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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
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2016.01
(11) 3037
(13) A
C01B 33/00
C04B 21/00
(21) AM20150011
(22) 09.02.2015
(72) Սերգեյ Սուրենի Հայրապետյան (AM),
Գևորգ Պետրոսի Փիրումյան (AM), Սիլվա
Արայի Գևորգյան (AM), Լուսինե Սերգեյի
Հայրապետյան (AM)
(73) Սերգեյ Սուրենի Հայրապետյան, 0008,
Երևան, Չեռնիշևսկու 58, բն. 1 (AM), Գևորգ
Փիրումյան, 0005, Երևան, Տիգրան Մեծի 40բ,
բն. 6 (AM)
(54) Միկրոգնդային կոմպոզիտային սորբենտի
ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է անօրգանական
քիմիային, մասնավորապես՝ միկրոգնդային
կոմպոզիտային փոշիների ստացմանը և կարող
է կիրառվել սորբենտների, պիգմենտների,
լցոնների և այլն արտադրության մեջ։
Ձևավորում են մագնիսական հատկություն
ունեցող կոլոիդային մասնիկների ջրային զոլ,
իջեցնում են ջրային զոլի pH-ի արժեքը, որից
հետո ձևավորում են նրա և ֆորմալդեհիդմիզանյութ լուծույթի համասեռ խառնուրդ,
իջեցնում են համասեռ խառնուրդի pH-ի
արժեքը մինչև ֆորմալդեհիդի և միզանյութի
պոլիմերումը և միկրոգնդային մասնիկների
առաջացումը:
Խառնուրդը
պահում
են
սենյակային ջերմաստիճանում, միկրոգնդային
մասնիկների նստվածքը ֆիլտրում են, լվանում
ջրով 3-4 անգամ և չորացնում ացետոնով ֆիլտրի
վրա, որից հետո 60°C ջերմաստիճանում մինչև
փոշենման վիճակը։
Պարզեցվում է միկրոգնդային կոմպո
զիտային սորբենտի ստացման եղանակը։
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3038
(13) A
C01B 33/00
C04B 21/00
(21) AM20150012
(22) 09.02.2015

(72) Սերգեյ Սուրենի Հայրապետյան (AM),
Գևորգ Պետրոսի Փիրումյան (AM), Սիլվա
Արայի Գևորգյան (AM), Լուսինե
Սերգեյի
Հայրապետյան (AM)
(73) Սերգեյ Սուրենի Հայրապետյան, 0008,
Երևան, Չեռնիշևսկու 58, բն. 1 (AM), Գևորգ
Փիրումյան, 0005, Երևան, Տիգրան Մեծի 40բ,
բն. 6 (AM)
(54) Մագնիսական հատկություն ունեցող
միկրոգնդային կոմպոզիտային սորբենտի
ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է անօրգանական
քիմիային, մասնավորապես՝ մագնիսական
հատկություն
ունեցող
միկրոգնդային
կոմպոզիտային փոշիների ստացմանը և կարող
է կիրառվել սորբենտների, պիգմենտների,
լցոնների և այլն արտադրության մեջ։
Ձևավորում են մագնիսական հատկություն
ունեցող կոլոիդային մասնիկների ջրային
զոլ, իջեցնում են ջրային զոլի pH-ի արժեքը,
որից հետո ձևավորում են ջրային զոլի և
ֆորմալդեհիդ-միզանյութ
լուծույթի
հետ
համասեռ խառնուրդ, իջեցնում են համասեռ
խառնուրդի pH-ի արժեքը մինչև ֆորմալդեհիդի
և միզանյութի պոլիմերումը և միկրոգնդային
մասնիկների
առաջացումը:
Խառնուրդը
պահում են սենյակային ջերմաստիճանում,
միկրոգնդային
մասնիկների
նստվածքը
ֆիլտրում են, լվանում ջրով 3-4 անգամ և
չորացնում ացետոնով ֆիլտրի վրա, որից
հետո 60°C ջերմաստիճանում մինչև փոշենման
վիճակը: Ընդ որում, որպես մագնիսական
հատկություն ունեցող կոլոիդային մասնիկներ
օգտագործում են խիտոզանով պատված
կոբալտի ֆեռիտ։
Պարզեցվում է միկրոգնդային կոմպո
զիտային սորբենտի ստացման եղանակը։
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3039
(13) A
C05B13/00
(21) AM20150157
(22) 11.12.2015
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.08.2016

