցեր կազմավորող երկու մխոցներ: Շարժիչը
լրացուցիչ ունի միջանկյալ սնամեջ լիսեռ:
Սկավառակներից մեկը կոշտ ամրակցված
է միջանկյալ սնամեջ լիսեռի մի ծայրին, իսկ
մյուսը՝ միջանկյալ սնամեջ լիսեռի միջով
անցնող, իրեն համառանցք տեղակայված
ելքային լիսեռի մի ծայրին, ելքային լիսեռի
մյուս ծայրին նստեցված է ատամնանիվ,
որը
միջանկյալ
ատամնանիվի
միջոցով
փոխգործակցում է երկու ատամնանիվներից
կազմված առաջին բլոկ–ատամնանիվի հետ,
որը կառչման մեջ է նույնական երկրորդ
բլոկ-ատամնանիվի հետ, որն էլ իր հերթին
փոխգործակցում է միջանկյալ սնամեջ լիսեռի
վրա տեղակայված ատամնանիվի հետ: Երկու
բլոկ-ատամնանիվների իրար հետ կառչման
մեջ գտնվող ատամնանիվներն ապակենտրոն
ատամնանիվներ են:
Ապահովվում է բարձր հզորություն, շրջակա
միջավայրի վրա բացասական ազդեցության
նվազում և հուսալիության բարձրացում, 3 նկ.:
(74) Ռուբեն Մանասերյան
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3055
(13) A
F03G3/00
(21) AM20160059
(22) 30.06.2016
(72) Աշոտ Շահբազյան (AM), Ալեքսանդր
Օլեյնիկով (UZ), Վյաչեսլավ Բեգլարյան (UZ)
(73) Աշոտ Շահբազյան, 0019, Երևան,
Բաղրամյան փ. 1-ին նրբ.4, բն. 23 (AM)
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(54) Էլեկտրաէներգիայի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերվում է էներգետիկայի
ոլորտին և կարող է օգտագործվել ինքնավար
էլեկտրամատակարարման համակարգերում։
Էլեկտրաէներգիայի ստացման եղանակ,
ըստ որի իներցիոն մարտկոցի դեր կատարող
թափանիվում
էներգիան
կուտակում
են
մեկնարկիչ շարժաբերով թափանիվը մինչև
պտտման
անվանական
հաճախության
թափառքի միջոցով: Թափանիվի նորմալ
ռեժիմով
աշխատանքն
ապահովում
են
անհամաժամ էլեկտրաշարժիչի անըդընմեջ
էլեկտրասնուցմամբ՝ թափանիվին փոկային
փոխանցումով
կապված
ինքնագրգռվող
համաժամ
էլեկտրագեներատորի
արտա
դրած էներգիայից, ընդ որում էլեկտրա
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ՄԱՍ 1
№

գեներատորը
միացնում
են
թափանիվի
թափառքից հետո՝ կցորդիչի միջոցով, իսկ
համաժամ
էլեկտրագեներատորը
բերում
են
աշխատանքային
ռեժիմի
թափառքի
ավարտի պահին՝ միաժամանակ անջատելով
մեկնարկիչ շարժաբերը:Որպես մեկնարկիչ
շարժաբեր օգտագործում են փոխակերպիչի
միջոցով մարտկոցին միացված համաժամ
էլեկտրաշարժիչ, իսկ
համաժամ էլեկտրա
շարժիչի,
ինչպես
նաև
անհամաժամ
էլեկտրաշարժիչի
պտտման
մոմենտները
թափանիվին փոխանցում են դրանց լիսեռների
վրա տեղակայված անիվների միջոցով:
Պարզեցվում է ինքնավար էլեկտրա
էներգիայի
ստացման
համակարգը
և
բարձրացվում է դրա օ.գ.գ.-ն, 1 նկ.:
_____________________

7

ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11

արտոնագրի համարը

13
		
21
		
22
23
31
32
33
45
		
51
54
56
57
62
		
72
73
74
85
86
87

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
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
17.10.2016

10/2

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2016.01
(11) 473		
(13) U
B25B 13/00
(21) AM20150042U
(22) 27.03.2015
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005,
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM)
(54) Արգելուկավոր մեխանիզմով մանեկա
դարձակ
(57) Արգելուկավոր մեխանիզմով մանեկա
դարձակ, որի բռնակի ծայրամասերի եղջյու
րա
ձև թևերում տեղակայված է մեկական
կցորդիչ,
որի
կենտրոնական
հատվածն
ուղղանկյուն պրիզմա է, իսկ ծայրամասերի
գլանաձև անցքերում ունի տեղակայված
մեկական երկգլխանի մանեկադարձակ, որն
իր արտաքին մակերևույթի կենտրոնական
հատվածում
տեղակայված
արգելանիվով
կառչում է կցորդիչում տեղադրված արգելու
կավոր մեխանիզմին: Արգելուկավոր մեխա
նիզմն ունի իրար զուգահեռ երկու գլանաձև
շնիկներ, որոնք իրար զուգահեռ պրիզմաներով

միակցված են միմյանց, շնիկներն արտաքին
կողմից՝ մանեկադարձակների արգելանիվների
ուղղությամբ
ունեն
համապատասխան
սեգմենտաձև հանվածքներ, իսկ դրանց
հակառակ կողմի կենտրոնական հատվածում
կան սևեռման համար նախատեսված երկու
գլանային սեգմենտի ձև ունեցող խորացումներ:
Խորացումների ծայրամասերում կատարված
են թեք նիստեր: Կցորդիչն իր երկայնական
առանցքի կենտրոնական մասում ունի գլանաձև
անցք, որում տեղակայված է զսպանակ՝
ծայրերում մեկական գնդիկներով, որոնք
սևեռում են արգելուկավոր մեխանիզմի շնիկ
ները աշխատանքային դիրքում: Շնիկներից
յուրաքանչյուրը տեղակայված է կցորդիչի
լայնքով կատարված միջանցիկ անցքում, ընդ
որում շնիկների երկարությունը փոքր կամ
հավասար է կցորդիչի կենտրոնական հատվածի
լայնքին:
Ընդլայնվում են գործիքի ֆունկցիոնալ
հնարավորությունները, 116 նկ.:
_____________________

10
10

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՆՄՈՒ
ՆՄՈՒՇՆԵՐ
ՇՆԵՐ

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
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)
հեղինակը(ները), երկրի կոդը
իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
17.10.2016

10/2

ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ գրանցված
արդյունաբերական նմուշների մասին
(51) 09-03

(11) 396

(13) S

(21) 20160018		
(22) 15.08.2016
(72) Ժաննա Արթուրի Մկրտչյան (AM)
(73) Ժաննա Արթուրի Մկրտչյան, Երևան,
Խանջյան 7, բն. 46 (AM)
(54) Կոնֆետի տուփեր (3 տարբերակ)
(55)

_____________________

13
13

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
17.10.2016

(51) 09-03

(11) 397		

10/2

ՄԱՍ 1
№

(13) S

09-05
(21) 20160014		
(22) 07.07.2016
(72) Ստեփան Ազարյան (AM)
(73) «Արթստեփ» ՍՊԸ (AM)
(74) Վ. Պետրոսյան
(54) Հատիկավոր սննդամթերքի փաթեթ
վածքներ (3 տարբերակ)
(55)

14
14

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
17.10.2016

10/2

ՄԱՍ 1
№

_____________________

(51) 21-01

(11) 398

(13) S

(21) 20160005		
(22) 09.03.2016
(72) Համբարձում Հրաչիկի Օհանյան (AM)
(73) Համբարձում Հրաչիկի Օհանյան, Երևան,
Նորքի այգիներ, Ամառանոցային 238/5 (AM)
(54) Խաղային տախտակների արտաքին տեսք
(3 տարբերակ)
(55)

15
15

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
17.10.2016

10/2

ՄԱՍ 1
№

16
16

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
17.10.2016

10/2

ՄԱՍ 1
№

_____________________

17
17

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ
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
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
17.10.2016

10/2

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20141900		

(111) 25056

(220) 23.12.2014

(151) 07.10.2016

			(181) 23.12.2024
(730) Դելթա Էլեքթրոնիքս, Ինք., TW
(442) 17.07.2015
(540)

(511)
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ.
շարժիչներ
(բացառությամբ
վերգետնյա
տրանսպորտա
յին
միջոցների
համար
նախատեսված
ների).
կցորդիչներ,
միացք
ներ, կցիչներ և փոխանցման տարրեր
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների).
վերոհիշյալ ապրանքները նախատեսված չեն
կտրատման մեքենաների և ժապավենահատիչ
մեքենաների օգտագործման համար.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման,
հսկման
(ստուգման)
և
ուսուց
ման սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրա
կանության
հաղորդման,
միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ
սկավառակներ,
DVD-ներ
և
տեղեկատվության
այլ
թվային
կրիչներ.
հաշվիչ
մեքենաներ,
տեղեկատվության
մշակման սարքավորումներ, համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
բոլոր վերոթվարկյալ ապրանքները, որոնք
չեն ընդգրկում անվտանգության էլեկտրական
սարքերին և կառուցվածքներին առնչվող
անվտանգության
տեղակայման
սարքեր,
ինչպես նաև չեն ընդգրկում
վերահսկման
էլեկտրական սարքերի և կառուցվածքների
համար նախատեսված տեղակայման սարքեր,

ինչպիսիք են փոխարկիչները և վարդակները.
բոլոր վերոհիշյալ ապրանքները՝ բացառու
թյամբ հեռուստացույցների բաղադրամասերի և
ալեհավաքների.
դաս 10. բժշկական լամպեր.
դաս 11. սառեցման, չորացման, օդա
փոխման և օդորակման սարքեր. լուսավորման
արմատուրներ, սարքեր և համակարգեր,
այն
է`
արդյունաբերական
լամպեր,
գյուղատնտեսական լամպեր, ձկնորսական
լամպեր,
պանելային
ազդանշանային
լամպեր, լուսավորման մոդուլներ, առաստաղի
ներկառուցվող լամպեր, տնային պայմաններում
անձնական խնամքի համար նախատեսված
լամպեր,
լուսարձակներ,
ինչպես
նաև
ճարտարապետական
լամպեր,
որոնք
հանդիսանում
են
լուսավորման
աղբյուր
միայն շինությունների մակերեսը լուսավորելու
համար` միայն ջերմային, կառուցվածքային
ամրության
և
անջրանցիկ
ֆունկցիայով
լուսավորման արմատուրների օգտագործմամբ,
առանց
էսթետիկ
դիզայնի.
փողոցի
լուսավորման լուսատուներ. լամպանոթներ.
լուսարձակի լամպեր. թղթե լապտերներ
տոնական
զարդարման
համար,
որոնք
օգտագործվում են պանելային ազդանշանային
լամպերի,
լուսավորման
մոդուլների
և
առաստաղի ներկառուցվող լամպերի հետ.
լյումինեսցենտային խողովակներ լուսավորման
համար. լուսավորման սարքեր տրանսպոր
տային միջոցների համար. լուսավորման
փողակներ.
պայթանվտանգ
լամպերներ,
լապտերներ. ավտոմեքենաների լապտերներ.
գրպանի լապտերներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20150896

(111) 25057

(220) 25.06.2015

(151) 07.10.2016

			(181) 25.06.2025
(730) ՄաքԴոնալդս Քորփորեյշն, Դելավերի
ընկերություն, US

20
20

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
17.10.2016

(442) 18.12.2015
(540)

(511)
դաս 29. մսից պատրաստված սնունդ,
ներառյալ` տավարի և խոզի մսից, ձկնեղենից
պատրաստված
սնունդ,
թռչնամսից
պատրաստված սնունդ, պահածոյացված և
ջերմային մշակման ենթարկված մրգից և
բանջարեղենից սնունդ, ձու, պանիր, կաթ,
կաթնային պատրաստուկներ, մանրաթթու,
աղանդեր,
մասնավորապես`
խորտիկներ
հիմնականում
մուրաբայի,
դոնդողի,
կաթնամթերքի, մրգերի (ջերմամշակված կամ
պահածոյացված), և (կամ) ձվի հիմքի վրա,
որոնք վերաբերում են 29-րդ դասին, յոգուրտ,
յոգուրտի հիմքով ըմպելիքներ.
դաս. 30. սննդային սենդվիչներ մսով, ձկով
կամ հավով, քաղցրավենիք, մասնավորապես՝
թխվածքաբլիթներ, հաց, հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, գլխավորապես՝ խորիզով, բիսկվիտներ,
շոկոլադ, սուրճ, սուրճի փոխարինիչներ, թեյ,
թեյի հիմքով ըմպելիքներ, մանանեխ, վարսակի
ալյուր, խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն),
սոուսներ, համեմունքներ, շաքար, պաղպաղակ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
օշարակներ
և
այլ
նյութեր
ըմպելիք
պատրաստելու համար, մրգահյութ և խնձորի
հյութ, շշալցված խմելու ջուր, սմուզներ.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ.
ծառայություններ կապված ռեստորանների
գործունեության կամ սնունդ և ըմպելիք
ապահովող այլ հաստատությունների հետ.
դուրս հանվող սննդի պատրաստում և վաճառք:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________
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№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 29. մսից պատրաստված սնունդ,
ներառյալ` տավարի և խոզի մսից, ձկնեղե
նից պատրաստված սնունդ,
թռչնամսից
պատրաստված սնունդ, պահածոյացված և
ջերմային մշակման ենթարկված մրգից և
բանջարեղենից սնունդ, ձու, պանիր, կաթ,
կաթնային պատրաստուկներ, մանրաթթու,
աղանդեր,
մասնավորապես`
խորտիկներ
հիմնականում
մուրաբայի,
դոնդողի,
կաթնամթերքի, մրգերի (ջերմամշակված կամ
պահածոյացված), և (կամ) ձվի հիմքի վրա,
որոնք վերաբերում են 29-րդ դասին, յոգուրտ,
յոգուրտի հիմքով ըմպելիքներ.
դաս. 30. սննդային սենդվիչներ մսով, ձկով
կամ հավով, քաղցրավենիք, մասնավորապես՝
թխվածքաբլիթներ, հաց, հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, գլխավորապես՝ խորիզով, բիսկվիտներ,
շոկոլադ, սուրճ, սուրճի փոխարինիչներ, թեյ,
թեյի հիմքով ըմպելիքներ, մանանեխ, վարսակի
ալյուր, խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն),
սոուսներ, համեմունքներ, շաքար, պաղպաղակ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
օշարակներ
և
այլ
նյութեր
ըմպելիք
պատրաստելու համար, մրգահյութ և խնձորի
հյութ, շշալցված խմելու ջուր, սմուզներ.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ.
ծառայություններ կապված ռեստորանների
գործունեության կամ սնունդ և ըմպելիք
ապահովող այլ հաստատությունների հետ.
դուրս հանվող սննդի պատրաստում և վաճառք:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20150900

(111) 25059

(220) 25.06.2015

(151) 07.10.2016

			(181) 25.06.2025		
(210) 20150897		
(220) 25.06.2015

(111) 25058

(151) 07.10.2016

			(181) 25.06.2025
(730) ՄաքԴոնալդս Քորփորեյշն, Դելավերի
ընկերություն, US
(442) 18.12.2015
(540)

(730) ՄաքԴոնալդս Քորփորեյշն, Դելավերի
ընկերություն, US
(442) 18.12.2015
(540)

(511)
դաս 29. մսից պատրաստված սնունդ,
ներառյալ` տավարի և խոզի մսից, ձկնեղենից

21
21

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
17.10.2016

պատրաստված
սնունդ,
թռչնամսից
պատրաստված սնունդ, պահածոյացված և
ջերմային մշակման ենթարկված մրգից և
բանջարեղենից սնունդ, ձու, պանիր, կաթ,
կաթնային պատրաստուկներ, մանրաթթու,
աղանդեր,
մասնավորապես`
խորտիկներ
հիմնականում
մուրաբայի,
դոնդողի,
կաթնամթերքի, մրգերի (ջերմամշակված կամ
պահածոյացված), և (կամ) ձվի հիմքի վրա,
որոնք վերաբերում են 29-րդ դասին, յոգուրտ,
յոգուրտի հիմքով ըմպելիքներ.
դաս. 30. սննդային սենդվիչներ մսով, ձկով
կամ հավով, քաղցրավենիք, մասնավորապես՝
թխվածքաբլիթներ, հաց, հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, գլխավորապես՝ խորիզով, բիսկվիտ
ներ, շոկոլադ, սուրճ, սուրճի փոխարինիչներ,
թեյ, թեյի հիմքով ըմպելիքներ, մանանեխ,
վարսակի
ալյուր,
խմորեղեն
(ալրային
հրուշակեղեն),
սոուսներ,
համեմունքներ,
շաքար, պաղպաղակ.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ.
ծառայություններ կապված ռեստորանների
գործունեության կամ սնունդ և ըմպելիք
ապահովող այլ հաստատությունների հետ.
դուրս հանվող սննդի պատրաստում և վաճառք:

(730) Դաբուր Ինդիա Լիմիթիդ, IN

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(740) Թերեզա Կանեցյան
_____________________

(210) 20160006
(220) 11.01.2016

(210) 20160032

(111) 25062

(220) 20.01.2016

(151) 07.10.2016

(111) 25060
(151) 07.10.2016

			(181) 11.01.2026
(730) Ինթերվեթ Ինթերնեշնլ Բ.Վ., NL
(442) 14.04.2016
(540)

10/2

№ՄԱՍ 1

(442) 01.03.2016
(540)

(526) Բացի «Dabur» բառից մնացած բոլոր
գրառումները ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ, մոխրագույն, կանաչ, բաց կանաչ,
շագանակագույն, վարդագույն, կարմիր և դեղին
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս. 3. ատամի մածուկներ, ատամի փոշի
և բերանի խնամքի միջոցներ:

			(181) 20.01.2026
(730) Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, US
(442) 02.05.2016
(540)

(511)
դաս 5. դեղորայք և դեղագործական պատ
րաստուկներ անասնաբուժական նպատակ
ների համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20160017		