(72) Արշալույս Պողոսի Թարվերդյան (AM),
Սերյոժա Կարապետի Երիցյան (AM), Թոռնիկ
Արսենի Ավագյան (AM), Հեկտոր Երվանդի
Բաբայան (AM), Լուսինե Սերյոժայի Երիցյան
(AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան,
Տերյան 74 (AM)
(54) Հացահատիկային մշակաբույսերի աճեց
ման եղանակ
(57) Գյուտը
վերաբերում է գյուղա
տնտեսությանը, մասնավորապես՝ հացահա
տիկային մշակաբույսերի աճեցման եղանակին:
Իրականացնում
են
հացա
հատիկային
մշակաբույսերի ցանք, ապա ֆոսֆորական
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պարարտանյութի ներմուծում և բերքահավաք:
Որպես

ֆոսֆորական

օգտագործում
դիատոմիտաբեր
ապարի

են
ավազանի

թթվային

պարարտանյութ
Որոտան-Գորիս
ֆոսֆորիտային

մշակմամբ

ստացված

խտանյութ, ընդ որում խտանյութը վերցնում
են

30-60

կգ/հա

քանակությամբ՝

P2O5-ի

հաշվարկով: Պարարտանյութը ներմուծում են
ցանքից առաջ կամ ցանքի ընթացքում:

Բարձրացվում է հացահատիկային մշակա
բույսերի

բերքատվությունը

նոր

տեսակի

ապարներից ստացված սուպերֆոսֆատային
խտանյութերի

որպես

ֆոսֆորական

պարարտանյութ օգտագործման շնորհիվ:
_____________________
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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
16.08.2016
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№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20150750		

(111) 24804

(220) 08.06.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 08.06.2025
(730) «Արդիս» ՍՊԸ, Երևան, Մուրադյան 14, բն.
25, AM
(442) 03.07.2015
(540)
(526) «ISSUE No» և «1954» գրառումներն

(511)
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդ
գրկված չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր,
զարդեր, թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և
այլ ժամանակաչափ սարքեր.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից
պատրաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ.
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և
թամբագործական իրեր.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում:
_____________________

(210) 20151202		

(111) 24805

(220) 17.08.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 17.08.2025
(730) Ֆոսիլ Գրուփ, Ինք., US
(442) 02.12.2015
(310) 86/657544
86/657535
86/657529
86/657557
(540)

(320) 10.06.2015
10.06.2015
10.06.2015
10.06.2015

(330) US
US
US
US

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 3. օծանելիք, օդեկոլոններ.
դաս 9. ակնոցներ, այն է՝ արևային ակնոց
ներ և պենսնե. պաշտպանիչ պայուսակներ,
որոնք հատուկ հարմարեցված են անձնական
էլեկտրոնային սարքերի, այն է՝ շարժական
հեռախոսների,
mp3
նվագարկիչների,
թվային
անձնական
քարտուղարների,
պլանշետային
համակարգիչների
համար.
լեփթոփ
համակարգիչների
պատյաններ
և
պայուսակներ.
հեռահաղորդակցական
գործառույթներով անլար հաղորդակցական
սարքեր. էլեկտրոնային հսկման սարքեր
տվյալների և տեղեկատվության նույնա
կանացման, պահպանման, հաշվետվության,
հսկման, արտաբեռնման և ներբեռնման
համար.
խելամիտ
ժամացույցների
և
շարժական սարքերի համար ներբեռնվող
շարժական կիրառական ծրագրեր և ծրագրային
արտադրանք, որոնք օգտատերերին հնարա
վորություն են տալիս հսկել սարքերից,
ներառյալ՝ հագուստի կամ կրովի պարագա
ների մեջ ներկառուցվող շարժական սարքերից
հասանելի ներկայացումը և տեղեկատվությունը.
կրովի թվային էլեկտրոնային սարքեր, որոնք
ունեն ժամացույցների կամ ոսկերչական իրերի
ձև.
դաս 14. սմարթ (խելամիտ) ժամացույցներ,
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր,
ձեռքի ժամացույցներ, ժամացույցների փոկեր
և
ապարանջաններ.
ոսկերչական
իրեր.
ժամացույցներ կամ ոսկերչական իրեր, որոնց
մեջ ներկառուցված են թվային էլեկտրոնային
սարքեր.
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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դաս 18. բանալիների կաշվե կախոցներ,
կանացի
պայուսակներ,
մանրադրամի
քսակներ,
մեծ
պայուսակներ,
քսակներ,
դրամապանակներ, փոստային պայուսակներ,
ուսապարկեր, պորտֆելներ (կաշվե իրեր),
պարկեր
իրերի
համար,
սպորտային
պայուսակներ, պայուսակներ ատլետիկայի
համար, ճանապարհորդական պայուսակներ,
ձեռքի պայուսակներ, դատարկ վաճառվող
կոսմետիկական պայուսակներ, փողկապների
պատյաններ, հովանոցներ և անձրևակալներ.
դաս 25. հագուստ. հագուստի պարագա
ներ. կոշկեղեն. գլխարկներ. գոտիներ. շարֆեր.
թաթմաններ, ձեռնոցներ. բոլորագլխարկներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20151211		

(111) 24806

(220) 19.08.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 19.08.2025
(730) Գուգլ Ինք., US
(442) 18.12.2015
(540)

(511)
դաս 9. ծրագրային ապահովում, համա
կարգչային ծրագրային ապահովում, բջջային
սարքեր, բջջային հեռախոսներ, բջջային
արտաքին
սարքեր,
հեռուստացույցներ,
պլանշետային
համակարգիչներ,
նեթբուք
համակարգիչներ, նոթբուք համակարգիչներ,
ինտեգրված
սխեմաներով
քարտեր,
միկրոքարտեր, ֆոտոխցիկների պատյաններ,
տեսախցիկների պատյաններ, ջերմաչափներ,
ռադիոներ, հեռախոսներ, հեռակառավարման
համակարգեր ռադիոների, հեռուստացույցների
և
ստերեոների
համար,
տեսախաղերի
վահա
նակներ, DVD նվագարկիչներ, տեսա
սկավառակների
գրանցման
սարքեր,
թվային
տեսագրանցման
սարքեր,
MP3
նվագարկիչներ,
ձայնի
ուժեղարարներ,
համակարգչային
սերվերներ,
տպիչներ,
պատկերամուտներ, լուսապատճենահանման
մեքենաներ, համակարգչային մոնիտորներ,
ֆաքսի մեքենաներ, ցանցային ուղղորդիչներ,
ստեղնաշարեր, համակարգչային մկնիկներ,
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№ՄԱՍ 1

համակարգչի արտաքին կոշտ սկավառակներ,
տեսախցիկներ, ֆոտոխցիկներ, հաշվիչներ,
գլոբալ դիրքավորման համակարգի (GPS)
նավարկության սարքեր, աուդիո համակարգի
բաղկացուցիչ
մասեր,
ականջակալներ,
աուդիո բարձրախոսներ, ձայնաընդունիչներ
և տեսաընդունիչներ, անձնական թվային
օգնականներ, հեռուստատեսության թվային
ընդունիչներ, տնային թատրոնի համակարգ,
տեսապրոյեկտորներ,
կինոպրոյեկտորներ,
անվտանգության
ազդանշաններ,
հրդեհի
ազդանշաններ, հրդեհի և ծխի դետեկտորներ,
ռադիոտեղորոշիչ սարքի (ռադարի) դետեկ
տորներ, ձայնա- և տեսասարքավորումներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար,
մարտկոցների լիցքավորիչներ, ադապտերներ
(էլեկտրականությամբ աշխատող), զանգերին
պատասխանող մեքենաներ, գլխին ամրացվող
ականջակալներ
իրենց
լրակազմով,
էլեկտրական լույսի անջատիչներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20151305		