(111) 25061

(220) 18.01.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 18.01.2026

(511)
դաս 35. ֆրանշիզային ծառայություններ,
այն է՝ բիզնեսի կառավարման աջակցության
տրամադրում հյուրանոցների, ռեստորանների,
գիշերային
ակումբների,
բարերի,
սպա
կենտրոնների, հանգստի ու ժամանցային
վայրերի և ֆիթնես կենտրոնների, մանրածախ
խանութների և համատիրությունների ստեղծ
ման և գործարկման ոլորտում. գործերի
կառավարում գործարարության ասպարեզում,
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այն
է՝
հյուրանոցների,
ռեստորանների,
գիշերային
ակումբների,
բարերի,
սպա
կենտրոնների, հանգստի ու ժամանցային
վայրերի, ֆիթնես կենտրոնների, մանրածախ
խանութների,
համատիրությունների,
բազմա
բնակարան
շենքերի,
կոնֆերանսկենտրոնների և ժամանակավոր օգտագործ
ման
իրավունքով
հանգստավայրերի
կառավարում
և
գործարկում
երրորդ
անձանց համար. մանրածախ խանութների
ծառայություններ. խորհրդակցական ծառա
յություններ գործերի կառավարման ոլորտում.
տարածքների և միջոցների տրամադրում գրա
սենյակային սարքերի ու սարքավորումների
օգտագործման համար. առցանց մանրածախ
առևտրի
ծառայություններ.
մանրածախ
առևտրի
ծառայություններ
կատալոգների
միջոցով. վարչարարական գործունեություն
գործարարության ասպարեզում. գործարար
հանդիպումների
նախագծման
ծառայու
թյուններ. տարածքների և սարքավորումների
տրամադրում
գործարար
հանդիպումների
և կոնֆերանսների անցկացման համար.
հաճախորդների հավատարմությանը նպաս
տող
ծառայություններ.
բարեգործական
ծառայություններ, այն է՝ կամավորական
ծրագրերի և հասարակական աշխատանքների
ծրագրերի
նախագծերի
կազմակերպում
և անցկացում. մատակարարման ծառա
յություններ
երրորդ
անձանց
համար
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին
ապրանքներով ապահովում).
դաս 36. գրասենյակային տարածքների
և մանրածախ առևտրի համար տարածքների
կառավարում, վարձույթ և վարձակալում.
նվերի հավաստագրերի թողարկում, որոնք
կարող են փոխարինվել ապրանքներով կամ
ծառայություններով.
դաս 41. զվարճությունների, մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
կոնֆերանսների կազմակերպում և ցուցա
հանդեսների կազմակերպում մշակութային
և ուսուցողական նպատակներով. խաղա
տների ծառայություններ. մոլախաղերի ծառա
յություններ. կաբարեների ծառայություններ.
գիշերային
ակումբների
ծառայություններ.
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տոմսերի և ամրագրումների կազմակերպում
շոուների և այլ զվարճալի իրադարձությունների
համար. առողջարանային և ֆիթնես ակումբ
ների
ծառայություններ,
այն
է՝
ծառա
յությունների, տարածքների, դասընթացների
և
սարքավորումների
տրամադրում
ֆիթնես և ֆիզիկական վարժությունների
ոլորտում. ծառայությունների, տարածքների,
դասընթացների և սարքավորումների տրա
մադրում թենիսի, լողավազանների, ժաման
ցային գործունեության, հեծանվասպորտի,
գոլֆի, ջրային սպորտաձևերի, ձիարշավի,
դահուկային սպորտի, լողափնյա տարածքների
և
սոցիալական
կառույցների
ոլորտում.
գոլֆի ակումբների, գոլֆի դաշտերի և գոլֆի
ուսուցողական
դասընթացների
ծառա
յություններ.
հարսանիքների
նախագծման
ծառայություններ. իրադարձությունների նախա
գծման և կառավարման ծառայություններ.
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ.
ռեստորանների
ծառայություններ,
սննդա
մթերքի և ըմպելիքների պատրաստման և
առաքման ծառայություններ, բարերի և հանգստի
սենյակների ծառայություններ. առողջարանային
հյուրանոցների և կացարաններով ապահովման
ծառայություններ, համապիտանի միջոցների ու
հարմարությունների տրամադրում նիստերի,
կոնֆերանսների
և
ցուցահանդեսների
անցկացման
համար.
բանկետների
և
հանդիսավոր
ընդունելությունների
համար
միջոցների և տարածքների տրամադրում
հատուկ
միջոցառումների
անցկացման
նպատակով.
հյուրանոցային
համարների
ամրագրման ծառայություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20160037		

(111) 25063

(220) 21.01.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 21.01.2026
(730) «Ֆրուտերիա» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք.
Վեդի, Արարատյան 70, AM
(442) 16.03.2016
(540)
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(511)
դաս 29. չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն.
դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք,
համեմունք.
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր
ծական մթերքներ.
դաս 32. մրգային ըմպելիքներ և մրգա
հյութեր. օշարակներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20160064

(111) 25064

(220) 01.02.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 01.02.2026
(730) «Էկոնոմիկա և իրավունք տեղեկա
տվական հետազոտական կենտրոն» ՍՊԸ,
Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պ., 24 դ., AM
(442) 01.04.2016
(540)

(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և
մշակութային
միջոցառումների
կազմա
կերպում, աշխատաշուկայի պահանջներին
համապատասխանող
մրցունակ
մասնա
գետների
բազմակողմանի
պատրաստում,
վերապատրաստում, հմտությունների յուրա
ցում,
զարգացում,
ինքնուրույն
աշխա
տելու
ունակությունների
ձևավորում,
կատարելագործում, պրակտիկա:
_____________________

(210) 20160115		

(111) 25065

(220) 11.02.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 11.02.2026
(730) «Նուրիշ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Հովսեփյան
10/3, բն. 3, AM
(442) 01.04.2016
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(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, մուգ և բաց կանաչ, սպիտակ և սև գունա
յին համակցությամբ:
(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման,
ողորկման
(փայլեցման),
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.
օճառներ.
օծանելիք,
եթերային
յուղեր,
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ.
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ անասնաբուժական նպատակների համար,
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառա
յու
թյուններ:
(740) Սարգիս Կնյազյան
_____________________

(210) 20160203		

(111) 25066

(220) 22.02.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 22.02.2026
(730) «ՎԵՍՏ+» ՍՊԸ, Երևան, Այգեձորի 34, AM
(442) 02.05.2016
(540)
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(526) «LLC» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20160266

(111) 25068

(220) 09.03.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 09.03.2026
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա
րանային 10, AM
(442) 14.04.2016
(540)

(526) «RESTAURANT & CLUB» գրառում ն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
դարչնագույն և ոսկեգույն գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ:
_____________________

(210) 20160234		

(111) 25067

(220) 01.03.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 01.03.2026
(730) «Բեսթ դիլ» ՍՊԸ, Երևան, Արղության 29, AM
(442) 16.03.2016
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար.
ներծծող
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 ծայրակալներ.
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի
սաթե
ծայրակալներ.
մոխրամաններ,
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխամորճի
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ,
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխա
խոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր.
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր
սիգարետների, պապիրոսների համար:
_____________________
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(210) 20160321		

(111) 25069

(220) 16.03.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 16.03.2026
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(նաև գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո.,
Լթդ.), JP
(442) 01.06.2016
(540)

(511)
դաս 12. ցամաքային, օդային, ջրային
և
ռելսային
տրանսպորտային
միջոց
ներ.
փոխադրման
համար
տարբեր
նշանակության
ավտոմեքենաներ.
էլեկ
տրական
տրանսպորտային
միջոցներ.
վագոնիկներ.
բեռնատար
ավտոմոբիլներ.
ֆուրգոններ (տրանսպորտային միջոցներ).
արտաճանապարհային
տրանսպորտային
միջոցներ.
ավտոբուսներ.
կեմպերներ
(տնակ-ավտոմեքենաներ),
ռեկրեացիոն
ավտոմեքենաներ
(տնակ-ավտոմեքենաներ),
ավտոֆուրգոններ, որոնք համալրված են
խոհանոցով, քնելու տեղերով, զուգարանով.
սպորտային ավտոմոբիլներ. մրցարշավային
ավտոմոբիլներ. ապրանքատար մեքենաներ.
ամբարձիչով
սայլակներ.
տրակտորներ,
այդ թվում` սայլակ-քարշակներ, տրակտորքարշակներ. քարշակներ, ավտոկցանքներ
և
կիսակցանքներ
տրանսպորտային
միջոցների համար. ցամաքային, օդային,
ջրային տրանսպորտային միջոցների մասեր.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ.
շարժիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
մոտորներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների համար. թափքեր տրանսպորտային
միջոցների համար. տրանսպորտային միջոց
ների
ամրաշրջանակներ
(հենասարքեր).
փոխհաղորդակներ
ցամաքային
տրանս
պորտային միջոցների համար. փոխհաղոր
դակների մասեր ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. փոխհաղորդիչ լիսեռներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
ատամնավոր
փոխանցիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար. կցորդիչների ագույցներ ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
սռնիներ տրանսպորտային միջոցների համար.
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կախոցների
մեղմիչներ
տրանսպորտային
միջոցների համար. մեղմիչ զսպանակներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
տրանսպորտային
միջոցների
անիվներ.
տրանսպորտային
միջոցների
անիվների
կալանդներ. անվակունդեր տրանսպորտային
միջոցների համար. ինքնասոսնձվող ռետինե
կարկատաններ օդախցիկների վերանորոգման
համար.
տրանսպորտային
միջոցների
արգելակներ.
արգելակային
կալուններ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար. հողմապակիներ. ապակեմաքրիչներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
թափարգելներ տրանսպորտային միջոցների
համար. ղեկի մեխանիզմներ ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
ազդանշանային շչակներ տրանսպորտային
միջոցների համար. շրջադարձի ցուցիչներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
նստոցներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
անվտանգության
գոտիներ
տրանսպորտային
միջոցների
նստոցների
համար.
տրանսպորտային
միջոցների
նստոցների
գլխակալներ.
հետընթացքի
ազդասարքեր տրանսպորտային միջոցների
համար. հակահափշտակիչ հարմարանքներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
անվտանգության բարձիկներ (անվտանգության
միջոցներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների համար). հետևի դիտահայելիներ.
հետնամասի
բեռնամբարձիչներ
(տրանս
պորտային միջոցների մասեր). սփոյլերներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
բեռնախցիկներ
տրանսպորտային
միջոց
ների համար. ցեխապաշտպան վահանակ
ներ. հակասահքային շղթաներ. պատյաններ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
պատյաններ տրանսպորտային միջոցների
նստոցների համար. օդապոմպեր (տրանս
պորտային միջոցների պիտույքներ). տրանս
պորտային
միջոցների
բեռնախցիկներ
դահուկների համար. ծխախոտի վառիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար. մանկական անվտանգ նստոցներ.
տրանսպորտային
միջոցների
հետգցովի
թափքածածկեր. տրանսպորտային միջոցների
դռներ.
տիեզերական
ապարատներ.
ինքնաթիռներ. հիդրոինքնաթիռներ. թռչող
ապարատներ.
սայլեր.
մոտոցիկլետներ.
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կատերներ. լաստանավեր. նավեր. զբոսանավեր.
հեծանիվներ. զանգեր հեծանիվների համար.
շղթաներ հեծանիվների համար. շարժիչներ
հեծանիվների համար. թամբեր հեծանիվների,
մոտոցիկլետների
համար.
մոխրամաններ
ավտոմեքենաների
համար.
արգե
լակային
սկավառակներ տրանսպորտային միջոցների
համար.
անվարորդ
ավտոմեքենաներ
(ինքնավար ավտոմեքենաներ). կողմնային
դիտահայելիներ
տրանսպորտային
միջոց
ների համար. շարժիչների հենարաններ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
ավտոմոբիլների
թափարգելներ.
տրանսպորտային
միջոցների
վառելիքի
բաքերի կափարիչներ. պտտող մոմենտի
կերպափոխիչներ
ցամաքային
տրանս
պորտային միջոցների համար:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20160322		

(111) 25070

(220) 16.03.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 16.03.2026
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(նաև գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո.,
Լթդ.), JP
(442) 01.06.2016
(540)

(511)
դաս
12.
ցամաքային,
օդային,
ջրային
և
ռելսային
տրանսպորտային
միջոցներ. փոխադրման համար տարբեր
նշանակության
ավտոմեքենաներ.
էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներ.
վագոնիկներ.
բեռնատար
ավտոմոբիլներ.
ֆուրգոններ (տրանսպորտային միջոցներ).
արտաճանապարհային
տրանսպորտային
միջոցներ.
ավտոբուսներ.
կեմպերներ
(տնակ-ավտոմեքենաներ),
ռեկրեացիոն
ավտոմեքենաներ
(տնակ-ավտոմեքենաներ),
ավտոֆուրգոններ, որոնք համալրված են
խոհանոցով, քնելու տեղերով, զուգարանով.
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սպորտային ավտոմոբիլներ. մրցարշավային
ավտոմոբիլներ. ապրանքատար մեքենաներ.
ամբարձիչով
սայլակներ.
տրակտորներ,
այդ թվում` սայլակ-քարշակներ, տրակտորքարշակներ. քարշակներ, ավտոկցանքներ
և
կիսակցանքներ
տրանսպորտային
միջոցների համար. ցամաքային, օդային,
ջրային տրանսպորտային միջոցների մասեր.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ.
շարժիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
մոտորներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների համար. թափքեր տրանսպորտային
միջոցների
համար.
տրանսպորտային
միջոցների ամրաշրջանակներ (հենասարքեր).
փոխհաղորդակներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
փոխհաղորդակների
մասեր
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
փոխհաղորդիչ
լիսեռներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
ատամնավոր
փոխանցիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
կցորդիչների
ագույցներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
սռնիներ տրանսպորտային միջոցների համար.
կախոցների
մեղմիչներ
տրանսպորտային
միջոցների համար. մեղմիչ զսպանակներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
տրանսպորտային
միջոցների
անիվներ.
տրանսպորտային
միջոցների
անիվների
կալանդներ. անվակունդեր տրանսպորտային
միջոցների համար. ինքնասոսնձվող ռետինե
կարկատաններ օդախցիկների վերանորոգման
համար.
տրանսպորտային
միջոցների
արգելակներ.
արգելակային
կալուններ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար. հողմապակիներ. ապակեմաքրիչներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
թափարգելներ տրանսպորտային միջոցների
համար. ղեկի մեխանիզմներ ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
ազդանշանային շչակներ տրանսպորտային
միջոցների համար. շրջադարձի ցուցիչներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
նստոցներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
անվտանգության
գոտիներ
տրանսպորտային
միջոցների
նստոցների
համար.
տրանսպորտային
միջոցների
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նստոցների
գլխակալներ.
հետընթացքի
ազդասարքեր տրանսպորտային միջոցների
համար. հակահափշտակիչ հարմարանքներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
անվտան
գության բարձիկներ (անվտանգու
թյան միջոցներ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար). հետևի դիտահայելիներ.
հետնամասի
բեռնամբարձիչներ
(տրանս
պորտային միջոցների մասեր). սփոյլերներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
բեռնախցիկներ
տրանսպորտային
միջոց
ների
համար.
ցեխապաշտպան
վահա
նակներ.
հակասահքային
շղթաներ.
պատյաններ տրանսպորտային միջոցների
համար.
պատյաններ
տրանսպորտային
միջոցների նստոցների համար. օդապոմպեր

(210) 20160352		

(111) 25071

(220) 22.03.2016

(151) 07.10.2016

(տրանսպորտային միջոցների պիտույքներ).
տրանսպորտային միջոցների բեռնախցիկներ
դահուկների համար. ծխախոտի վառիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար. մանկական անվտանգ նստոցներ.
տրանսպորտային
միջոցների
հետգցովի
թափքածածկեր. տրանսպորտային միջոցների
դռներ. տիեզերական ապարատներ. ինքնա
թիռներ. հիդրոինքնաթիռներ. թռչող ապա
րատներ. սայլեր. մոտոցիկլետներ. կատերներ.
լաստանավեր.
նավեր.
զբոսանավեր.
հեծանիվներ. զանգեր հեծանիվների համար.
շղթաներ հեծանիվների համար. շարժիչներ
հեծանիվների համար. թամբեր հեծանիվների,
մոտոցիկլետների
համար.
մոխրամաններ
ավտոմեքենաների
համար.
արգելակային
սկավառակներ տրանսպորտային միջոցների
համար.
անվարորդ
ավտոմեքենաներ
(ինքնավար ավտոմեքենաներ). կողմնային
դիտահայելիներ
տրանսպորտային
միջոց
ների համար. շարժիչների հենարաններ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
ավտոմոբիլների
թափարգելներ.
տրանսպորտային
միջոցների
վառելիքի
բաքերի կափարիչներ. պտտող մոմենտի
կերպափոխիչներ
ցամաքային
տրանս
պորտային միջոցների համար:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
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			(181) 22.03.2026
(730) «Ալ Պառկո հյուրանոց» ՍՊԸ, Երևան,
Իտալիայի 1, AM
(442) 02.05.2016
(540)

(526) «Italian restaurant» արտահայտությունն
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին,
սպիտակ, սև և բորդո գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. սննդի սպասարկման ծառայու
թյուններ.
_____________________

(210) 20160362		

(111) 25072

(220) 22.03.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 22.03.2026
(730) Դաիկին Ինդասթրիզ ԼԹԴ., JP
(442) 01.06.2016
(540)

(526) «SEASONAL» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման,
սառնապահպանման
չորաց
ման,
օդափոխման,
ջրաբաշխման
և
սանիտարատեխնիկական
սարքեր.
օդի
լավորակման սարքեր և կայանքներ, ինչպես
նաև դրանց մասեր և կցամասեր. օդի մաքրման
սարքեր և կայանքներ, ինչպես նաև դրանց
մասեր
և
կցամասեր.
խոնավարարներ.
օդի հոտազերծման սարքեր. զտիչներ օդի
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լավորակիչների համար. օդափոխիչներ (օդի
լավորակման կայանքների մասեր). զտման
կայանքներ. օդի կափույրներ շոգեջեռուցման
կայանքների
համար.
սառնարանային
բեռնարկղեր. մեքենայացված օդափոխիչներ
օդի լավորակման համար. բոլոր վերոհիշյալ
ապրանքները նախատեսված են կենցաղային
կամ արդյունաբերական նպատակների համար:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20160442		

(111) 25075

(220) 08.04.2016

(151) 07.10.2016

(210) 20160429		

(111) 25073

(220) 05.04.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 08.04.2026
(730) «Էկոնոմիկա և իրավունք տեղեկատվա
կան հետազոտական կենտրոն» ՍՊԸ, Երևան,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24 դ., AM

և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 39. բեռնափոխադրման
թյուններ:
_____________________

ծառայու

			(181) 05.04.2026
(730) Վալեանթ Ֆարմասյութիքլզ Ինթըրնեշնլ,
Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US

(442) 16.05.2016
(540)

(442) 16.05.2016
(540)

(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում).
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
_____________________

(511)
դաս 5. սննդային հավելումներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20160434

(111) 25074

(220) 06.04.2016

(151) 07.10.2016
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(210) 20160468

(111) 25076

(220) 18.04.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 18.04.2026
(730) ԹիՓի-Լինք Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, CN
(442) 16.06.2016
(540)

			(181) 06.04.2026
(730) «Լեդի Մերի գրուպ» ՍՊԸ, Երևան,
Աթոյան 47, AM
(442) 16.05.2016
(540)