(111) 24807

(220) 04.09.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 04.09.2025
(730) Գոռ Բադյան, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի
34, բն. 40, AM
(442) 19.10.2015
(540)

(526) «product» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
նարնջագույն, կանաչ և սև գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա,
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային
յուղեր և ճարպեր.
դաս
32.
գարեջուր.
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
_____________________

(210) 20151382		

(111) 24808

(220) 19.09.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 19.09.2025
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք.
(Դելավերի նահանգի կորպորացիա), US
(442) 02.12.2015
(310) 29636 (320) 09.04.2015 (330) AD
(540)

(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա
խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի.
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20151428

(111) 24809

(220) 29.09.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 29.09.2025
(730) «Թրասթ փիփլ» ՍՊԸ, Երևան, Ավանեսովի
անց., 2, բն. 6, AM
(442) 16.03.2016
(540)

(511)
դաս 6. մետաղական խողովակներ, սև
և գունավոր մետաղից ջրի փականներ, սև և
գունավոր մետաղից մետաղական կցամասեր,
սև և գունավոր մետաղից ջրի հետադարձ
փական, սև և գունավոր մետաղից ցնցուղի
փականներ, սև և գունավոր մետաղից ցնցուղի
խողովակներ.
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դաս 11. ցնցուղի գլխիկներ, կոնքամանի
կափարիչներ, զուգարանակոնքի բաքեր, սև և
գունավոր մետաղից ջրի զտիչ, սև և գունավոր
մետաղից
ջրի
ծորակներ.
լվացարանի
սիֆոններ. ջրթողներ զուգարանների համար,
կոյուղու հոսակ նախատեսված ջրահեռացման
համար, կախիչներ ջեռուցման մարտկոցը
ամրացնելու համար.
դաս 17. ոչ մետաղական ճկուն խողովակ
ներ, ջրամեկուսիչ ժապավեն (ֆում), ծալքա
վորված խողովակ:
_____________________

(210) 20151429		

(111) 24810

(220) 29.09.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 29.09.2025
(730) «Թրասթ փիփլ» ՍՊԸ, Երևան, Ավանեսովի
անց., 2, բն. 6, AM
(442) 16.03.2016
(540)

(511)
դաս 3. հղկաթղթեր.
դաս 7. հղկող հարթեցնող (ֆլեպ) սկավա
ռակներ, էլեկտրական գործիքներ. խոտ կտրող
սկավառակներ.
դաս 8. շաղափներ, ծեփիչներ, ռեզինից
մուրճեր (ձեռքի), մածկիչներ, անկյունաքանոն,
սիլիկոնի ատրճանակներ (ձեռքի գործիք),
պտուտակահաններ,
ձեռքի
գործիքներ,
սղոցներ (ձեռքի գորքիքներ).
դաս 9. ցուցիչներ, վարդակներ, հարթա
չափներ, մետրեր.
դաս 16. վրձիններ. ներկարարական գլա
նիկներ.
դաս 21. կոշտ և փափուկ խոզանակներ:
_____________________

(210) 20151430		

(111) 24811

(220) 29.09.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 29.09.2025
(730) «Թրասթ փիփլ» ՍՊԸ, Երևան, Ավանեսովի
անց., 2, բն. 6, AM

12
12

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.08.2016

(442) 16.03.2016
(540)

(511)
դաս 7. զոդման սարքեր. սիլիկոնի օգտա
գործման էլեկտրական ատրճանակներ.
դաս 9. վարդակներ, անջատիչներ, խրոց
ներ, եռաբաշխիկներ, ադապտեր, երկարացման
լարեր. ջրի պոմպի էլեկտրական կարգավորիչ.
դաս 11. ձեռքի լապտերներ, լամպ սովո
րական, լամպ LED, լամպ էկոնոմ, լուսամփոփ,
լամպերի կոթառներ:
_____________________