(526) «EXPERT» և «LOGISTICS» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511)
դաս 9. լուսածոր (ֆլուորեսցենտ) էկրաններ.
էլեկտրական մալուխներ. հեռուստատե
սային
սարքավորում. տեսախցիկներ. ֆոտոխցիկներ.
էլեկտրական
մարտկոցներ.
քայլա
չափներ
(սարք, որը չափում է անցած հեռավորու
թյունը քայլերով). մոդեմներ. էլեկտրական
ադապտերներ. ցանցի հանգուցային սարք.
հանգուցային սարքի մոդուլներ. ցանցային
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քարտ.
տրանսպոնդերներ.
հեռախոսային
սարքավորում. արբանյակներ. համակարգչային
արտաքին սարքավորում. օպտիկական կապի
միջոցներ. միջհաղորդակցային սարքավորում.
անլար ցանցի քարտ. բջջային հեռախոսներ.
դյուրակիր մեդիա նվագարկիչներ. դիա
ֆրագմաներ
(ձայնային).
բարձրախոսներ.
էլեկտրական մարտկոցների լիցքավորիչներ.
ուղղորդիչներ.
էլեկտրական
ազդանշանի
փոխարկիչներ. IP (համացանցային արձանա
գրության) տեսախցիկ. սենսոր. ձայնային
ազդանշաններ. հեռակառավարման համա
կարգի սարքավորում. դռան էլեկտրական
զանգեր.
էլեկտրական
անջատիչներ.
խրոցակներ, վարդակներ և այլ էլեկտրական
միացումներ. վերը նշված սարքերը վերահսկելու
համար նախատեսված ներբեռնվող համա
կարգչային ծրագրեր:
(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20160469

(111) 25077

(220) 18.04.2016

(151) 07.10.2016
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նվագարկիչներ. դիաֆրագմաներ (ձայնային).
բարձրախոսներ. էլեկտրական մարտկոցների
լիցքավորիչներ. ուղղորդիչներ. էլեկտրական
ազդանշանի փոխարկիչներ. IP (համացան
ցային արձանագրության) տեսախցիկ. սենսոր.
ձայնային ազդանշաններ. հեռակառավարման
համակարգի սարքավորում. դռան էլեկտրա
կան զանգեր. էլեկտրական անջատիչներ.
խրոցակներ, վարդակներ և այլ էլեկտրական
միացումներ. վերը նշված սարքերը վերահսկելու
համար նախատեսված ներբեռնվող համա
կարգչային ծրագրեր:
(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20160471		

(111) 25078

(220) 18.04.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 18.04.2026
(730) Շանհայ Բայֆենգ Ինվեսթմնթ Քո., Լթդ., CN
(442) 16.05.2016
(540)

			(181) 18.04.2026
(730) ԹիՓի-Լինք Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, CN
(442) 16.06.2016
(540)

(511)
դաս 9. լուսածոր (ֆլուորեսցենտ) էկրան
ներ. էլեկտրական մալուխներ. հեռուստա
տեսային
սարքավորում.
տեսախցիկներ.
ֆոտո
խցիկներ. էլեկտրական մարտկոցներ.
քայլաչափներ (սարք, որը չափում է անցած հեռա
վորությունը քայլերով). մոդեմներ. էլեկտրական
ադապտերներ. ցանցի հանգուցային սարք.
հանգուցային սարքի մոդուլներ. ցանցային
քարտ.
տրանսպոնդերներ.
հեռախոսային
սարքավորում. արբանյակներ. համակարգ
չային արտաքին սարքավորում. օպտիկական
կապի
միջոցներ.
միջհաղորդակցային
սարքավորում.
անլար
ցանցի
քարտ.
բջջային հեռախոսներ. դյուրակիր մեդիա

(526) Չինարեն գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 3. շամպուններ. պատրաստուկներ
մաքրման համար. պատրաստուկներ ողորկման
(փայլեցման)
համար.
եթերային
յուղեր.
կոսմետիկական պատրաստուկներ. ատամի
փոշիներ և մածուկներ. խունկ. կոսմետիկական
պատրաստուկներ կենդանիների համար. օդի
բուրավետացման միջոցներ. պատրաստուկներ
լվացքի համար. պատրաստուկներ գործիքների
սրման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________
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(210) 20160473		

(111) 25079

(220) 18.04.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 18.04.2026
(730) Դոնալդ Բայֆորդ ընդ Սանզ Սդն. Բհդ., MY
(442) 16.06.2016
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20160474		

(111) 25080

(220) 19.04.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 19.04.2026
(730) ՍեյբրՄարք Լիմիթիդ Փարթներշիփ, US
(442) 01.06.2016
(310) 86/828,651 (320) 23.11.2015
86/828,654
23.11.2015
86/828,656
23.11.2015
86/828,657
23.11.2015
86/828,659
23.11.2015
(540)

(330) US
US
US
US
US

(511)
դաս
9.
համակարգչային
ծրագրեր,
որոնք նախատեսված են, մասնավորապես՝
գովազդի, շուկայավարման և բովանդակու
թյան կառավարման, ճանապարհորդության
պլանա
վորման, ճանապարհորդության կազ
մակերպման, ճանապարհորդական երթուղու
և ճանապարհորդական ծախսերի կառավար
ման, ամրագրումների, պատվերների և տոմ
սերի դուրսգրման, վաուչերների դուրսգրման,
փոխանակման և մարման, հաճախորդների
հետ
հարաբերությունների
կառավարման,
հեռախոսային տեղեկատուների կառավար
ման, պատվերների կառավարման, հաշիվ
ների դուրսգրման, հաշիվների կառավար
ման
և հաշվառման, օդանավակայան
ների կառա
վարման, օդանավակայանների շահագործ
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ման, ավիաընկերությունների կառավարման,
ավիաընկերությունների շահագործման, օդա
նավերի տեխսպասարկման պլանավորման
և
վառելիքի
կառավարման,
չվերթների
պլանավորման, չվացուցակների կազմման,
չվերթների նախապատրաստման, չվերթների
իրականացման, չվերթների նավիգացիայի,
չվերթների մոնիտորինգի, չվերթների վերլու
ծության և չվերթների կառավարման ծառա
յությունների, ուղևորների հետևման, ուղեբեռի
կառավարման, ուղեբեռի հետևման, բեռների
կառավարման և բեռների հետևման, հեռա
հաղորդակցության,
կրթական,
ժամանցի,
մշակութային,
սպորտային
և
հանգստի
նպատակներով, կրուիզների կառավարման,
երկաթուղային փոխադրողների կառավարման,
տրանսպորտի կառավարման, տուրիստական
գործակալությունների կառավարման, գույքի
կառավարման, կայանատեղերի կառավարման,
հյուրանոցային կառավարման և ռեստորանային
կառավարման, աշխատակազմի տեղավորման,
աշխատակազմի վերապատրաստման, աշխա
տակազմի կառավարման և աշխատակիցների
օգտագործման
պլանավորման,
ծախսերի
հաշվարկի, ծախսերի համեմատության, ծախ
սերի հետևման, ծախսերի վերլուծության,
ծախսերի օպտիմալացման, գնագոյացման,
գների համեմատության և եկամուտների
կառավարման,
ինչպես
նաև
վճարման
ծառայությունների, էլեկտրոնային վճարման
ծառայությունների,
վարկային
քարտերով
ծառայությունների, էլեկտրոնային վճարումների
մշակման ծառայությունների և էլեկտրոնային
վարկային
քարտերով
վճարումների
մշակման ծառայությունների համար. համա
կարգչային
տվյալների
հիմնապաշարներ,
մասնավորապես` վերոնշյալ նպատակների
համար. ավտոմեքենաների վարձույթի ամրա
գրման, օդանավում տեղերի ամրագրման և
չարթերային օդանավի ամրագրման համար
համակարգչային ծրագրեր և տեխնիկա.
գրառված
համակարգչային
տվյալներ,
մասնավորապես՝ վերոնշյալ նպատակների
համար. թվային քարտեզներ և թվային
հատակագծեր. տվյալների կրիչներ՝ նախապես
գրառված կամ չգրառված, մասնավորապես՝
սկավառակների,
դիսկետների,
երիզների
կամ
քարթրիջների
տեսքով.
տվյալների

31
31
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մագնիսական կրիչներ. մեքենայաընթեռնելի
տվյալների կրիչներ գրառված ծրագրերով.
մագնիսական, էլեկտրոնային կամ օպտիկական
կրիչների վրա գրառված համակարգչային
ծրագրեր, ուսուցողական ձեռնարկներ և
ծրագրեր. ձայնի կամ պատկերի գրառման,
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր.
հաշվիչ
մեքենաներ.
տեղեկատվության
մշակման սարքավորումներ և գործիքներ.
համակարգիչներ և համակարգչային արտաքին
սարքեր իրենց մասերով և լրասարքերով.
ճանապարհորդական
տեղեկատուների
և
քարտեզների տեսքով բեռնվող էլեկտրոնային
հրատարակություններ.
համակարգչային
սպասարկող ծրագրեր և համակարգչային
ծրագրեր տուրիստական գործակալությունների
կողմից
հաճախորդների
տեղափոխումը
կազմակերպելու նպատակով օգտագործելու
համար, այն է՝ էլեկտրոնային աղյուսակներ,
հաշվապահական
ծրագրեր,
տեքստի
մշակման
ծրագրեր
և
գործարարության
կառավարման
հավելվածներ,
այն
է՝
տուրիստական
գործակալության
գործու
նեության
կառավարման
համար
ժամա
դրությունների պլանավորման համա
կարգչային ծրագրեր և գործարարական
ճանապարհորդությունների ծախսերի կառա
վարման համար հաշվապահական համա
կարգչային
ծրագրեր.
գործարարության
ծախսերի վերաբերյալ զեկույցների համար
համակարգչային ծրագրային ապահովում և
ծրագրեր. ճանապարհորդության պատվիրման
և ամրագրման տեղեկատվության տվյալների
հիմնապաշարներ մուտք գործելու համար
նախատեսված համակարգչային ծրագրեր.
անվտանգության
ռիսկերը
կառավարելու
համար
նախատեսված
համակարգչային
ծրագրեր. ճանապարհորդական ոլորտի համար
կազմաձևվող և կարգաբերվող տեխնոլոգիա
ապահովելու
համար
նախատեսված
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային
ծրագրեր, այն է՝ ճանապարհորդական ոլորտի
համար նախատեսված բջջային ինտերնետային
հավելվածներ և սպասառու ինտերֆեյսներ.
համակարգչային
էլեկտրոնային
առևտրի
համար
նախատեսված
համակարգչային
ծրագրեր, որոնք դրանցից օգտվողներին թույլ
են տալիս կատարել էլեկտրոնային գործա
րարական
գործարքներ
համաշխարհային
համակարգչային ցանցի միջոցով.
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դաս 16. ճանապարհորդական ոլորտին
վերաբերող
տպագիր
պարբերականներ.
ճանա
պարհորդության
ամրագրման
ծրա
գրերի գործարկման ցուցումների ձեռնարկ
ներ.
ճանապարհորդության
ամրագրման
ծրագրերի
գործարկման
համակարգչային
ձեռնարկներ. տպագրական արտադրանք,
այն է` համակարգիչների և համակարգչային
համակարգերի
վերանորոգման,
համա
կարգչային արտաքին սարքերի, համա
կարգ
չային
ծրագրավորման
ծառայություն
ների,
ճանապարհորդությունների
և
ժամանցի
ամրա
գրման և ժամանակացույցի կազմման
ոլորտներին
վերաբերող
բրոշյուրների,
բուկլետ
ների
և
ուսուցողական
նյութերի
տեսքով
տպագիր
հրատարակություններ.
համակարգիչների շահագործման ձեռնարկ
ներ և օգտվողների ձեռնարկներ ճանա
պարհորդությունների ամրագրման համար
նախատեսված համակարգչային տեխնիկայի և
ծրագրերի վերաբերյալ. ճանապարհորդական
ամրագրումների
համար
նախատեսված
համակարգչային տեխնիկայի և ծրագրերի
վերաբերյալ
տպագիր
ցուցումներ
և
ուսուցողական նյութեր. ճանապարհորդության
վերաբերյալ գրքեր. համակարգչով տպված
ճանապարհորդական
տեղեկատվությանը
վերաբերող դիագրամներ և գրաֆիկներ.
ճանապարհորդության մասին տեղեկագրեր.
դաս 35. գովազդային ծառայություններ.
շուկայավարման ծառայություններ. գովազ
դային տարածքի վարձակալություն. կայքերի
որոնման
համակարգի
օպտիմալացում
գովազդի և շուկայավարման նպատակներով.
հաճախորդների
հավատարմության
սխե
մաների մշակում, գործարկում և վերա
հսկում. տեղեկատվության ծառայություններ
գործարարության
վերաբերյալ.
խորհրդա
տվական ծառայություններ գործարարության
վերաբերյալ. գործարարության կառավարման
ծառայություններ.
հաճախորդների
հետ
հարաբերությունների կառավարման ծառա
յություններ.
երրորդ
անձանց
համար
հեռախոսային տեղեկատուների կառավարում.
վարչարարության ծառայություններ գործա
րարության
վերաբերյալ.
պատվերների
կառավարման
ծառայություններ.
հաշիվ
ների
դուրսգրման
ծառայություններ.
հաշիվների կառավարման ծառայություններ.
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հաշվապահական ծառայություններ. աշխա
տակազմի տեղավորման, աշխատակազմի
կառավարման և աշխատակազմի օգտա
գործման պլանավորման ծառայություններ.
աշխատանքային գրաֆիկների պատրաստում
և կառավարում. աշխատակազմի համար
խրախուսման
սխեմաների
ղեկավարում.
ճանապարհորդական երթուղու կառավարում.
ճանապարհորդական
ծախսերի
կառա
վարում. ծախսերի հաշվարկման, ծախսերի
համեմատության,
ծախսերի
հետևման,
ծախսերի
վերլուծության
և
ծախսերի
օպտիմալացման
ծառայություններ.
գների
համեմատության
ծառայություններ.
գնա
գոյացման ծառայություններ. գրասենյակային
ծառայություններ. հասցեների վավերացման
ծառայություններ. տվյալների հիմնապաշարում
տվյալների
պահպանման,
կազմակերպ
ման,
ղեկավարման,
սպասարկման
և
որոնման ծառայություններ. երրորդ անձանց
համար
ճանապարհորդության
ոլորտում
համակարգիչների միջոցով գրասենյակային
կառավարման ծառայությունների տրամադրում.
երրորդ անձանց համար ճանապարհոր
դության
ոլորտում
գործարարության
կառավարման ծառայությունների տրամա
դրում. երրորդ անձանց համար
ճանա
պարհորդության
ոլորտում առևտրի
և
գործարարության
գների
վերաբերյալ
տեղեկատվության
և
վիճակագրական
տեղեկատվության հավաքագրում և տրա
մադրում.
գործարարության
վերաբերյալ
տեղեկատվության կառավարում, այն է` երրորդ
անձանց
համար
ճանապարհորդության
ոլորտում
գործարարության
վերաբերյալ
տեղեկատվության ստացում. գործարարության
վերաբերյալ տվյալների և գործարարության
վերաբերյալ դիագրամների և գրաֆիկների
տեսքով
պատկերների
էլեկտրոնային
հավաքագրում, մշակում և տրամադրում.
էլեկտրոնային
առցանց
տեղեկատվական
ծառայություններ, այն է՝ ճանապարհոր
դության, զբոսաշրջության, տրանսպորտի,
ժամանցի
ոլորտում
համակարգչի
տվյալների
հիմնապաշարի
միջոցով
գովազդի և գործարարության վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. տվյալների
հաղորդման
միջոցով
գովազդային
և
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տարածման ծառայություններ հյուրանոցների,
հյուրանոցատերերի,
ավիաընկերություն
ների, կրուիզների երթուղիների, մեքենաների
վարձույթ
տրամադրող
ընկերությունների
և ճանապարհորդության ոլորտում ծառա
յություններ
տրամադրողների
համար.
երրորդ
անձանց
համար
առ
ցանց
անմիջական
էլեկտրոնային
շուկայա
վարման
ծառայություններ
և
գովազդի
ծառայություններ հյուրանոցների, հյուրանո
ցատերերի,
ավիաընկերությունների,
կրուիզների
երթուղիների,
մեքենաների
վարձույթ
տրամադրող
ընկերությունների
և ճանապարհորդության ոլորտում ծառա
յություններ
տրամադրողների
համար.
հյուրանոցներում կեցության վարկանիշային
գնահատման համար առցանց համակարգչային
տվյալների
հիմնապաշարի
տրամադրում.
վերոնշյալ
ծառայությունների
վերաբերյալ
տեղեկատվություն և խորհրդատվություն. վերո
նշյալ բոլոր ծառայությունների տրամադրում
նաև
համաշխարհային
համակարգչային
ցանցերի միջոցով.
դաս 36. ապահովագրական ծառայու
թյուններ.
ֆինանսական
գործունեություն.
դրամավարկային գործառնություններ. վճար
ման ծառայություններ. էլեկտրոնային վճար
ման ծառայություններ. վարկային քարտերով
սպասարկման ծառայություններ. էլեկտրո
նա
յին վճարումների մշակման ծառայություններ.
էլեկտրոնային
վարկային
քարտերով
վճարումների
մշակման
ծառայություններ.
ապահովագրական ծառայությունների, վճար
ման ծառայությունների, էլեկտրոնային վճարման
ծառայությունների և վարկային քարտերով
ծառայությունների
համար
միջնորդային
ծառայություններ. վարկունակության, ֆինան
սական վճարունակության և վարկային ռիսկերի
ստուգում.
ճանապարհորդական
վաուչեր
ների,
մասնավորապես՝
տրանսպորտային
վաուչերների,
կեցության
վաուչերների,
սննդի
վաուչերների,
միջոցառումների
վաուչերների և զբաղմունքի վաուչերների
տրամադրում, փոխանակում և մարում. բոլոր
վերոնշյալ
ծառայությունների
վերաբերյալ
տեղեկատվություն
և
խորհրդատվություն.
վերոնշյալ բոլոր ծառայությունների տրամադրում
նաև
համաշխարհային
համակարգչային
ցանցերի միջոցով.
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դաս 38. հեռահաղորդակցության ծառա
յություններ. դեպի համակարգչային ցանցեր
մուտքի հնարավորության տրամադրում. դեպի
համակարգչային տվյալների հիմնապաշար
մուտքի հնարավորության տրամադրում. դեպի
համակարգչային ցանցերում առկա տվյալներ,
տեղեկատվություն
և
համակարգչային
ծրագրեր մուտքի հնարավորության տրամա
դրում.
ճանապարհորդական
տեղեկա
տվության և ամրագրումների ոլորտում առկա
համակարգչային տվյալների հիմնապաշար
մուտքի
հնարավորության
տրամադրում
ժամանակավարձով. չվերթների, հյուրանոցների
և վարձույթով տրամադրվող մեքենաների
ամրագրման
համակարգչային
տվյալների
հիմնապաշար
մուտքի
հնարավորության
տրամադրում
ժամանակավարձով.
առ
ցանց
զրույցի
վիրտուալ
սենյակների
տրամադրում. տվյալների, տեղեկատվության
և համակարգչային ծրագրերի փոխանցում
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի
միջոցով. վերոնշյալ ծառայությունների վերա
բերյալ տեղեկատվություն և խորհրդատվու
թյուն. վերոնշյալ բոլոր ծառայությունների
տրամադրում
նաև
համաշխարհային
համակարգչային ցանցերի միջոցով.
դաս 39. ճանապարհորդության կազ
մակերպման ծառայություններ. ճանապար
հորդության պլանավորման ծառայություններ.
ճանապարհորդական գործակալության ծառա
յություններ. ճանապարհորդական տոմսերի
վաճառքի
ծառայություններ. ճանապար
հորդությունների ամրագրման ծառայություն
ներ.
տրանսպորտային
փոխադրման
կազմակերպում. ճանապարհորդական գործու
նեության
կազմակերպում.
փոխադրման,
ճանապարհորդական գործունեության համար
ամրագրումներ
և
պատվերներ.
ավիա
ընկերություններով
ճանապարհորդության
և
մեքենաների
վարձույթի
ամրագրման
ծառայություններ.
ավիաընկերությունների,
կրուիզների, երկաթուղային փոխադրողների,
մեքենաների վարձույթի, շրջագայությունների
և ճանապարհորդության վերաբերյալ տեղեկա
տվական և ամրագրման ծառայություններ
համակարգչի միջոցով. ցամաքային, օդային
և ջրային փոխադրամիջոցների ամրագրում
և
պատվիրում.
համակարգչի
միջոցով
չվերթների ամրագրման
ծառայություններ.
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օդանավում
տեղի ամրագրման ծառայու
թյուններ.
չարթերային
օդանավի
ամրագրման
ծառայություններ.
վարձով
տրվող
տրանսպորտային
միջոցների,
մասնավորապես՝ վարձով տրվող մեքենաների,
ինքնաթիռների և նավերի ամրագրում և
պատվիրում. ավտոմեքենաների վարձույթի
ամրագրման ծառայություններ. համակարգչի
միջոցով
մեքենաների
ամրագրման
ծառայություններ.
համակարգչի
միջոցով
վարձով տրվող մեքենաների ամրագրման
ծառայություններ. չվերթների պլանավորման,
չվերթների
չվացուցակի
կազմման,
չվերթների նախապատրաստման, չվերթների
իրականացման, չվերթների նավիգացիայի,
չվերթների
մոնիտորինգի,
չվերթների
վերլուծության և չվերթների կառավարման
ծառայություններ.
ավիաընկերությունների
և
օդանավակայանների
հաշվառման
ծառայություններ. ճանապարհորդության և
տրանսպորտի վերաբերյալ տեղեկատվություն.
փոխադրման ծառայություններ. մարդկանց և
ապրանքների փոխադրման ծառայություններ.
կահույքի տեղափոխման ծառայություններ.
լաստանավերի
շահագործման
ծառա
յություններ. ծովային քարշակման, նավերի
բեռնաթափման և նավերի վերանավարկման
ծառայություններ. ջրի և էլեկտրաէներգիայի
բաշխման ծառայություններ. ապրանքների
փաթեթավորման ծառայություններ. պահպան
ման և պահեստավորման ծառայություններ.
հագուստի պահեստավորման և ապահով
պահպանության
ծառայություններ.
օդա
նավերի վարձույթի, նավերի վարձույթի և
ավտոմեքենաների վարձույթի ծառայություններ.
փոխադրամիջոցի վարձույթի ծառայություններ.
փոխադրամիջոցների համար ավտոտնակներ
տրամադրելու ծառայություններ. ավտոտնակի
և կայանատեղերի վարձույթի ծառայություններ.
սառնարանի
վարձույթի
ծառայություններ.
բոլոր վերոնշյալ ծառայությունների վերաբերյալ
տեղեկատվություն
և
խորհրդատվություն,
վերոնշյալ բոլոր ծառայությունների տրամադրում
նաև
համաշխարհային
համակարգչային
ցանցերի միջոցով.
դաս 41. կրթական ծառայություններ.
վերապատրաստման
ծառայություններ.
ժամանցի
ծառայություններ.
կրթական,
ժամանցի,
մշակութային,
սպորտային
և
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հանգստի միջոցառումների և գործունեության
կազմակերպում.
կրթական,
ժամանցի,
մշակութային,
սպորտային
և
հանգստի
միջոցառումների և գործունեության ամրագրում
և պատվիրում. տոմսերի հետ կապված
ծառայություններ
կրթական,
ժամանցի,
մշակութային,
սպորտային
և
հանգստի
միջոցառումների և գործունեության համար.
կրթական, ժամանցի, մշակութային, սպորտային
և
հանգստի
բնույթի
տեղեկատվություն.
ճանապարհորդական
ուղեցույցների
և
տեղեկա
տուների
հրատարակում.
բոլոր
վերոնշյալ
ծառայությունների
վերաբերյալ
տեղեկատվություն
և
խորհրդատվություն.
վերոնշյալ բոլոր ծառայությունների տրամադրում
նաև
համաշխարհային
համակարգչային
ցանցերի միջոցով.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ
և
դրանց
վերաբերյալ
գիտական հետազոտություններ և նախագծում.
արդյունաբերական
վերլուծության
և
գիտահետազոտական
ծառայություններ.
տեխնիկական խորհրդատվության ծառայու
թյուններ. համակարգչային խորհրդատվության
ծառայություններ. աերոնավիգացիոն, աշխար
հագրական և օդերևութաբանական տվյալների
տրամադրում.
գովազդի,
շուկայավարման
և
բովանդակության
կառավարման,
ճանապարհորդության
պլանավորման,
ճանապարհորդության կազմակերպման, ճանա
պար
հորդական
երթուղու կառավարման և
ճանապարհորդական ծախսերի կառավարման,
ամրա
գրումների, պատվերների և տոմսերի
վաճառքի,
վաուչերների
դուրսգրման,
փոխանակման և մարման, հաճախորդների
հետ
հարաբերությունների
կառավարման,
հեռախոսային տեղեկատուների կառավարման,
պատվերների
կառավարման,
հաշիվների
դուրսգրման, հաշիվների կառավարման և
հաշվառման, օդանավակայան
ների կառա
վարման, օդանավակայանների շահա
գործ
ման, ավիաընկերությունների կառա
վարման,
ավիաընկերությունների շահագործման, օդա
նավերի տեխսպասարկման պլանավորման
և
վառելիքի
կառավարման,
չվերթների
պլանավորման, չվացուցակների կազմման,
չվերթների նախապատրաստման, չվերթների
իրականացման, չվերթների նավիգացիայի,
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չվերթների
մոնիտորինգի,
չվերթների
վերլուծության և չվերթների կառավարման
ծառայությունների,
ուղևորների
հետևման,
ուղեբեռի կառավարման, ուղեբեռի հետևման,
բեռների կառավարման և բեռների հետևման,
հեռահաղորդակցության, կրթական, ժամանցի,
մշակութային, սպորտի և հանգստի, կրուիզ
ների
կառավարման,
երկաթուղային
փոխադրողի կառավարման, փոխադրման
կառավարման, ճանապարհորդական գործա
կալությունների
կառավարման,
գույքի
կառավարման, կայանատեղերի կառավարման,
հյուրանոցային կառավարման և ռեստորանային
կառավարման, աշխատակազմի տեղավորման,
աշխատակազմի վերապատրաստման, աշխա
տակազմի կառավարման և աշխատակազմի
օգտագործման
պլանավորման,
ծախսերի
հաշվարկի,
ծախսերի
համեմատության,
ծախսերի հետևման, ծախսերի վերլուծության,
ծախսերի օպտիմալացման, գնագոյացման, գնի
համեմատության և եկամուտի կառավարման
և վճարման ծառայությունների, էլեկտրոնային
վճարման
ծառայությունների,
վարկային
քարտերով ծառայությունների, էլեկտրոնային
վճարումների
մշակման
ծառայությունների
և
էլեկտրոնային
վարկային
քարտերով
վճարումների
մշակման
նպատակներով
չբեռնվող
համակարգչային
ծրագրերի
տրամադրում ժամանակավոր օգտագործման
համար. համակարգչային ծրագրավորման
ծառայություններ. երրորդ անձանց համար
համակարգչային
ծրագրերի
նախագծում,
մշակում,
փորձարկում,
տեղադրում,
տեխսպասարկում,
թարմացում,
հոսթինգ
և կարգաբերում. երրորդ անձանց համար
կայքերի նախագծում, մշակում, փորձարկում,
տեղադրում, տեխսպասարկում, թարմացում,
հոսթինգ և կարգաբերում. երրորդ անձանց
համար
տվյալների
հիմնապաշարների
նախագծում, մշակում, փորձարկում, տեղադրում,
տեխսպասարկում,
թարմացում,
հոսթինգ
և կարգաբերում. երրորդ անձանց համար
տրանսպորտի
ոլորտում
համակարգչային
ամրագրման
համակարգերի
գործարկում.
համակարգչային ծրագրերի և տվյալների
հիմնապաշարների վարձույթ. երրորդ անձանց
համար
քարտեզների
և
հատակագծերի
նախագծում.
անվտանգության
ռիսկերի
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կառավարման
համար
համակարգչային
ծրագրերի մշակում. ճանապարհորդության
ոլորտի համար կազմաձևվող և կարգաբերվող
տեխնոլոգիայի
ապահովման
համար
համակարգչային
ծրագրերի
մշակում.
եղանակի տեսության մասին տեղեկատվություն
պարունակող
համակարգչային
ծրագրերի
տրամադրում. համակարգչային ծրագրային
ապահովում՝ որպես ծառայություն (SAAS),
որոնք ապահովված են ճանապարհորդական
ոլորտում կիրառելու համար նախատեսված
համակարգչային ծրագրերով. կիրառական
ծրագրեր տրամադրողների ծառայություններ
(ASP),
որոնք
ապահովված
են
ճանապարհորդական ոլորտում կիրառելու
համար
նախատեսված
համակարգչային
ծրագրերով.
համակարգչային
ծրագրերի
մշակում, այն է` ճանապարհորդական ոլորտում
կիրառելու համար նախատեսված բջջային
ինտերնետային հավելվածների և սպասառու
ինտերֆեյսների մշակում. համակարգչային
էլեկտրոնային առևտրի ծրագրերի մշակում,
որոնք թույլ են տալիս օգտվողներին կատարել
էլեկտրոնային գործարարական գործարքներ.
բոլոր վերոնշյալ ծառայությունների տրամադրում
նաև
համաշխարհային
համակարգչային
ցանցերի միջոցով.
դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով
ապահովման կազմակերպում. սննդամթերքով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղի, սննդի պատվիրման և ամրագրման
ծառայություններ. բնակատեղերի ամրագրման
ծառայություններ. հյուրանոցների ամրագրման
ծառայություններ.
համակարգչի
միջոցով
հյուրանոցների ամրագրման ծառայություններ.
ժամանակավոր
բնակատեղերի,
բարերի,
սրճարանների և ռեստորանների վերաբերյալ
տեղեկատվություն.
համակարգչի
միջոցով
հյուրանոցների վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրման ծառայություններ. վերոնշյալ
բոլոր
ծառայությունների
վերաբերյալ
տեղեկատվության
և
խորհրդատվության
տրամադրում.
բոլոր
վերոնշյալ
ծառա
յությունների տրամադրում նաև համաշ
խարհային համակարգչային ցանցերի միջոցով.
դաս 45. իրավաբանական ծառայու
թյուն
ներ. առցանց սոցիալական ցանցերի
ծառայություններ. վերոնշյալ ծառայությունների

10/2

№ՄԱՍ 1

վերաբերյալ տեղեկատվություն և խորհրդա
տվություն. նշված բոլոր ծառայությունների
տրամադրում
նաև
համաշխարհային
համակարգչային ցանցերի միջոցով:
(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20160482

(111) 25081

(220) 20.04.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 20.04.2026
(730) Բայոջեն ԷմԷյ Ինք., US
(442) 16.05.2016
(310) 86/822,555
(540)

(320) 17.11.2015

(330) US

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, դեղին, կապտականաչ, մուգ կապույտ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
նյարդաբանական խանգարումների բուժման
համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20160483

(111) 25082

(220) 20.04.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 20.04.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Հակոբյան
Ալբերտի, ք. Մեծամոր, 1-ի թաղ., 10գ, բն. 9, AM
(442) 01.06.2016
(540)

(526) «ArmGPS» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և սև գունային համակցությամբ:
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(511)
դաս 9. դիրքորոշման համաշխարհային
համակարգ (GPS).
դաս 38. տարբեր տեսակի շարժվող և
անշարժ օբյեկտների տեղորոշման ծառայություն
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի
(GPS) միջոցով:
_____________________
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(730) Սևա Էնիմըլ Հելթ, ԷլԷլՍԻ, US
(442) 16.06.2016
(540)

(511)
դաս 5. անասնաբուժական պատրաստուկներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20160515		

(111) 25083

(220) 27.04.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 27.04.2026
(730) «Սամկոն» ՍՊԸ, Երևան, Տպագրիչների
8, բն. 9, AM

(210) 20160589

(111) 25085

(220) 11.05.2016

(151) 07.10.2016

(442) 01.06.2016
(540)

(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US

			(181) 11.05.2026

(442) 16.06.2016
(540)

(526) Բացի «ВЕРШИНА» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմրաշագանակագույն, ոսկեգույն, դեղին,
կարմիր, դարչնագույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

(210) 20160517		

(111) 25084

(220) 28.04.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 28.04.2026

(511)
դաս 5. դեղագործական ապրանքներ,
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժա
կան նպատակների համար, մանկական
սնունդ. դիետիկ հավելումներ մարդկանց
և կենդանիների համար. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20160619		
(111) 25086
(220) 19.05.2016
(151) 07.10.2016
			(181) 19.05.2026
(730) «Էֆֆեկտ գրուպ» ՓԲԸ, Կոտայք, Նոր
Հաճն, Չարենցի փ., 8 ա, AM
(442) 01.06.2016
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(540)

(540)

(511)
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր.
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքա
յումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր.
խածանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ.
չմշակված
բնական
խեժեր.
թերթավոր
և
փոշենման
մետաղներ
գեղարվեստա
կան,
գեղազարդման
նպատակների
և
գեղարվեստական տպագրության համար.
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր
և
բիտում.
ոչ
մետաղյա
շարժական
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա
հուշարձաններ:
_____________________

(591) Ապրանքային

(210) 20160622		

(111) 25087

(220) 20.05.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 20.05.2026
(730) Էբբոթթ ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳ, DE
(442) 01.07.2016
(540)

(511)
դաս 5. հակաբորբոքային, ջերմիջեցնող
և ցավազրկող դեղագործական և դեղորայ
քային
միջոցներ.
հակառևմատիզմային
դեղագործական և դեղորայքային միջոցներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20160638

(111) 25088

(220) 25.05.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 25.05.2026
(730) Հովսեփ Բրդոտյան, Երևան,
Բաբաջանյան 8, բն. 15, AM
(442) 16.06.2016
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նշանը պահպանվում է

կանաչ գույնով:
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ
անասնաբուժական
նպատակների
հա
մար, դիետիկ հավելումներ մարդկանց
և
կենդա
նի
ների
համար.
մանկական
սնունդ.
սպեղա
նալաթեր,
վիրակապման
նյութեր.
ատամնալցման
և
ատամների
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր.
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն
դանիների
ոչնչացման
պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող,
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք.
սննդային յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական,
այգեգործական,
անտառային
և
հացա
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

38
38

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
17.10.2016

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 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառա
յու
թյուններ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառա
յություններ
և հետազոտություններ և
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա
բերական վերլուծումներ և հետազոտություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում:

(442) 01.07.2016
(540)

(511)
դաս 5. դիետիկ հավելումներ. սննդային և
սննդարար հավելումներ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալյուր, հաց, հրուշակեղեն. բուրավետացված
պաղպաղակ և սառույց. մեղր, մաթ. խմորիչներ,
հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ,
սոուսներ (համեմունք). համեմունք:

(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20160647		

(111) 25089

(210) 20160654

(111) 25091

(220) 26.05.2016

(151) 07.10.2016

(220) 27.05.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 26.05.2026
(730) Էմբրիա Հելթ Սայենսիզ, Էլ.Էլ. Սի., Այովա
նահանգի ՍՊԸ, US
(442) 01.07.2016
(540)

(511)
դաս 5. դիետիկ հավելումներ. սննդային և
սննդարար հավելումներ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալյուր, հաց, հրուշակեղեն. բուրավետացված
պաղպաղակ և սառույց. մեղր, մաթ. խմորիչներ,
հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ,
սոուսներ (համեմունք). համեմունք:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20160648

(111) 25090

(220) 26.05.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 26.05.2026
(730) Էմբրիա Հելթ Սայենսիզ, Էլ.Էլ. Սի., Այովա
նահանգի ՍՊԸ, US
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№ՄԱՍ 1

			(181) 27.05.2026
(730) «Յուտաքսի» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորք,
Ա. Բակունցի 2-րդ նրբ., 6/9, AM
(442) 16.06.2016
(540)

(526) «TAXI» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 39. տաքսի ծառայություն, փոխա
դրումներ, փոխադրումների հետ կապված
միջնորդություն, տեղեկատվություն տաքսի
ծառայության,
փոխադրումների,
փոխա
դրումների հետ կապված միջնորդության
վերաբերյալ:
_____________________

39
39

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
17.10.2016

(210) 20160655

(111) 25092

(220) 27.05.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 27.05.2026
(730) «Յուտաքսի» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորք,
Ա. Բակունցի 2-րդ նրբ., 6/9, AM
(442) 16.06.2016
(540)

(526) «TAXI» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 39. տաքսի ծառայություն, փոխա
դրումներ, փոխադրումների հետ կապված
միջնորդություն, տեղեկատվություն տաքսի
ծառայության,
փոխադրումների,
փոխա
դրումների հետ կապված միջնորդության
վերաբերյալ:
_____________________

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի).
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառա
յություններ.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակա
վոր բնակատեղով ապահովում:
_____________________

(210) 20160667

(111) 25094
(151) 07.10.2016

(210) 20160664

(111) 25093

(220) 31.05.2016

(220) 31.05.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 31.05.2026
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US

			(181) 31.05.2026
(730) «Ռոբիադ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի
պող., 63-55, AM
(442) 01.07.2016
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալյուր 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 պատ
րաստման այլ
բաղադրանյութեր.
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(442) 01.07.2016
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, մաշկի
խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ,
օծանելիք, օդեկոլոններ, եթերային յուղեր,
անուշաբույր
նյութեր
և
խառնուրդներ
անձնական օգտագործման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20160669

(111) 25095

(220) 01.06.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 01.06.2026
(730) «Մանկան» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող.
24-10, AM

40
40

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
17.10.2016

(442) 01.07.2016
(540)

(210) 20160728		

(111) 25097

(220) 09.06.2016

(151) 07.10.2016
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№ՄԱՍ 1

			(181) 09.06.2026
(730) «Քուին քեյք» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան
23, AM
(442) 01.07.2016
(540)

(526) «EST. YEREVAN 1992» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, տոնածառի
զարդեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառա
յու
թյուններ:
_____________________