(210) 20151438		

(111) 24812

(220) 29.09.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 29.09.2025
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքոու (Բրենդս)
Ինք., US
(442) 02.12.2015
(310) 29611 (320) 30.03.2015
(540)
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(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից
պատրաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ.
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և
թամբագործական իրեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական
ծաղիկներ:
_____________________

(210) 20151480		

(111) 24814

(220) 13.10.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 13.10.2025
(730) Էդվարդ Անդրանիկի Կարակուլյան,
Երևան, Դեմիրճյան 17, բն.8, AM
(442) 05.11.2015
(540)

(330) AD

(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա
խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի.
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20151479		

(111) 24813

(220) 13.10.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 13.10.2025
(730) Էդվարդ Անդրանիկի Կարակուլյան,
Երևան, Դեմիրճյան 17, բն.8, AM
(442) 02.12.2015
(540)

(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից
պատրաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ.
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և
թամբագործական իրեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.

13
13

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.08.2016

դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական
ծաղիկներ:
_____________________

(210) 20151590		

(111) 24815

(220) 03.11.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 03.11.2025
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս)
Լիմիթիդ, GB
(442) 16.02.2016
(540)
(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա
խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի.
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20151621		

(111) 24816

(220) 12.11.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 12.11.2025
(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. Քանա
քեռցու 129/3 շ., բն. 19, AM
(442) 02.12.2015
(540)

(526) «COM» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպում:
_____________________
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(540)

(511)
դաս 9. տեսալսողական գրառումներ
տեղեկա
տվության տարածման բոլոր միջոց
ներում` կատակերգության, կինոյի, դրամայի,
ռիալիթի շոուների և դիպվածների ոլորտում
զվարճալի հեռուստասերիալների տեսքով.
կատակերգության, կինոյի, դրամայի, ռիալիթի
շոուների և դիպվածների տեսքով hամացանցով
կամ անլար կապով բեռնվող հեռուստատե
սային ծրագրեր.
դաս 38. լրատվության, հեռուստատեսային
մալուխային հեռարձակման, արբանյակային
կապի, ռադիոյի, համացանցի, անլար կապի
ցանցի և այլ էլեկտրոնային կապի ցանցերի
միջոցով
հեռարձակում.
համացանցով,
անլար կապի ցանցերով և այլ էլեկտրոնային
կապի ցանցերով տեսալսողական բովան
դակության
վերարտադրում.
պատվերով
տեսագրությունների միջոցով տեսալսողական
բովանդակության տրամադրում.
դաս 41. զվարճություններ, մասնավո
րապես` դրամաների, կատակերգությունների,
ռոմանտիկ պատմությունների, վավերագրա
կան ֆիլմերի, նորությունների և թոքշոուների
տեսքով ֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի
արտադրություն. մալուխային հեռարձակման
կամ արբանյակային հեռուստատեսության
և համացանցի միջոցով ֆիլմերի տարածում.
զվարճություններ, մասնավորապես` բազմակի
կապի
միջոցներին
զուգահեռ
տարբեր
հարթակներով
մուլտիմեդիա
ծրագրերի
տրամադրում:

(210) 20151635		

(111) 24817

(220) 16.11.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 16.11.2025
(730) Սուպերսթեյշն, ինք., Ջորջիա նահանգի
ընկերություն, US
(442) 14.04.2016

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151679		

(111) 24818

(220) 20.11.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 20.11.2025

14
14

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.08.2016

(730) Նեստլե Սկին Հելթ Ս.Ա., CH
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№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 12. ցամաքային տրանսպորտային
միջոցներ, որոնք ընդգրկված են 12-րդ դասում:

(442) 01.03.2016
(540)

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________
(511)
դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ.
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ,
այն է՝ բերանով ընդունման և տեղային
ազդեցության
դեղամիջոցներ
մաշկի
բորբոքային հիվանդությունների, այն է՝ բշտիկ
ների, կորյակների, կարմիր կորյակների,
մաշկաբորբի, պսորիազի, մաշկախտի և դրանց
հետ կապված հիվանդությունների բուժման
համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20151686		