(210) 20160697

(111) 25096

(220) 07.06.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 07.06.2026
(730) Ռաֆայել Ասքանազի Թադևոսյան,
Երևան, Մանթաշյան 64, AM
(442) 01.07.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շագա
նակագույն և սպիտակ գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 30. քաղցրավենիք, հրուշակեղեն,
տորթեր, կարկանդակներ.
դաս 35. քաղցրավենիքի, հրուշակեղենի,
տորթերի, կարկանդակների առևտուր.
դաս 43. սրճարաններ, թեյարաններ:
_____________________

(210) 20160736		

(111) 25098

(220) 14.06.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 14.06.2026
(730) «Ար-Մեդ» ՍՊԸ, Երևան, Ռուսթավելու
փ., տուն 74, AM
(442) 01.07.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 44. ստոմատոլոգիական ծառայու
թյուններ:
_____________________

41
41

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
17.10.2016

(591) Ապրանքաին նշանը պահպանվում է սպի
տակ, կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. լոսյոններ մազերի համար, շամ
պուններ:
_____________________

(210) 20160737		

(111) 25099

(220) 14.06.2016

(151) 07.10.2016

			(181) 14.06.2026
(730) «Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց
57/2, AM
(442) 01.07.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում
է կարմիր, կապույտ և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
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(511)
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, ջրա
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սար
քեր.
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար.
դաս 35. առևտուր.
դաս 37. շինարարություն. սարքա
վո
րումների տեղակայում:
_____________________

(210) 20160756		
(111) 25100
(220) 16.06.2016
(151) 07.10.2016
			(181) 16.06.2026
(730) «Ինվեսթմընթ մեդիա գրուպ (Այ-Էմ-Ջի)»
ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա փ., թիվ 19, AM
(442) 01.07.2016
(540)

(511)
դաս 40. էլեկտրական էներգիայի արտա
դրություն:
_____________________
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№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

3123		

01.03.2026

Բիմ Սանտորի ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB

3165		

09.07.2026

ԳլաքսոՍմիթՔլայն ԼԼՔ, US

3429		

10.12.2026

Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

3430		

10.12.2026

Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

4149		

21.04.2027

Քելվին Քլեյն Թրեյդմարք Թրասթ, US

4317		

13.11.2026

Տետրա Լավլ Հոլդինգս ընդ Ֆայնանս Ս.Ա., CH

4498		

13.11.2026

Տետրա Լավլ Հոլդինգս ընդ Ֆայնանս Ս.Ա., CH

11439		

28.04.2026

«Սնեկարմ ինվեստ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Չարենցի 12, բն. 41, AM

11602		

07.09.2026

«Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

					

Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

11609		

10.05.2026

Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Կոմպանիա «Պրոդուկտ - Սերվիս», RU

11623		

22.09.2026

Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

11648		

04.10.2026

ՋիԷսԷյչ Թրեյդմարքս Լիմիթիդ, CY

11651		

03.11.2026

ՋիԷսԷյչ Թրեյդմարքս Լիմիթիդ, CY

11659		

03.10.2026

«Շանթ» ՍՊԸ, Գյումրի, Վազգեն Սարգսյանի փող.,

					հեռուստակենտրոն, AM
11660		

03.10.2026

«Շանթ» ՍՊԸ, Գյումրի, Վազգեն Սարգսյանի փող.,

					հեռուստակենտրոն, AM
11662		

03.10.2026

«Շանթ» ՍՊԸ, Գյումրի, Վազգեն Սարգսյանի փող.,

					հեռուստակենտրոն, AM
11699		

27.10.2026

«Մուշ» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 97, AM

11770		

12.05.2026

«Նատալի էքսպորտ» ՍՊԸ, Երևան 375114, ՀԱԹ Բ-2 թաղ. 85/36, AM

11967		

31.10.2026

Վայեթ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

12096		

25.10.2026

«Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM, AM

12121		

25.10.2026

«Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM, AM

12189		

06.12.2026

Փաքշու Ինդասթրիալ Գրուփ, IR

12190		

06.12.2026

Փաքշու Ինդասթրիալ Գրուփ, IR

12191		

06.12.2026

Փաքշու Ինդասթրիալ Գրուփ, IR

12192		

06.12.2026

Փաքշու Ինդասթրիալ Գրուփ, IR

12193		

06.12.2026

Փաքշու Ինդասթրիալ Գրուփ, IR

12206		

12.02.2027

Ջեներալ Միլս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
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Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի
210
220
230
310
320
330
511
540
551
554
555
556
730

հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնության թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
հայտատուն, հասցեն, երկրի կոդը
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№

10/2

Տեղեկություններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 20160090
(220) 08.02.2016
(730) «Արա - Հաս» ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, գ.
Սյունիք, AM
(540)

(511)
դաս 29. պահածոներ.
դաս 32. բնական հյութեր:
--------------

(210) 20160150
(220) 15.02.2016
(730) ԷՅԹԻընդԹԻ Ինթելեքթուըլ Փրոփրթի II
ԷԼ.ՓԻ, US
(310) 86/725,288
(320) 14.08.2016
(330) US
(540)

(511)
դաս 9. հեռախոսներ. բջջային հեռախոսներ.
անլար
հեռախոսներ.
հեռա
հաղորդակցական
ապրանքներ, մասնավորապես` ցանցային կերպա
փոխիչի ուղղորդիչներ` անլար հեռահաղորդակ
ցական
համակարգերում
օգտագործվող
համակարգչային
կառավարման
սարքա
վորումների տեսքով. համա
կարգ
չային ծրա

գրային ապահովում` գլոբալ
համակարգչային
ցանց
մուտք գործելու համար. հեռախոսային
պարագաներ, մասնավորապես` հեռախոսի լարեր
և մարտկոցներ. Էլեկտրոնային ապրանքներ,
մասնավորապես`
թվային
լուսա
նկարների
ընդունիչներ.
հեռուստացույցի
արտաքին
սարքավորումներ,
մասնավորապես`
թվային
հեռուստատեսության ընդունիչներ, որպես լրակազմ
վաճառվող հեռակառավարման վահանակներ և
ուսուցողական էլեկտրոնային ձեռնարկներ. մոդեմ
ներառող
հեռահաղորդակցման
հանգույցներ,
անջատիչներ, լարային ուղղորդիչներ, անլար
ուղղորդիչներ և ինտեգրացված ուղղորդիչներ.
թվային բաժանորդայի գծի մոդեմներ, այլ կերպ
հայտնի որպես DSL-մոդեմներ, մալուխային
մոդեմներ և արբանյակային մոդեմներ, որոնք
հաղորդակցվում
են
անմիջապես
թվային
բաժանորդայի գծի, հայտնի որպես DSL-մոդեմների,
արբանյակային տվյալների կամ լայնաշերտ
մալուխային տվյալների ծառայությունների հետ.
ցանցային ծրագրային համակարգի (ինտերֆեյսի)
քարտային ադապտերներ, այլ կերպ հայտնի որպես
ադապտերներ. «RJ45» հաղորդիչ մալուխներ.
հեռախոսագծի ֆիլտրեր. հեռահաղորդակցության
շղթայակցիչներ. հեռահաղորդակցության մոդու
լային խրոցակներ, ընդունիչ-հաղորդիչներ. անլար
հաղորդիչ-ընդունիչներ. լարով և անլար տեսա
կոն
ֆերանսային հեռախոսներ մալուխային կապի
համար.
հեռախոսային
ինքնապատասխանիչ
սարքեր. ինտերնետ հեռախոսներ. անլար հեռա
խոսներ. ականջակալներ և ալեհավաքներ լարով
և անլար հեռախոսների համար. մագնիսա
կանորեն
կոդավորված
կրեդիտ
քարտեր.
մագնիսականորեն կոդավորված կանխավճարային
քարտեր. համա
կարգչային ծրագրային ապա
հովում անվտանգության համակարգերի և տնային
ավտոմատացման սարքավորումների գործարկ
ման, կառավարման և վերահսկման համար.
անվտանգության տեսախցիկներ. ծխի դետեկ
տորներ. ածխածնի մոնօքսիդի դետեկտորներ.
շարժման դետեկտորներ. հեռակառավարման
սարքավորումներ, ստեղնաշարեր և կառավարման
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վահանակներ անվտանգության համակարգերի
և տնային ավտոմատացման սարքավորումների
համար.
դռների
էլեկտրա
կան
փականներ.
հեռակառա
վարման
ապարատուրա
դռները
բացելու և փակելու համար. տնային ավտո
մատացման համակարգեր, որոնք պարունակում
են լարային և անլար վերահսկիչներ, կառավարվող
սարքավորումներ և ծրագրային ապահովում լույսի,
ջեռուցման-օդափոխության-օդորակման
(HVAC),
անվտանգության, ապահովության և այլ տնային
վերահսկման և կառավարման հավելվածների
համար.
դաս 16. հեռախոսագրքեր. թղթե ապրանքներ
և տպագրված նյութեր, մասնավորապես` տոմսեր,
ազդագրեր, բրոշյուրներ, պարսա
վագրեր և
գով
ազդային նյութեր բեյսբոլային խաղերի և
այլ ժամանցային միջոցառումների համար.
հեռահաղորդակ
ցական զանգեր կատարելու ոչ
մագնիսա
կանորեն կոդավորված հեռախոսային
քարտեր.
դաս 35. հեռախոսների, անլար, գլոբալ
համակարգչային ցանցեր մուտք գործելու համար
շարժական
սարքերի,
շարժական
թվային
էլեկտրոնային սարքերի և այլ սպառողական
էլեկտրոնիկայի, անհատական համակարգիչների,
պլանշետային համակարգիչների, հեռախոսների
համար նախատեսված պատյանների, անլար
և շարժական սարքերի, անլար և լարային
ականջակալների, լիցքավորիչների, մարտկոցների
և տների անվտանգության և ավտոմատացման
համակարգերի հետ կապված մանրածախ
խանութների
ծառայություններ
և
առցանց
մանրածախխանութներիծառայություններ.առցանց
հեռախոսային տեղեկագրքերով ապահովում.
գովազդային ծառայություններ, մասնավորապես`
գլոբալ տեղեկատվական ցանցի միջոցով հասանելի
տեղեկատուի տվյալների հիմնապաշարներում
գովազդի պատրաստման և տեղադրման միջոցով
երրորդ անձանց ապրանքների և ծառայությունների
խթանում. մանրածախ
խանութների մասին
տեղեկատվության տրամադրում, էլեկտրոնային
միջոցներով հասանելի գնորդների տեղեկատու
և գործարար տեղեկատու. հեռահաղորդակցման
զանգերի
կենտրոնի
ծառայու
թյունների
շահագործում
երրորդ
անձանց
համար,
մասնավորապես` զանգի հոսքի օպտիմալացում,
անվճար հեռախոսահամարով զանգեր կատարելու
օպտիմալացում,
կարգավարման
կենտրոնի
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ուղղորդում, զանգերի կենտրոնի աշխատակազմի
կառավարման ծառայություններ, հեռախոսակապի
կենտրոնների միավորում, զանգերի կենտրոնների
հաշվարկների և խոսքի մշակման գնահատում և
զանգերի կենտրոնի աուդիտ.
դաս 36. հեռախոսազանգերի քարտերի
ծառայություններ.
դաս 37. հեռահաղորդակցության հոսանքի
լարերի, վարդակների և հեռախոսային սարքա
վորումն
երի
նորոգման
ծառայություններ.
հեռահաղորդակցման համակարգերի և սարքա
վորումն
երի
տեղադրում
և
տեխնիկական
սպասարկում երրորդ անձանց համար. հեռա
հաղորդակցության ցանցի աջակցման ծառայու
թյուններ, մասնավորապես` վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. հեռահաղորդակցման
ցանցերի տեխնիկական սպասարկում. տների
անվտան
գության և ավտոմատացման համա
կարգերի տեղադրում.
դաս 38. հեռահաղորդակցության ծառայ
ություններ,
մասնավորապես`
հեռա
խոսային
հաղորդակցության և համացանցային հեռա
խոսային
ծառայությունների
տրամադրում,
մասնագիտացված հեռախոսային ծառայություն
ների տրամադրում` սպառողի համար հարմարեց
ված ծառայու
թյուններով և հեռախոսազանգերի
ծրագրերով. ձայնային էլեկտրոնային հաղորդա
գրություն, մասնավորապես` ձայնային հաղորդա
գրությունների ձայնագրում և հետագա փոխանցում
հեռախոսով. բազմաթիվ օգտատերերին ինտեր
նետ կապի բաժանորդա
գրության (Դայլ-Ափ)
տրամա
դրում, գերարագ և առանձնացված
մուտքի տրամադրում համացանցին, գլոբալ
համա
կարգչային ցանցերին, այլ համակարգչային
ցանցերին,
առցանց
ծառայություններին
և
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային տախտակ
ներին.
հաղորդագրությունների,
տվյալների,
պատկերների, տեսա
գրությունների և տեղեկա
տվության էլեկտրոնային փոխանցում համացանցի
միջոցով.
ձայնի,
հաղորդա
գրությունների,
տվյալների և տեղեկատվու
թյունների անլար
փոխանցում. համացանցին, գլոբալ համա
կարգչային ցանցերին, այլ համակարգչային
ցանցերին, առցանց ծառայություններին և հաղորդա
գրությունների էլեկտրոնային տախտակ
ներին
գերարագ և անլար միացման ծառա
յությունների
տրամադրում. հեռուստատեսային հեռարձակման
ծառայություններ. արբանյակային հեռուստատեսու
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թյան հեռարձակման ծառա
յություններ. հեռա
հաղորդակցության ծառա
յություններ ձայնի և
տվյալների ցանցային ծառայությունների տեսքով,
մասնավորապես` թվային և անալոգային ցանցային
ծառայություններ տվյալները և ձայնը փոխանցելու
համար.
լսահեռուստակոնֆերանսի,
տեսա
հեռուստակոնֆերանսի և ցանցային լսա- և տեսահեռուստակոնֆերանսի ծառայություններ. բջջային
և շարժական հեռա
խոսային հաղորդակ
ցություն.
հեռահաղորդակցության
խորհրդատվություն.
համա
ցան
ցային կանխագրերի միջոցով ձայնի
փոխանցման ծառայություններ (VOIP). որոնողական
կապի (փեյջերային) ծառայություներ. լսա- և
տեսանյութերի հոսքի փոխանցում համացանցում.
կադրերի վերահեռարձակման հեռա
հաղորդակ
ցության ծառայություններ. վիրտուալ ցանցի
հեռահաղորդակցության ծառայություններ. համա
կարգչի
օգնությամբ
հաղորդագրությունների
և պատկերների փոխանցում. ձայնի, տեքստի,
ֆաքսիմիլային հաղորդագրությունների, տեսա
նյութերի և տվյալների հեռահաղորդակցության
ծառայություններ անհատական կապի միջոցով.
թվային ցանցերի ինտեգրացված ծառայությունների
(ISDN) հեռահաղորդակցական ծառայու
թյուններ.
հեռահաղորդակցության ծառայություններ, մասնա
վորապես “800”-ով սկսվող անվճար հեռա
խոսա
համարների տրամադրում. հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես
“900”-ով
սկսվող վճարովի հեռախոսահամարների տրամա
դրում. փոխարկ
ված ձայնի, տվյալների, տեսա- և
մուլտիմեդիա բովանդակության փոխանցման
ծառայություններ.
տեղակայումից
անկախ
անձնական հաղորդակցման ծառայություններ,
որոնք ներառում են բջջային հեռախոսի, ձայնի,
տվյալների և ֆաքսիմիլային ծառայություններ.
հիմնական հեռահաղորդակցության ցանցային
ծառայությունների
տրամադրում
երրորդ
անձանց համար, որը հնարավորություն է տալիս
բովանդակությունը ցուցադրել համաշխարհային
գլոբալ
համակարգչային
ցանցերում,
այլ
համակարգչային ցանցերում, առցանց ծառայու
թյուններում և էլեկտրոնային հայտարարությունների
տախտակներում. Ժամանցային ծառայու
թյուն
ների և ձայնի, տեսագրությունների, տվյալների և
ֆաքսիմիլային հեռախոսային ծառայությունների
փոխանցում
մալուխով.
գրասենյակային
տեղեկատվությունների ակնթարթային ապա
հովում, մանսավորապես` ձայնի, տվյալների և
ֆաքսիմիլային հեռախոսային ծառայությունների
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համակարգերի տրամադրում հեռավոր տարածու
թյունների վրա. հաղորդակցության ծառայու
թյուն
ներ, մասնավորապես` անլար շարժական
հեռախոսազանգերի, տվյալների և հաղորդա
գրությունների ծառայությունների փաթեթների
տրամադրում. օպտիկամանրա
թելային կապի
և
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես` համացանց և գլոբալ համա
կարգչային ցանցեր գերարագ մուտքի և
ձայնի,
հաղորդագրությունների,
գրաֆիկայի,
պատկերների, տվյալների և տեղեկատվության
անլար էլեկտրոնային, թվային կամ համացանցային
կանխագրերի (IP) փոխանցում, ինչպես նաև
բարձր ճշգրտության մուլտիմեդիա հաղորդման,
հեռուստատեսության և տեսանյութերի փոխանց
ման ծառայություններ և համացանցային կանխա
գրերով (IP) հեռուստատեսային և համացանցային
կանխագրերով (IP) տեսանյութերի փոխանցում.
հեռահաղորդակցության ծառայություններ, մասնա
վորապես`
հեռախոսային
ծառայություններ,
համացանցի կամ համացանցային կանխագրերի
(IP) հեռախոսային ծառայու
թյուններ, միասնա
կանացված հաղորդագրությունների և միասնա
կանացված
համացանցային
կանխագրերի
(IP) հաղորդա
գրությունների ծառայություններ,
համացանց և գլոբալ համակարգչային ցանցեր
գերարագ մուտքի և ձայնի, հաղորդագրությունների,
գրաֆիկայի,
պատկերների,
տվյալների
և
տեղեկատվության անլար էլեկտրոնային, թվային
կամ համացանցային կանխագրերի (IP) փոխանցում.
հեռուստատեսության
ու
տեսագրությունների
փոխանցման ծառայություններ և համացանցային
կանխագրերի (IP) հեռուստատեսային և համացան
ցային կանխագրերի (IP) տեսագրությունների
փոխանցման ծառայություններ.
դաս 41. բեյսբոլի խաղերի, մասնագիտական
ավտոմրցավազքերի, գոլֆի մրցաշարերի և գոլֆի
հետ կապված այլ միջոցառումների ժամանցային
ծառայություններ.
դաս 42. համակարգչային սերվերում երրորդ
անձանց վեբ-կայքերի հոսթինգ գլոբալ համակարգ
չային ցանցի համար. վեբ-սերվերների ծրագրային
ապահովմանմշակումևտեխնիկականսպասարկում
երրորդ անձանց համար. համա
կարգիչների,
տվյալների և ցանցերի ոլորտում խորհրդատվական
ծառայություններ. հեռահաղորդակցության ցանցի
նախագծում և մշակում. հեռահաղորդակցման
ցանցի
ռազմա
վարական
ծառայություններ,
մասնավորապես` ցանցային տեղեկատվական
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տեխնոլոգիաների ռազմավարության գնահատում,
ցանցային տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ռազմավարության
մշակում,
լայնամասշտաբ
ցանցային ռազմա
վարության մշակում, ցանցային
հավելվածների մշակում, կայքերի մատ
չելիու
թյան ապահովում, գործ
արարության շարունա
կականության ապահովման և խափանման
դեպքում
վերականգնման
ծառայություններ,
ձայնային և բազմալիքային պորտալների մշակում.
հեռա
հաղորդակցման ցանցի նախագծում և
ցանցային տեխնոլոգիաների ծառայություններ,
մասնավորապես` վիրտուալ մասնավոր ցանցերի
գնահատում, վիրտուալ մասնավոր ցանցերի
չափորոշիչների
նույնականացում.
հանրային
առանցքային ենթակառուցվածքների զարգացում,
տեղային ցանցերի գնահատում, համացանցային
կանխագրերի ցանցերի նախագծում, հասցեագրում,
ուղղորդում և բեռնվածության հավասարակշռում,
առաջադեմ
համացանցային
կանխագրերի,
համացանցային կանխագրերի միջոցով ձայնային
հաղորդագրությունների
փոխանցման
(VoIP)
և սպասարկման ցանցերի քանակի, դեպի
Իթերնետ օղակաձև կապի նախագծում, կայքերի
գերբեռնվածության թեստավորման, տվյալների կեն
տրոնի վերափոխման, սերվերների գնահատման,
հաղորդագրությունների
ծառայությունների
և
անլար տեղային ցանցերի մշակում և նախագծում,
ցանցային կառավարման կենտրոնի նախագծում,
կայքերի աշխատանքի մոնիտորինգ և հեռակա
աշխատանքի պատրաստվածության գնահատում.
հեռահաղորդակցության
ցանցի
ընդլայնման
ծառայություններ, մասնավորապես՝ ծրագրերի
կառավարում, օղակաձև կապի տեղափոխում
Իթերնեթից
Իթերնեթ.
անլար
տեղային
ցանցերի գործարկում, տեսակոնֆերանսների
իրականացում և հեռահաղորդակցման ցանցերի
արագ տարածում, լայնամասշտաբ ցանցային
ուղղորդիչների ընդլայնում և տեղային ցանցերի
գործարկում. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
անվտանգության
ծառայություններ,
մասնա
վորապես՝ միջցանցային անվտան
գության համա
կարգի վերլուծություն և գործարկում, համացանցի
անվտանգության խոցելիության գնահատում,
ձեռնարկությունների ցանցային անվտանգության
գնահատում, առողջության ապահովագրման
փոխհամատեղելիությանևհաշվետվողականության
գործողությունների
համապատասխանության
գնա
հատում. հիմնական համա
կարգչային հեռա
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խոսակապի ինտե
գրում. ինտերակտիվ ձայնային
պատասխանի համակարգերի և ձայնային վեբզննարկիչների, օգտատերերի պրոֆիլա
վորման և
ուղղորդիչ համակարգերի նախագծում.
դաս 43. տարածքներով ապահովման ծառա
յություններ, մասնավորապես` սպորտի, ժամանցի,
առևտրային շոուների, ցուցահանդեսների և
համաժողովների համար հարմարություններով
ապահովում.
դաս 45. ներխուժման հայտնաբերման
սկանավորման, վնասված մոդեմների նույնա
կանացման, անվտանգության քաղաքականության
գնահատում. անվտանգության համակարգերի
մոնիտորինգի ծառայություններ. տան անվտան
գության մոնիտորինգ անլար և լարով տվիչների
օգտագործմամբ`
ապակիների
կոտրման,
շարժման
դետեկտորների,
տեսա
խցիկների,
անվտանգության ազդասարքերի, փականների
և դարպասների, դռների և պատուհանների
կոնտակտային տվիչների համար. համակարգչային
ծառայություններ,
մասնավորապես`
կայքերի
վրա հիմնված համակարգերի և առցանց
պորտալների տրամադրում հաճախորդներին`
տան անվտանգության և տան ավտոմատ սարքերը
հեռակա ղեկավարելու, կառավարելու, փոփոխելու
և հսկելու համար:
--------------

(210) 20160151
(220) 15.02.2016
(730) ԷՅԹԻընդԹԻ Ինթելեքթուըլ Փրոփրթի II
ԷԼ.ՓԻ, US
(310) 86/725, 293
(320) 14.08.2015
(330) US
(540)

(511)
դաս 9. հեռախոսներ. բջջային հեռախոսներ.
անլար հեռախոսներ. հեռա
հաղորդակցական
ապրանքներ, մասնավորապես` ցանցային կերպա
փոխիչի ուղղորդիչներ` անլար հեռահաղորդակ
ցական
համակարգերում
օգտագործվող
համակարգչային
կառավարման
սարքա
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վորումների տեսքով. համա
կարգ
չային ծրա
գրային ապահովում` գլոբալ համակարգչային
ցանց մուտք գործելու համար. հեռախոսային
պարագաներ, մասնավորապես` հեռախոսի լարեր
և մարտկոցներ. Էլեկտրոնային ապրանքներ,
մասնավորապես`
թվային
լուսա
նկարների
ընդունիչներ.
հեռուստացույցի
արտաքին
սարքավորումներ,
մասնավորապես`
թվային
հեռուստատեսության ընդունիչներ, որպես լրակազմ
վաճառվող հեռակառավարման վահանակներ և
ուսուցողական էլեկտրոնային ձեռնարկներ. մոդեմ
ներառող հեռահաղորդակցման հանգույցներ,
անջատիչներ, լարային ուղղորդիչներ, անլար
ուղղորդիչներ և ինտեգրացված ուղղորդիչներ.
թվային բաժանորդայի գծի մոդեմներ, այլ կերպ
հայտնի որպես DSL-մոդեմներ, մալուխային
մոդեմներ և արբանյակային մոդեմներ, որոնք
հաղորդակցվում
են
անմիջապես
թվային
բաժանորդայի գծի, հայտնի որպես DSL-մոդեմների,
արբանյակային տվյալների կամ լայնաշերտ
մալուխային տվյալների ծառայությունների հետ.
ցանցային ծրագրային համակարգի (ինտերֆեյսի)
քարտային ադապտերներ, այլ կերպ հայտնի որպես
ադապտերներ. «RJ45» հաղորդիչ մալուխներ.
հեռախոսագծի ֆիլտրեր. հեռահաղորդակցության
շղթայակցիչներ. հեռահաղորդակցության մոդու
լային խրոցակներ, ընդունիչ-հաղորդիչներ. անլար
հաղորդիչ-ընդունիչներ. լարով և անլար տեսա
կոն
ֆերանսային հեռախոսներ մալուխային կապի
համար. հեռախոսային ինքնապատասխանիչ
սարքեր. ինտերնետ հեռախոսներ. անլար հեռա
խոսներ. ականջակալներ և ալեհավաքներ լարով
և անլար հեռախոսների համար. մագնիսա
կանորեն
կոդավորված
կրեդիտ
քարտեր.
մագնիսականորեն կոդավորված կանխավճարային
քարտեր. համա
կարգչային ծրագրային ապա
հովում անվտանգության համակարգերի և
տնային ավտոմատացման սարքավորումների
գործարկման, կառավարման և վերահսկման
համար. անվտանգության տեսախցիկներ. ծխի
դետեկտորներ.ածխածնիմոնօքսիդիդետեկտորներ.
շարժման դետեկտորներ. հեռակառավարման
սարքավորումներ, ստեղնաշարեր և կառավարման
վահանակներ անվտանգության համակարգերի
և տնային ավտոմատացման սարքավորումների
համար.
դռների
էլեկտրա
կան
փականներ.
հեռակառա
վարման
ապարատուրա
դռները
բացելու և փակելու համար. տնային ավտո
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մատացման համակարգեր, որոնք պարունակում
են լարային և անլար վերահսկիչներ, կառավարվող
սարքավորումներ և ծրագրային ապահովում լույսի,
ջեռուցման-օդափոխության-օդորակման
(HVAC),
անվտանգության, ապահովության և այլ տնային
վերահսկման և կառավարման հավելվածների
համար.
դաս 16. հեռախոսագրքեր. թղթե ապրանքներ
և տպագրված նյութեր, մասնավորապես` տոմսեր,
ազդագրեր, բրոշյուրներ, պարսա
վագրեր և
գով
ազդային նյութեր բեյսբոլային խաղերի և
այլ ժամանցային միջոցառումների համար.
հեռահաղորդակ
ցական զանգեր կատարելու ոչ
մագնիսա
կանորեն կոդավորված հեռախոսային
քարտեր.
դաս 35. հեռախոսների, անլար, գլոբալ
համակարգչային ցանցեր մուտք գործելու համար
շարժական
սարքերի,
շարժական
թվային
էլեկտրոնային սարքերի և այլ սպառողական
էլեկտրոնիկայի, անհատական համակարգիչների,
պլանշետային համակարգիչների, հեռախոսների
համար նախատեսված պատյանների, անլար
և շարժական սարքերի, անլար և լարային
ականջակալների, լիցքավորիչների, մարտկոցների
և տների անվտանգության և ավտոմատացման
համակարգերի հետ կապված մանրածախ
խանութների
ծառայություններ
և
առցանց
մանրածախ
խանութների
ծառայություններ.
առցանց
հեռախոսային
տեղեկագրքերով
ապահովում.
գովազդային
ծառայություններ,
մասնավորապես` գլոբալ տեղեկատվական ցանցի
միջոցով հասանելի
տեղեկատուի տվյալների
հիմնապաշարներում գովազդի պատրաստման
և տեղադրման միջոցով երրորդ անձանց
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մանրածախ խանութների մասին տեղեկատվության
տրամադրում, էլեկտրոնային միջոցներով հասանելի
գնորդների տեղեկատու և գործարար տեղեկատու.
հեռահաղորդակցման զանգերի կենտրոնի ծառայու
թյունների շահագործում երրորդ անձանց համար,
մասնավորապես` զանգի հոսքի օպտիմալացում,
անվճար հեռախոսահամարով զանգեր կատարելու
օպտիմալացում,
կարգավարման
կենտրոնի
ուղղորդում, զանգերի կենտրոնի աշխատակազմի
կառավարման ծառայություններ, հեռախոսակապի
կենտրոնների միավորում, զանգերի կենտրոնների
հաշվարկների և խոսքի մշակման գնահատում և
զանգերի կենտրոնի աուդիտ.
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դաս 36. հեռախոսազանգերի քարտերի
ծառայություններ.
դաս 37. հեռահաղորդակցության հոսանքի
լարերի, վարդակների և հեռախոսային սարքա
վորումն
երի
նորոգման
ծառայություններ.
հեռահաղորդակցման համակարգերի և սարքա
վորումն
երի
տեղադրում
և
տեխնիկական
սպասարկում երրորդ անձանց համար. հեռա
հաղորդակցության ցանցի աջակցման ծառայու
թյուններ, մասնավորապես` վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. հեռահաղորդակցման
ցանցերի տեխնիկական սպասարկում. տների
անվտան
գության և ավտոմատացման համա
կարգերի տեղադրում.
դաս 38. հեռահաղորդակցության ծառայ
ություններ,
մասնավորապես`
հեռա
խոսային
հաղորդակցության և համացանցային հեռա
խոսային
ծառայությունների
տրամադրում,
մասնագիտացված հեռախոսային ծառայություն
ների տրամադրում` սպառողի համար հարմարեց
ված ծառայու
թյուններով և հեռախոսազանգերի
ծրագրերով. ձայնային էլեկտրոնային հաղորդա
գրություն, մասնավորապես` ձայնային հաղորդա
գրությունների ձայնագրում և հետագա փոխանցում
հեռախոսով. բազմաթիվ օգտատերերին ինտերնետ
կապի բաժանորդա
գրության (Դայլ-Ափ) տրամա
դրում, գերարագ և առանձնացված մուտքի
տրամադրում համացանցին, գլոբալ համա
կարգչային ցանցերին, այլ համակարգչային
ցանցերին,
առցանց
ծառայություններին
և
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային տախտակ
ներին.
հաղորդագրությունների,
տվյալների,
պատկերների, տեսա
գրությունների և տեղեկա
տվության էլեկտրոնային փոխանցում համացանցի
միջոցով.
ձայնի,
հաղորդա
գրությունների,
տվյալների և տեղեկատվու
թյունների անլար
փոխանցում. համացանցին, գլոբալ համա
կարգչային ցանցերին, այլ համակարգչային
ցանցերին, առցանց ծառայություններին և հաղորդա
գրությունների էլեկտրոնային տախտակ
ներին
գերարագ և անլար միացման ծառա
յությունների
տրամադրում. հեռուստատեսային հեռարձակման
ծառայություններ. արբանյակային հեռուստատեսու
թյան հեռարձակման ծառա
յություններ. հեռա
հաղորդակցության ծառա
յություններ ձայնի և
տվյալների ցանցային ծառայությունների տեսքով,
մասնավորապես` թվային և անալոգային ցանցային
ծառայություններ տվյալները և ձայնը փոխանցելու
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համար.
լսահեռուստակոնֆերանսի,
տեսա
հեռուստակոնֆերանսի և ցանցային լսա- և տեսահեռուստակոնֆերանսի ծառայություններ. բջջային
և շարժական հեռա
խոսային հաղորդակ
ցություն.
հեռահաղորդակցության
խորհրդատվություն.
համացան
ցային կանխագրերի միջոցով ձայնի
փոխանցման ծառայություններ (VOIP). որոնողական
կապի (փեյջերային) ծառայություներ. լսա- և
տեսանյութերի հոսքի փոխանցում համացանցում.
կադրերի վերահեռարձակման հեռա
հաղորդակ
ցության ծառայություններ. վիրտուալ ցանցի
հեռահաղորդակցության ծառայություններ. համա
կարգչի
օգնությամբ
հաղորդագրությունների
և պատկերների փոխանցում. ձայնի, տեքստի,
ֆաքսիմիլային հաղորդագրությունների, տեսա
նյութերի և տվյալների հեռահաղորդակցության
ծառայություններ անհատական կապի միջոցով.
թվային ցանցերի ինտեգրացված ծառայությունների
(ISDN) հեռահաղորդակցական ծառայություններ.
հեռահաղորդակցության ծառայություններ, մասնա
վորապես “800”-ով սկսվող անվճար հեռա
խոսա
համարների տրամադրում. հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես
“900”-ով
սկսվող վճարովի հեռախոսահամարների տրամա
դրում. փոխարկ
ված ձայնի, տվյալների, տեսա- և
մուլտիմեդիա բովանդակության փոխանցման
ծառայություններ.
տեղակայումից
անկախ
անձնական հաղորդակցման ծառայություններ,
որոնք ներառում են բջջային հեռախոսի, ձայնի,
տվյալների և ֆաքսիմիլային ծառայություններ.
հիմնական հեռահաղորդակցության ցանցային
ծառայությունների
տրամադրում
երրորդ
անձանց համար, որը հնարավորություն է տալիս
բովանդակությունը ցուցադրել համաշխարհային
գլոբալ
համակարգչային
ցանցերում,
այլ
համակարգչային ցանցերում, առցանց ծառայու
թյուններում և էլեկտրոնային հայտարարությունների
տախտակներում. Ժամանցային ծառայու
թյուն
ների և ձայնի, տեսագրությունների, տվյալների և
ֆաքսիմիլային հեռախոսային ծառայությունների
փոխանցում
մալուխով.
գրասենյակային
տեղեկատվությունների ակնթարթային ապա
հովում, մանսավորապես` ձայնի, տվյալների և
ֆաքսիմիլային հեռախոսային ծառայությունների
համակարգերի տրամադրում հեռավոր տարածու
թյունների վրա. հաղորդակցության ծառայու
թյուն
ներ, մասնավորապես` անլար շարժական
հեռախոսազանգերի, տվյալների և հաղորդա
գրությունների ծառայությունների փաթեթների
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տրամադրում. օպտիկամանրա
թելային կապի
և
հեռահաղորդակցության
ծառայություններ,
մասնավորապես` համացանց և գլոբալ համա
կարգչային ցանցեր գերարագ մուտքի և
ձայնի,
հաղորդագրությունների,
գրաֆիկայի,
պատկերների, տվյալների և տեղեկատվության
անլար էլեկտրոնային, թվային կամ համացանցային
կանխագրերի (IP) փոխանցում, ինչպես նաև
բարձր ճշգրտության մուլտիմեդիա հաղորդման,
հեռուստատեսության և տեսանյութերի փոխանցման
ծառայություններ և համացանցային կանխագրերով
(IP)
հեռուստատեսային
և
համացանցային
կանխագրերով (IP) տեսանյութերի փոխանցում.
հեռահաղորդակցության ծառայություններ, մասնա
վորապես`
հեռախոսային
ծառայություններ,
համացանցի կամ համացանցային կանխագրերի
(IP) հեռախոսային ծառայու
թյուններ, միասնա
կանացված
հաղորդագրությունների
և
միասնականացված համացանցային կանխագրերի
(IP) հաղորդա
գրությունների ծառայություններ,
համացանց և գլոբալ համակարգչային ցանցեր
գերարագ մուտքի և ձայնի, հաղորդագրությունների,
գրաֆիկայի,
պատկերների,
տվյալների
և
տեղեկատվության անլար էլեկտրոնային, թվային
կամ համացանցային կանխագրերի (IP) փոխանցում.
հեռուստատեսության
ու
տեսագրությունների
փոխանցման ծառայություններ և համացանցային
կանխագրերի (IP) հեռուստատեսային և համացան
ցային կանխագրերի (IP) տեսագրությունների
փոխանցման ծառայություններ.
դաս 41. բեյսբոլի խաղերի, մասնագիտական
ավտոմրցավազքերի, գոլֆի մրցաշարերի և գոլֆի
հետ կապված այլ միջոցառումների ժամանցային
ծառայություններ.
դաս 42. համակարգչային սերվերում երրորդ
անձանց վեբ-կայքերի հոսթինգ գլոբալ համակարգ
չային ցանցի համար. վեբ-սերվերների ծրագրային
ապահովմանմշակումևտեխնիկականսպասարկում
երրորդ անձանց համար. համա
կարգիչների,
տվյալների և ցանցերի ոլորտում խորհրդատվական
ծառայություններ. հեռահաղորդակցության ցանցի
նախագծում և մշակում. հեռահաղորդակցման
ցանցի
ռազմա
վարական
ծառայություններ,
մասնավորապես` ցանցային տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ռազմավարության գնահատում,
ցանցային տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ռազմավարության
մշակում,
լայնամասշտաբ
ցանցային ռազմա
վարության մշակում, ցանցային