(111) 24819

(220) 23.11.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 23.11.2025
(730) Շիզեյդո Քամփնի, Լիմիթիդ, JP
(442) 01.03.2016
(310) 98641
(320) 13.07.2015
(540)

(330) QA

(210) 20151765		

(111) 24821

(220) 08.12.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 08.12.2025
(730) Նեստլե Սկին Հելթ Ս.Ա., CH
(442) 01.03.2016
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մաշկի քաղցկեղի բուժման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20151832		

(111) 24822

(220) 21.12.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 21.12.2025
(730) Հաուս օֆ Փրինս Ա/Ս, DK
(442) 01.04.2016
(540)

(511)
դաս 3. օճառներ. օծանելիք. կոսմետի
կական միջոցներ. կոսմետիկական միջոցներ
մաշկի խնամքի համար. միջոցներ մաշկի
խնամքի համար. արտադրանք գրիմի համար.
արտադրանք մազերի խնամքի համար:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151688		

(111) 24820

(220) 23.11.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 23.11.2025
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 01.03.2016
(540)

(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա
խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի.
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20151852		

(111) 24823

(220) 24.12.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 24.12.2025
(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն
1 թ., շ. 45, բն. 22, AM
(442) 03.02.2016
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(540)

08/2

№ՄԱՍ 1

կապույտ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. օղի:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

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

(210) 20151854		

(111) 24825

(220) 24.12.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 24.12.2025
(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն
1 թ., շ. 45, բն. 22, AM
(442) 03.02.2016
(540)

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151853		

(111) 24824

(220) 24.12.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 24.12.2025
(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն
1 թ., շ. 45, բն. 22, AM
(442) 03.02.2016
(540)

(526) Բացի «MR. CHAVEZ» գրառումից մնացած
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ոսկեգույն, բաց և մուգ շագանակագույն, սև և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. վիսկի:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(526) «PREMIUM» գրառումն ինքնուրույն պահ

(210) 20151856		

(111) 24826

պանության օբյկետ չէ:

(220) 24.12.2015

(151) 09.08.2016

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

			(181) 24.12.2025
(730) Ալպարգատաս Ս.Ա., BR

սպիտակ, մարմնագույն, մոխրագույն, բաց և մուգ
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(442) 03.02.2016
(540)

(210) 20151858		

(111) 24828

(220) 24.12.2015

(151) 09.08.2016

08/2

№ՄԱՍ 1

			(181) 24.12.2025
(730) Ալպարգատաս Ս.Ա., BR
(511)
դաս 9. պատյաններ բջջային հեռախոսների
համար. ակնոցների շրջանակներ. ակնոցների
և քթակնոցների փոկեր.
ակնոցների և
քթակնոցների
շղթաներ.
ակնոցների
և
քթակնոցների
պատյաններ. ակնոցների
ապակիներ. արևապաշտպան հակաշլացնող
ապակիներ.
արևապաշտպան
ակնոցներ.
սպորտային ակնոցներ. ակնոցներ (օպտիկա).
ակնոցներ. քթակնոցներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20151857		

(111) 24827

(220) 24.12.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 24.12.2025
(730) Ալպարգատաս Ս.Ա., BR
(442) 03.02.2016
(540)

(442) 03.02.2016
(540)

(511)
դաս 9. պատյաններ բջջային հեռախոսների
համար. ակնոցների շրջանակներ. ակնոցների
և քթակնոցների փոկեր.
ակնոցների և
քթակնոցների
շղթաներ.
ակնոցների
և
քթակնոցների
պատյաններ. ակնոցների
ապակիներ. արևապաշտպան հակաշլացնող
ապակիներ.
արևապաշտպան
ակնոցներ.
սպորտային ակնոցներ. ակնոցներ (օպտիկա).
ակնոցներ. քթակնոցներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20151861		