№
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հավելվածների մշակում, կայքերի մատ
չելիու
թյան ապահովում, գործ
արարության շարունա
կականության ապահովման և խափանման
դեպքում
վերականգնման
ծառայություններ,
ձայնային և բազմալիքային պորտալների մշակում.
հեռա
հաղորդակցման ցանցի նախագծում և
ցանցային տեխնոլոգիաների ծառայություններ,
մասնավորապես` վիրտուալ մասնավոր ցանցերի
գնահատում, վիրտուալ մասնավոր ցանցերի
չափորոշիչների
նույնականացում.
հանրային
առանցքային ենթակառուցվածքների զարգացում,
տեղային ցանցերի գնահատում, համացանցային
կանխագրերի ցանցերի նախագծում, հասցեագրում,
ուղղորդում և բեռնվածության հավասարակշռում,
առաջադեմ
համացանցային
կանխագրերի,
համացանցային կանխագրերի միջոցով ձայնային
հաղորդագրությունների
փոխանցման
(VoIP)
և սպասարկման ցանցերի քանակի, դեպի
Իթերնետ օղակաձև կապի նախագծում, կայքերի
գերբեռնվածության թեստավորման, տվյալների կեն
տրոնի վերափոխման, սերվերների գնահատման,
հաղորդագրությունների
ծառայությունների
և
անլար տեղային ցանցերի մշակում և նախագծում,
ցանցային կառավարման կենտրոնի նախագծում,
կայքերի աշխատանքի մոնիտորինգ և հեռակա
աշխատանքի պատրաստվածության գնահատում.
հեռահաղորդակցության
ցանցի
ընդլայնման
ծառայություններ, մասնավորապես՝ ծրագրերի
կառավարում, օղակաձև կապի տեղափոխում
Իթերնեթից
Իթերնեթ.
անլար
տեղային
ցանցերի գործարկում, տեսակոնֆերանսների
իրականացում և հեռահաղորդակցման ցանցերի
արագ տարածում, լայնամասշտաբ ցանցային
ուղղորդիչների ընդլայնում և տեղային ցանցերի
գործարկում. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
անվտանգության
ծառայություններ,
մասնա
վորապես՝ միջցանցային անվտան
գության համա
կարգի վերլուծություն և գործարկում, համացանցի
անվտանգության խոցելիության գնահատում,
ձեռնարկությունների ցանցային անվտանգության
գնահատում, առողջության ապահովագրման
փոխհամատեղելիության և հաշվետվողականության
գործողությունների
համապատասխանության
գնահատում. հիմնական համա
կարգչային հեռա
խոսակապի ինտե
գրում. ինտերակտիվ ձայնային
պատասխանի համակարգերի և ձայնային վեբզննարկիչների, օգտատերերի պրոֆիլա
վորման և
ուղղորդիչ համակարգերի նախագծում.
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դաս 43. տարածքներով ապահովման ծառա
յություններ, մասնավորապես` սպորտի, ժամանցի,
առևտրային շոուների, ցուցահանդեսների և
համաժողովների համար հարմարություններով
ապահովում.
դաս 45. ներխուժման հայտնաբերման
սկանավորման, վնասված մոդեմների նույնա
կանացման, անվտանգության քաղաքականության
գնահատում. անվտանգության համակարգերի
մոնիտորինգի ծառայություններ. տան անվտան
գության մոնիտորինգ անլար և լարով տվիչների
օգտագործմամբ`
ապակիների
կոտրման,
շարժման
դետեկտորների,
տեսա
խցիկների,
անվտանգության ազդասարքերի, փականների
և դարպասների, դռների և պատուհանների
կոնտակտային տվիչների համար. համակարգչային
ծառայություններ,
մասնավորապես`
կայքերի
վրա հիմնված համակարգերի և առցանց
պորտալների տրամադրում հաճախորդներին`
տան անվտանգության և տան ավտոմատ սարքերը
հեռակա ղեկավարելու, կառավարելու, փոփոխելու
և հսկելու համար:
-------------(210) 20160923
(220) 14.07.2016
(730) «Անիսոն գրուպ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան,
Հանրապետության 30, բն. 14, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի):
--------------
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(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ.
մետաղյա
շինանյութեր.
շարժական
մետաղյա
կառուցվածքներ
և
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների
համար.
մետաղյա
ճոպաններ
և
լարեր.
մետաղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա
խողովակներ. անկիզելի պահարաններ. սովորա
կան մետաղներից պատրաստված իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. հանքանյութեր.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչներ
(բացառությամբ
վերգետնյա
տրանսպոր
տային միջոց
ների համար նախատեսվածների).
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանցման
տարրեր(բացառությամբ
վերգետնյա
տրանս
պորտային միջոցների համար նախատեսվածների).
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ
ձեռքով
կառավարվողների.
ինկուբատորներ.
առևտրի ավտոմատներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ. մասնավորապես
մանրամեծածախ առևտուր.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա
վորումների տեղակայում:
-------------(210) 20161008
(220) 05.08.2016
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գինու
գործարան, AM
(540)

(210) 20160998
(220) 03.08.2016
(730) Ա2 Քեփիթալ Փարթներզ Լիմիթիդ, VG
(540)
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(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի):
-------------(210) 20161009
(220) 05.08.2016
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գինու
գործարան, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի):
-------------(210) 20161021
(220) 09.08.2016
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գինու
գործարան, AM
(540)
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(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի):
--------------

(210) 20161022
(220) 09.08.2016
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ,
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գինու
գործարան, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի):
-------------(210) 20161050
(220) 17.08.2016
(730) Գեղամ Խանզրադյան, Երևան, Ղ. Փարպեցի
22, բն. 7ա, AM
(540)

(511)
դաս 35. խանութ.
դաս 41. ակումբ, խաղատուն.
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դաս 43. ռեստորանային համալիր, հյուրանո
ցային համալիր, սրճարան, բար, գարեջրատուն:
--------------

(210) 20161065
(220) 22.08.2016
(730) «Տավուշ հոլդինգ» ՍՊԸ, Տավուշի մարզ,
գ. Ոսկեվան, 2-րդ փող., տուն 21, AM
(540)

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված
են օգտագործելու արդյունաբերական և գիտական
նպատակ
ներով,
լուսանկարչության,
գյուղա
տնտեսության, այգեգործության և անտառա
բուծության մեջ. չմշակված սին
թետիկ խեժեր,
չմշակված պլաստմասսաներ. պարարտա
նյութեր.
կրակմարող
բաղադրություններ.
քիմիական
նյութեր պատրաստուկներ մետաղների զոդման և
մխման համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող
նյութեր
արդյունաբերական
նպատակներով
օգտագործելու համար.
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածատող,
սևեռակայող
նյութեր,
չմշակված
բնական
խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ
գեղանկարչության, գեղազարդման նպատակների
և գեղարվեստական տպագրության համար.
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք,
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ,
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և
մածուկներ.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր

№

10/2

լուսավորման նպատակների համար. մոմեր,
պատրույգներ լուսավորման համար.
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական և անասնաբուժական պատրաստուկներ.
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ անասնաբուժական նպատակների համար,
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային
հավելումներ
մարդկանց
և
կենդանիննեռի
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր.
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ
պատրաստելու նյութեր. ախտա
հանիչ միջոց
ներ.
վնասատու
կենդանիների
ոչնչացման
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչներ
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային
միջոցների
համար
նախա
տեսվածների).
մեքենաների կցորդիչներ և փոխանցման տարրեր
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային
միջոց
ների համար նախատեսվածների). գյուղա
տնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով
կառավարվողների. ինկուբատորներ հավկիթների
համար. առևտրի ավտոմատներ.
դաս8.ձեռքիգործիքներ(ձեռքովկառավարվող).
դանակավոր իրեր, պատառաքաղներ և գդալներ.
սառը զենք. ածելիներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական,
լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտի
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր
ու գործիքներ. էլեկտրա
կանության հաղորդման,
միացման,
փոխակերպման,
կուտակման,
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման,
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր.
մագնիսական
տեղեկակիրներ,
ձայնագրման
սկավառակներ.
խտասկավառակներ,
DVDներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ.
կանխավճարով
աշխատող
ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման
սարքա
վորումներ և համակարգիչներ. համա
կարգչային ծրագրային ապահովում. կրակմարիչներ.
դաս
10.
վիրաբուժական,
բժշկական,
ատամնաբուժական և անասնաբուժական սարքեր
և գործիքներ, վերջավորությունների, աչքերի և
ատամների պրոթեզներ. ոսկրա
բուժական իրեր.
նյութեր կարեր դնելու համար.
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դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման
և սանիտարատեխնիկական սարքեր.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով,
օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ.
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ
ժամանակաչափ սարքեր.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ,
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստված
իրեր. մասնակի մշակված պլաստմասսայից իրեր.
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ
մետաղյա ճկուն խողովակներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, դրանցից
պատրաստված իրեր. կենդանիների մորթիներ.
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ.
անձրևանոցներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր.
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական իրեր.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակ
ներ
(բացառությամբ
նկարչական
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյութեր. իրեր
մաքրման նպատակների համար. մետաղական
ճիլոպներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված
ապակի (բացառությամբ շինարարական ապակու).
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր.
դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասաններ.
ցանցեր. վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ.
առագաստներ. պարկեր. խծուծման նյութեր
(բացառությամբ թղթից, ստվարաթղթից, ռետինից
և պլաստմասսայից պատրաստվածների). մանածա
գործական թելքահումք.
դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործության
համար.
դաս 24. գործվածքներ և դրանց փոխարինիչներ.
անկողնու ծածկոցներ և սեղանի ծածկոցներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված իրեր,
երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, սեղմա
կոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ
և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ.
դաս 33. հայկական կոնյակ, (բրենդի):
-------------(210) 20161145
(220) 06.09.2016
(730) «Երևան փրոդաքշնս» ՓԲԸ, Երևան,
Կորյունի 21, AM

№
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(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր. տպագրական արտադրանք.
նյութեր
կազմարարական
աշխատանք
ների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք
ներ. 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.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում,
զվարճություններ. մարզական և մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառա
յություններ և դրանց հետ կապված
հետազոտու
թյուններ և մշակումներ. արդյունա
բերական վերլուծումների և հետազոտությունների
ծառայություններ. համակարգչային ապարատների
և ծրագրերի մշակում և կատարելագործում:
-------------(210) 20161146
(220) 06.09.2016
(730) «Երևան փրոդաքշնս» ՓԲԸ, Երևան,
Կորյունի 21, AM
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր. տպագրական արտադրանք.
նյութեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ
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նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների).
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։
-------------(210) 20161147
(220) 06.09.2016
(730) «Երևան փրոդաքշնս» ՓԲԸ, Երևան,
Կորյունի 21, AM
(540)

(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում,
զվարճություններ. մարզական և մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա
զոտու
թյուններ
և
մշակումներ.
արդյունա
բերական վերլուծումների և հետազոտությունների
ծառայություններ. համակարգչային ապարատների
և ծրագրերի մշակում և կատարելագործում:
-------------(210) 20161194
(220) 14.09.2016
(730) Անահիտ Կարապետյան, Երևան, Զ.
Սարկավագի 106/1, բն. 33, AM
(540)

(511)
դաս 35. գովազդային ծառայություններ.
ապրանքների վաճառքի խթանման ծառա
յություններ. բիզնեսի ոլորտում կառավարման
ծառայություններ.
խորհրդատվական
ծառա
յություններ բիզնեսի կառավարման ոլորտում.

№

10/2

վարչական
գործունեություն.
գրասենյակային
ծառայություններ. գործնական և առևտրային
տեղեկա
տվության
տրամադրում.
խորհրդա
տվական
ծառայություններ
աշխատակազմի
հավաքագրման ոլորտում. հետազոտական և
խորհրդատվական ծառայություններ կապված
ճանապարհորդությունների
և
զբոսաշրջու
թյան ոլորտում գործնական հար
ցերի հետ.
խորհրդատվություն,
որը
վերաբերում
է
ճանապարհորդությունների և զբոսա
շրջության
ոլորտում ձեռնարկատիրական կազմա
կերպու
թյուններին և ներկայացուցչական մար
միններին.
առևտրային տոնավաճառների կազմա
կերպում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
երրորդ
անձանց
համար
ապրանքների
վաճառքի
խթանում.
մատակարարման
ծառայություններ երրորդ անձանց համար (այլ
ձեռնարկությունների համար ապրանքների և
ծառայությունների
գնում).
ճանապարհորդու
թյունների և զբոսաշրջության ոլորտում շուկայա
վարություն.
ճանապարհորդությունների
և
զբոսաշրջության շուկայում ծառայությունների
առաջխաղացում.
զբաղվածության
գործա
կալությունների ծառայություններ. աշխատակազմի
հավաքագրման
ծառա
յություններ.
ձեռնար
կությունների աշխատակիցների տեղա
փոխման
հետ կապված ծառա
յություններ. ձեռնարկու
թյունների և կազմակերպությունների տեղա
փոխման
ծառայություններ.
խանութներում
հագուստի, կոշիկների, գլխարկների, ոսկեր
չական ապրանքների, կուլոնների, բացիկների,
լուսանկարների,
նկարների,
գրքերի,
CD-ների, DVD-ների, խաղերի, խաղալիքների,
կախազարդերի, մագնիսների, կպչուն պիտակների,
մանրանկարչական քանդակների, գրենական
պիտույքների,
կենցաղային
տարաների
և
պարագաների, խոհանոցային տարաների և
պարագաների մանրածախ և մեծածախ վաճառք
(այդ թվում նաև առցանց ռեժիմով). հանգստի և
զբոսաշրջության հետ կապված ծառայությունների
առաջխաղացում.
գովազդ,
զբոսաշրջության
ոլորտում շուկայավարության և առաջխաղացման
ծառայություններ. ճանապարհորդությունների և
զբոսաշրջության ոլորտում հանրային կապերի
ծառայություններ. հուշանվերների մանրածախ
վաճառք, ճանապարհորդությունների և զբոսաշրջու
թյան, ժամանցի և մշակութային ոլորտում մանրա
ծախ վաճառքի ծառայություններ. վերը նշված
ծառայությոնների հետ կապված տեղեկատվության,
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խորհուրդների և խորհրդատվության տրամադրում.
դաս
41.
ժամանց,
սպորտային
և
մշակութակրթական միջոցառումների կազմա
կերպում.
կրթաուսումն ական
ծառայություն
ներ.
կրթական
գործընթացի
ապա
հովում.
զբոսաշրջության հետ կապված մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում. զբոսաշրջության
հետ
կապված
գիտաժողովների,
վերա
պատրաստման
(կրթական)
դասընթացների,
սեմինարների, դասախոսությունների, վար
պետու
թյան դասերի, համաժողովների, հանդիպումն երի և
ցուցահանդեսների ապահովում. զբոսաշրջության,
ճանապարհորդության
և
հանգստի
հետ
կապված ցուցահանդեսների և տոնավաճառների
կազմակերպում. զբոսա
շրջության և ճանա
պարհորդության
ոլորտի
հետ
կապված
տեղեկատուների թողարկում. զբոսաշրջության
և ճանա
պարհորդության ոլորտի հետ կապված
տեղեկատուների
առցանց
հրապարակում.
էլեկտրոնային գրքերի և ամսագրերի թողարկում.
առցանց
էլեկտրոնային
հրապարակումների
տրամադրում. վերը նշված ծառայությունների հետ
կապված տեղեկատվության, խորհուրդների և
խորհրդատվության տրամադրում:
-------------(210) 20161200
(220) 15.09.2016
(730) «Վի վի ֆայ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան փ.,
շ. 25, բն. 15, AM
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր:
-------------(210) 20161230
(220) 20.09.2016
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի
3/5, AM
(540)

№

10/2

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք,
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ,
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և
մածուկներ.
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, բժշկա
կան և անասնա
բուժական պատրաստուկներ.
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպա
տակների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր
բուժական կամ անասնաբուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ
սննդային հավելումներ մարդկանց և կենդանիննեռի
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր.
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ.
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս
10.
վիրաբուժական,
բժշկական,
ատամնաբուժական և անասնաբուժական սարքեր
և գործիքներ, վերջավորությունների, աչքերի և
ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժական իրեր.
նյութեր կարեր դնելու համար.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս
44.
բժշկական
ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. մարդկանց և
կենդանիների հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա
յություններ. գյուղատնտեսական, այգեգործական և
անտառային ծառայություններ:
-------------(210) 20161232
(220) 20.09.2016
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի
3/5, AM
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական և անասնաբուժական պատրաստուկներ.
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ անասնաբուժական նպատակների համար,
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մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային
հավելումներ
մարդկանց
և
կենդա
նիննեռի
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր.
ատամնա
լցման և ատամների ծեփապատճեններ
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
--------------

№
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(210) 20161236
(220) 22.09.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(540)

(210) 20161233
(220) 20.09.2016
(730) Արամ Քլջյան, Երևան, Եղ. Թադևոսյան 8,
բն. 10, AM
(540)

(511)
դաս 14. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք
մետաղներից զարդեր և ժամացույցներ.
դաս 35. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք
մետաղներից զարդերի և ժամացույցների առևտուր:
-------------(210) 20161234
(220) 20.09.2016
(730) «Անիպլաստ» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացու
47, AM
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր. տպագրական արտադրանք.
նյութեր
կազմարարական
աշխատանք
ների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք
ներ. 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.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ:
--------------

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. ալյուր
և հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ.
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք.
սառույց։
-------------(210) 20161237
(220) 22.09.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. ալյուր
և հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն
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և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ.
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք.
սառույց։
-------------(210) 20161238
(220) 22.09.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. ալյուր
և հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ.
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք.
սառույց։
-------------(210) 20161239
(220) 22.09.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(540)

(511)

№

10/2

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. ալյուր
և հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ.
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք.
սառույց։
-------------(210) 20161240
(220) 22.09.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. ալյուր
և հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ.
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք.
սառույց։
-------------(210) 20161241
(220) 22.09.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. ալյուր
և հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ.
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խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ.
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք.
սառույց։
-------------(210) 20161242
(220) 22.09.2016
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(540)

№

10/2

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. ալյուր
և հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ.
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք.
սառույց։
-------------(210) 20161251
(220) 22.09.2016
(730) «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ»
ՓԲԸ, Երևան, Կոմիտասի պող. 49/4, AM
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. ալյուր
և հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ.
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք.
սառույց։
-------------(210) 20161243
(220) 22.09.2016
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(540)

(511)
դաս 42. չափաբերում (չափումներ), չափման
միջոցների ստուգաչափում, տեսակի հաստատում:
-------------(210) 20161257
(220) 23.09.2016
(730) «Բեստ քարդ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան
8, բն. 26, AM
(540)

(511)
դաս 9. մագնիսական տեղեկակիրներ,
տեղեկատվական մշակման սարքավորումներ և
համա
կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային
ապահովում.
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
-------------(210) 20161263
(220) 23.09.2016
(730) «Յունի Ռենտ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի
8/7, AM
(540)