(111) 24829

(220) 24.12.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 24.12.2025
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետ
ստվեննոստյու «ՍԴԷԿ-Գլոբալ», RU
(442) 16.03.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
կանաչ, բաց կանաչ, մոխրագույն և սպիտակ
(511)
դաս 9. պատյաններ բջջային հեռախոսների
համար. ակնոցների շրջանակներ. ակնոցների
և քթակնոցների փոկեր.
ակնոցների և
քթակնոցների
շղթաներ.
ակնոցների
և
քթակնոցների
պատյաններ. ակնոցների
ապակիներ. արևապաշտպան հակաշլացնող
ապակիներ.
արևապաշտպան
ակնոցներ.
սպորտային ակնոցներ. ակնոցներ (օպտիկա).
ակնոցներ. քթակնոցներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 39. ավիափոխադրումներ. ավտո
բուսների
վարձույթ.
ավտոտնակների
վարձույթ.
ծածկով
կայանատեղերի
վարձույթ
փոխադրամիջոցների
համար.
ավտոփոխադրամիջոցների
կայանատեղերի
վարձույթ. պահեստների վարձույթ. թերթերի
առաքում. նամակագրությունների առաքում.
փաթեթավորված
բեռների
առաքում.
ապրանքների առաքում. փոստով պատվիրված
ապրանքների առաքում. ծաղիկների առաքում.
տեղեկատվություն երթևեկության վերաբերյալ.
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տեղեկատվություն փոխադրումների վերա
բերյալ.
տեղեկատվություն
պահեստնե
րում ապրանքների պահման վերաբերյալ.
տրանսպորտային լոգիստիկա. փոխադրումներ
բեռնատար փոխադրամիջոցներով. կահույքի
փոխադրում. փոխադրման ծառայություններ
տեղափոխման
ժամանակ.
արժեքավոր
իրերի
փոխադրում
պաշտպանության
ներքո.
ավտոմոբիլային
փոխադրումներ.
փոխադրումներ ջրային փոխադրամիջոցներով.
երկաթուղային
փոխադրումներ.
ծովային
փոխադրումներ. փոխադրումներ գետային
փոխադրամիջոցներով. բեռների տեղափոխում.
միջնորդություն
ծովային
փոխադրումների
հարցերում. միջնորդություն փոխադրումների
ժամանակ. տեղեկատվության տրամադրում
երթուղիների
ոլորտում.
ավտոմեքենա
ների վարձույթ. բեռնման - բեռնաթափման
աշխատանքներ.
բեռնաթափման
աշխա
տանքներ.
ապրանքների
կշռաբաշխում
(կշռածրարում). ապրանքների փաթեթավորում.
վարորդների
ծառայություններ.
ջրային
զբոսանքի
փոխադրամիջոցների
ծառայու
թյուններ. սուրհանդակների ծառայություններ
(նամակագրության
կամ
ապրանքների
առաքում).
փոխադրամիջոցների ծառայու
թյուններ. նամակագրության նախավճարում.
տվյալների
կամ
փաստաթղթերի
պահ
պանում էլեկտրոնային սարքերում. ապրանք
ների
պահպանություն.
ապրանքների
պահպանություն պահեստներում. բեռների
առաքում:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(442) 01.04.2016
(540)

(210) 20151868		

(111) 24830

(220) 25.12.2015

(151) 09.08.2016

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական,
լուսանկարչական,
կինեմա
տոգրաֆիական,
օպտիկական,
կշռման,
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման),
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.