(511)
դաս 41. զվարճությունների ծառայություններ,
դիսկոտեկների ծառայություններ. կարաոկենրի
ծառա
յություններ. մարզական և մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում. կինոթատրոն
ների ծառայություններ. խաղային ատրակցիոնների
ծառայություններ. ֆիտնես և առողջ
արարա
կան
ակումբների
ծառայություններ,
գիշերային
ակումբների ծառայություններ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում. սրճարաններ, խորտ
կարան
ներ, մոթելներ, պանսիոնատներ, ռեստո
րաններ, ինքնասպասարկման ռեստորաններ,
բառեր. ճաշատեսակների պատրաստման և
առաքման ծառայություններ:
-------------(210) 20161264
(220) 23.09.2016
(730) «Յունի Ռենտ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի
8/7, AM
(540)

№

10/2

(511)
դաս 36. գրասենյակային տարածքներ,
բնակարանների, շենքերի, շինությունների վարձույթ
և /կամ վաճառք, անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ:
-------------(210) 20161268
(220) 24.09.2016
(730) Վարազդատ Ստեփանյան, Կոտայքի մարզ,
գ. Մեղրաձոր, 3-րդ փ., շ. 68/3, բն. 24, AM
(540)

(511)
դաս 3. օճառներ, մարմնի և դեմքի յուղեր,
մարմնի կրեմներ, շամպուններ, ձեռքի կրեմներ,
մազերի լավորակիչներ, մազերի լոսյոններ,
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների համար,
պատրաստուկներ մազերն ուղղելու համար,
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու համար,
պատրաստուկներ
լվացքի
համար,
լվացող
միջոցներ, եթերային յուղեր, կոսմետիկական յուղեր.
դաս 35. մանրամեծածախ առևտրային
գործունեություն, մանրածախ առևտրի նպա
տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր լրատվա
միջոցներով:
-------------(210) 20161269
(220) 24.09.2016
(730) Վարազդատ Ստեփանյան, Կոտայքի
մարզ, գ. Մեղրաձոր, 3-րդ փ., շ. 68/3, բն. 24,
AM
(540)

62
62

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
17.10.2016

(511)
դաս 3. օճառներ, մարմնի և դեմքի յուղեր,
մարմնի կրեմներ, շամպուններ, ձեռքի կրեմներ,
մազերի լավորակիչներ, մազերի լոսյոններ,
լոսյոններ
կոսմետիկական
նպատակների
համար,
պատրաստուկներ
մազերն
ուղղելու համար, պատրաստուկներ մազերը
գանգրացնելու
համար,
պատրաստուկներ
լվացքի համար, լվացող միջոցներ, եթերային
յուղեր, կոսմետիկական յուղեր.
դաս 35. մանրամեծածախ առևտրային
գործունեություն,
մանրածախ
առևտրի
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր
լրատվամիջոցներով:
-------------(210) 20161270
(220) 26.09.2016
(730) Վարդգես Աղասյան, Երևան, Զաքյան 4,
բն. 10, AM
(540)

(511)
դաս 41. նվագախմբերի ծառայություններ.
երգչախմբերի ծառայություններ. երաժշտության
ստեղծում.
երաժշտության
ստեղծագործում.
երգա
հանների
ծառայություններ. համերգների
կազմակերպում և անցկացում. շոու ծրագրեր.
տոմսերի բաշխման ծառայություններ (զվարճանք.
ժամանց). ներկայացումների տոմսերի ամրագրում.
վարյետեներիներկայացումներ.երաժշտասրահների
ներկայացումներ. ձայնա
գրությունների ստուդիա
ների
ծառայություններ. ցուցահանդեսների
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության
նպատակներով. կոնֆերանսների կազմակերպում
և անցկացում. վարպետաց դասերի կազմակերպում
և անցկացում (ուսուցում). գիտաժողովների
(սիմպոզիումների) կազմակերպում և անցկացում.
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական կամ
զվարճալի). ներկայացումների կազմակերպում
(իմպրեսարիոների
ծառայություններ).
թան
գարան
ների ծառայություններ (շնորհանդեսներ,
ցուցա
հանդեսներ). ոչ բեռնելի տեսանյութերի
առցանց տրամադրում. որ բեռնելի երաժշտության
առցանց տրամադրում. տեքստային նյութերի հրա

№
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պարակում. բացառությամբ գովազդային նյութերի.
գրքերի հրատարակում. տեսագրում:
-------------(210) 20161273
(220) 26.09.2016
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր
նահանգի կորպորացիա, US
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո եւ սուրճի
փոխարինիչներ. ըմպելիքներ սուրճի հիմքով.
ըմպելիքների թեյի հիմքով. ըմպելիքներ շոկոլադի
հիմքով. բրինձ. տապիոկա (մանիոկա) եւ սագո.
ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ. հաց,
հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք. պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց:
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջուր:
-------------(210) 20161274
(220) 26.09.2016
(730) Հիաթ Ինթերնեյշնլ Քորփորեյշն, US
(540)
(511)
դաս 43. հյուրանոցներ. համգստյան տներ.
մոթելներ. ժամա
նակավոր բնակա
տեղով ապա
հովում.
ճանապար
հորդությունների
գործա
կալությունների ծառայություններ հյուրանոցային
համարների ամրագրման համար. հյուրանոցային
մասնագիտացված
ծառա
յություններ,
որոնք
որպես ծրագրի մի մաս տրամադրվում են
հյուրանոցի մշտական հյուրերին. հյուրանոցային
ծառայություններ, որոնք իրենցից ներկայացնում են
խրախուսական ծրագրեր՝ հյուրանոցի մշտական
հյուրերին
հյուրընկալման
հատուկ
ծառա
յությունների, հարմարությունների և մրցանակների
տրամադրմամբ. ռեստորանների, բարերի և կոկտեյլ
բարերի
ծառայություններ.
խորտկարանների
ծառայություններ. սննդամթերքի և ըմպելիքների
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պատրաստման և առաքման ծառայություններ.
հատուկ
իրադարձությունների
նպատակով
բանկետների և հանդիսավոր երեկույթների
անցկաց
ման համար տարածքների տրամադրում.
կոնֆերանսների, ցուցահանդեսների և նիստերի
անցկացման համար տարածքների տրամադրում.
աթոռների, սեղանների, սեղանի սպիտակաղենեի
և ապակյա սպասքի վարձույթ կոնֆերանսների,
ցուցահանդեսների, նիստերի, հանդիպումների,
երեկույթների և բանկետների անցկացման համար.
հանդիպումների
անցկացման
տարածքների
վարձույթ:
-------------(210) 20161276
(220) 27.09.2016
(730) «Ագրոսայնս» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի 10,
բն. 7, AM
(540)

(511)
դաս 1. թունաքիմիկատներ:
--------------
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(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսամթերք, մսից խորտիկներ, մսի պահածոներ.
պահածոյացված, չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն, թթու, ձկան
ֆիլե, ձկան մսից պատրաստված մթերքներ, ձկան
պահածոներ, խաշ:
--------------

(210) 20161281
(220) 28.09.2016
(730) Դավիթ Սերգեյի Զուև, RU
(540)

(511)
դաս 7. տաք և սառը ըմպելիքներ պատրաստող,
վաճառող առևտրային ավտոմատ:
--------------

(210) 20161277
(220) 27.09.2016
(730) «Ագրոսայնս» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի 10,
բն. 7, AM
(540)

(210) 20161282
(220) 28.09.2016
(730) Դավիթ Սերգեյի Զուև, RU
(540)

(511)
դաս 1. թունաքիմիկատներ:
--------------

(511)
դաս 35. ծառայություններ գործարարության
աջակցման ոլորտում:
--------------

(210) 20161278
(220) 27.09.2016
(730)
«Հ.Ա.Ն.Ս.-ֆուդ»
ՍՊԸ,
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ., 43/4, AM

№

Երևան,

(210) 20161283
(220) 28.09.2016
(730) «Կոնսէլ» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան
90/2, AM
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(540)

(540)

(511)
դաս 35. առևտուր:
--------------

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի)։
--------------

(210) 20161284
(220) 28.09.2016
(730) «ԷյԷյՍի» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 40, բն.
26, AM
(540)

(511)
դաս 37. տեխնիկական սպասարկում.
դաս 45. իրավաբանական խորհրդատվություն:
-------------(210) 20161285
(220) 28.09.2016
(730) «Հայր և որդի Խալաթյաններ» ՍՊԸ, Արագա
ծոտնի մարզ, գ. Ափնագյուղ, փ. 8, տուն 2, AM
(540)

№
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(210) 20161287
(220) 28.09.2016
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի)։
-------------(210) 20161288
(220) 28.09.2016
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի)։
--------------

(511)
դաս 35. գովազդ:
--------------

(210) 20161289
(220) 28.09.2016
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
(540)

(210) 20161286
(220) 28.09.2016
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
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(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի)։
--------------

(210) 20161290
(220) 28.09.2016
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի)։
--------------

№
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(210) 20161296
(220) 30.09.2016
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., KY
(540)
(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք,
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ,
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և
մածուկներ.
դաս 5. դեղագործական արտադրանք և
անասնա
բուժական պատրաստուկներ. դիետիկ
նյութեր բուժական նպատակների համար:
--------------
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения

ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

A61F 9/00

3053 A

F02B 55/00

3054 A

F01C 17/00

3054 A

F03G3/00

3055 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на полезные модели

ՄԱԴ
МПК
B25B 13/00

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента
473 U

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы
ԱՆՄԴ
МКПО
09-03
09-03
09-05
21-01

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства
396 S
397 S
397 S
398 S
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17.10.2016
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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 1777
Արտոնագրի զիջում
(11) Գյուտի արտոնագրի No 1507 B, 2234 B
73 (1) Զիջող Լենգսեսս Դոյչլանդ ԳմբՀ,
D-51369 Leverkusen, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Արլանքսեո
Դոյչլանդ ԳմբՀ, Аlte Heerstrasse 2, 41540 Dormagen, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է 		
30.09.2016
_____________________

Գրանցում No 1778
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19663
73 (1) Իրավատեր Մոնսուն Աքսեսորայզ
Լիմիթիդ, Notting Hill Village, 1 Nicholas Road,
London W11 4AN, United Kingdom, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող Աքսեսորայզ
Լիմիթիդ, 1 Nicholas Road, London W11 4AN,
United Kingdom, GB

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է 		
03.10.2016
_____________________

Գրանցում No 1779
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22124, 22127, 22128, 22131,
22132, 22133, 22134, 22135, 22136, 22138
73 (1) Իրավատեր Մասնավոր
բաժնետիրական ընկերություն «Արտադրական
միավորում «ԿՈՆՏԻ», Bul. Shevchenko, 6-b,
Donetsk 83015, Ukraine, UA
73 (2) Իրավունքներն ստացող «ԿՈՆՏԻՌՈՒՍ» բաժնետիրական ընկերություն, ul. Zolotaia 13, Kursk, 305000, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
03.10.2016
_____________________

70
70

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
17.10.2016

№

10/2

Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով ընդունված
որոշումների մասին
(Հրապարակվում են համաձայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերի).
Ապրանքային նշանների հայտերը հետ կանչված համարելու
մասին որոշումներ

01.09.2016թ.-ի N 09/1 պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակված Օրիոն Քորփորեյշն
(ORION CORPORATION, 13 Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea (KR))
ընկերության NN 20160841; 20160842; 20160843; 20160844; 20160845; 20160846; 20160847;
20160848; 20160850; 20160851; 20160852; 20160853; 20160854; 20160855; 20160856; 20160857;
20160858; 20160859; 20160860; 20160861; 20160862; 20160863; 20160864; 20160865; 20160866;
20160867; 20160868; 20160869; 20160870; 20160871; 20160872; 20160873; 20160874; 20160877;
20160878; 20160879; 20160880; 20160881; 20160882 հայտերը հետ են կանչվել 23.09.2016թ.-ից:

71
71

ИЗОБРЕТЕНИЯ

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

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
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
17.10.2016

10/2

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2016.01
(11) 3053
(13) A
A61F 9/00
(21) AM20160068
(22) 15.07.2016
(72) Карен Севтертерян (AM)
(73) Карен Севтертерян, 0032, Ереван, Манукян
4, кв. 12 (AM)
(54) Способ хирургического доступа к заднему
пространству глазницы
(57) Изобретение относится к области меди
цины, в частности, к орбитальной хирургии.               
Обнажают нижнюю стенку глазницы, на
передней стенке
верхнечелюстной пазухи
создают прямоугольное окно размером (3.03.5)х(1.5-1.8)см, после чего под прямым
углом рассекают обнаженную нижнюю стенку
глазницы у медиального и дистального углов
до окна, рассекают медиальную и дистальную
область нижней стенки глазницы, достигая до
нижеорбитальной щели, нижнюю стенку орбиты
передвигают до верхнечелюстной пазухи,
затем, после необходимого вмешательства и
полного гемостаза в этой области, нижнюю
стенку орбиты и удаленную костную пластинку
передней стенки верхнечелюстной пазухи
устанавливают на прежнее место и фиксируют
костными швами.
Обеспечивается
необходимый
хирур
гический доступ к нижней задней области
глазницы.
_____________________

и выпускные окна, свеча зажигания и выходной
вал. Корпус имеет центральную и боковую:
тороидальную, участки. Внутри центральной
части корпуса установлены параллельные
друг другу диски, на переферии каждого
диаметрально противоположно закреплены
два поршня с возможностью передвижения и
формирования камер сгорания в тороидальном
участке корпуса. Двигатель дополнительно
имеет промежуточный полый вал. Один из
дисков жестко закреплен на одном конце полого
вала, а другой - на одном конце проходящего
через полость полого вала, установленного
соосно ему, выходного вала, на другом конце
выходного вала насажено зубчатое колесо,
которое с помощью промежуточного зубчатого
колеса взаимодействует с состоящим из двух
зубчатых колес первым блоком зубчатых колес,
которое находится в зацеплении с идентичным
вторым блоком зубчатых колес, который в свою
очередь взаимодействует с установленным на
промежуточном полом валу зубчатым колесом.
Находящиеся в зацеплении зубчатые колеса
двух блоков зубчатых колес - эксцентричные
зубчатые колеса.
Обеспечивается высокая мощность, умень
шение отрицательного воздействия на окру
жающую среду и увеличение надежности, 3 ил.
(74) Р. Манасерян
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3054
(13) A
F02B 55/00
F01C 17/00
(21) AM20150170
(22) 30.12.2015
(72) Артавазд Амирханян (AM)
(73) Артавазд Амирханян (AM)
(54) Двигатель внутреннего сгорания
(57) Изобретение относится к машиностроению,
в частности, к двигателям внутреннего сгорания.
Двигатель внутреннего сгорания имеет
корпус, внутри которого установлены впускные

(51) 2016.01
(11) 3055
(13) A
F03G3/00
(21) AM20160059
(22) 30.06.2016
(72) Ашот Шахбазян (AM), Александр Олейников
(UZ), Вячеслав Бегларян (UZ)
(73) Ашот Шахбазян, 0019, Ереван, 1-ый пер.
Баграмяна 4, кв. 23 (AM)
(54) Способ получения электрической энергии
(57) Изобретение относится к области энергетики
и может быть использовано в автономных
системах электроснабжения.

74
74

ИЗОБРЕТЕНИЯ
17.10.2016

Способ получения электрической энергии
заключается в том, что энергию накапливают
в маховике - являющийся инерционным
аккумулятором, разгоняя маховик стартерным
двигателем до номинальной частоты вращения.
Работу маховика в нормальном режиме
обеспечивают постоянным электроснабжением
асинхронного
электродвигателя,
из
энергии
вырабатываемой
синхронным
электрогенератором, связанным с маховиком с
ременной передачей, при этом электрогенератор
вводят в рабочий режим через муфту сцепления

10/2

ՄԱՍ 1
№

после разгона маховика, с одновременным
отключением стартерного привода. В качестве
стартерного привода используют синхронный
электродвигатель подключенный к аккумулятору
посредством преобразователя, а моменты
вращения
синхронного
и
асинхронного
электродвигателей
передаются
маховику
посредством колес, расположенных на валах
этих электродвигателей.
Упрощается получение автономной системы
электроснабжения и увеличивается КПД, 1 ил.
_____________________

75
75

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

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
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
72
73
74
85
86
87

ПОЛЕ ЗНЫЕ МОДЕ ЛИ
17.10.2016
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ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2016.01
(11) 473		
(13) U
B25B 13/00
(21) AM20150042U
(22) 27.03.2015
(72) Володя Восканян (AM)
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцаха 8,
кв. 10 (AM)
(54) Гаечный ключ с храповым механизмом
(57) Гаечный ключ с храповым механизмом
содержит по одной муфте в рогообразных
крыльях на концах рукоятки, центральная часть
которого является прямоугольной призмой, а в
цилиндрических отверстиях конечных частей
содержит по одной установленной двухголовой
рабочей головке типа гаечного ключа,
которая колесом своего внешнего центрального
участка сцепляется с храповым механизмом,
установленным в прямоугольной призме муфты.
Храповой механизм имеет две параллельные
цилиндрические собачки, которые соединены

соосными друг к другу двумя цилиндрическими
призмами. Собачки с внешней стороны,
по направлению колеса сцепления, имеют
соответственные сегментообразные выемки,
а в центральной части противоположной
стороны имеются углубления по форме двух
цилиндрических сегментов, предназначенные
для
фиксации.
На
концах
углублений
выполнены наклонные грани. Муфта в центре
своей продольной оси имеет цилиндрическое
отверстие, в котором установлена пружина,
с шариками на концах, которые фиксируют
собачки храпового механизма в рабочем
положении. Каждая из собачек установлена в
отверстии, выполненном по ширине муфты, при
этом длина собачек меньше или равна ширине
муфты центральной части.
Расширяются функциональные возмож
ности гаечного ключа, 116 ил.
_____________________

78
78

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*
72

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

73

правообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е О Б РА З Ц Ы
17.10.2016
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ՄԱՍ 1
№

Сведения о зарегистрированных
промышленных образцах

(51) 09-03
(11) 396		
(13) S
(21) 20160018		
(22) 15.08.2016
(72) Жанна Артуровна Мкртчян (AM)
(73) Жанна Артуровна Мкртчян, Ереван, ул.
Ханджяна 7, кв. 46 (AM)
(54) Коробки для конфет (3 варианта)
_____________________

(51) 09-03
(11) 397
(13) S
09-05
(21) 20160014		
(22) 07.07.2016
(72) Степан Азарян (AM)
(73) «Артстеп» ЗАО (AM)
(74) В. Петросян
(54) Упаковки для сыпучих продуктов (3 варианта)
_____________________

(51) 21-01
(11) 398
(13) S
(21) 20160005		
(22) 09.03.2016
(72) Амбарцум Грачикович Оганян (AM)
(73) Амбарцум Грачикович Оганян, Ереван,
Норки айгинер, ул. Амараноцаин 238/5 (AM)
(54) Внешний вид игровых досок (3 варианта)
_____________________

81
81

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
17.10.2016
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№ՄԱՍ 1

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
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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
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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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