			(181) 25.12.2025
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս)
Լիմիթիդ, GB
(442) 16.02.2016
(540)

08/2

№ՄԱՍ 1

մուգ մոխրագույն, կապույտ և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա
խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի.
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20151869		

(111) 24831

(220) 28.12.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 28.12.2025
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB
(442) 03.02.2016
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատ
րաստուկներ և նյութեր. պատվաստանյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151875		

(111) 24832

(220) 29.12.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 29.12.2025
(730) Ֆեյսբուք, Ինք., US
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կոմպակտ
սկավառակներ,
DVD-ներ
և
տեղեկատվության
թվային
այլ
կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ
մեքենաներ,
տեղեկատվության
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
կրակմարիչներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառա
յու
թյուններ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան
գործունեություն.
դրամավարկային
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ
և
հետազոտություններ
և
դրանց
հետ
կապված
մշակումներ.
արդյու
նաբերական
վերլուծումներ
և
հետազոտություններ. համակարգչային ապա
րատների և ծրագրերի մշակում և կատարելա
գործում.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ.
անվտանգության
ծառայություններ
սեփականության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20151876		

(111) 24833

(220) 29.12.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 29.12.2025
(730) Ֆեյսբուք, Ինք., US
(442) 01.04.2016
(540)
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№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական,
լուսանկարչական,
կինեմա
տոգրաֆիական,
օպտիկական,
կշռման,
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման),
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ
սկավառակներ,
DVD-ներ
և
տեղեկատվության
թվային
այլ
կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ
մեքենաներ,
տեղեկատվության
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
կրակմարիչներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառա
յություններ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան
գործունեություն.
դրամավարկային
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունաբե
րական վերլուծումներ և հետազոտություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ.
անվտանգության
ծառայություններ
սեփականության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________
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(210) 20151877		

(111) 24834

(220) 29.12.2015

(151) 09.08.2016

			(181) 29.12.2025
(730) Ֆեյսբուք, Ինք., US
(442) 01.04.2016
(540)
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դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունաբե
րական վերլուծումներ և հետազոտություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ.
անվտանգության
ծառայություններ
սեփականության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական,
լուսանկարչական,
կինեմա
տոգրաֆիական,
օպտիկական,
կշռման,
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման),
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ
սկավառակներ,
DVD-ներ
և
տեղեկատվության
թվային
այլ
կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
կրակմարիչներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառա
յություններ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան
գործունեություն.
դրամավարկային
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.

(210) 20160018		

(111) 24835

(220) 18.01.2016

(151) 09.08.2016

			(181) 18.01.2026
(730) Դաբուր Ինդիա Լիմիթիդ, IN
(442) 01.03.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ, մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. ատամի մածուկներ, ատամի փոշի և
բերանի խնամքի միջոցներ:
(740) Թերեզա Կանեցյան
_____________________

(210) 20160019		

(111) 24836

(220) 18.01.2016

(151) 09.08.2016

			(181) 18.01.2026
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.08.2016

(730) Դաբուր Ինդիա Լիմիթիդ, IN

(210) 20160075		

(111) 24838

(442) 01.03.2016
(540)

(220) 04.02.2016

(151) 09.08.2016

08/2

№ՄԱՍ 1

			(181) 04.02.2026
(730) Ամբրոուզիը Սափհըրբ Լթդ., IL
(442) 01.03.2016
(540)

(526) «Amla» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 3. յուղ մազերի համար, մազերի
խնամքի միջոցներ, կրեմներ մազերի համար և
կոսմետիկ պատրաստուկներ:
(740) Թերեզա Կանեցյան
_____________________

(210) 20160047		

(111) 24837

(220) 25.01.2016

(151) 09.08.2016

			(181) 25.01.2026
(730) «Օբսիդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
Բյուրեղավան, շ. 8, բն. 37, AM

(511)
դաս 5. վիտամիններ, հանքանյութեր
դիետիկ
հավելումներում
օգտագործման
համար, խոտաբույսեր դիետիկ հավելումներում
օգտագործման համար, ամինաթթուներ և
դիետիկ հավելումներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

ք.

(442) 16.02.2016
(540)

(210) 20160116		

(111) 24839

(220) 11.02.2016

(151) 09.08.2016

			(181) 11.02.2026
(730) Արմինե Նահապետյան, Երևան, Վրացա
կան 17, բն. 30, AM
(442) 16.03.2016
(540)

(511)
դաս 24. գործվածքներ և մանածագոր
ծական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի
ծածկոցներ.
դաս 25. հագուստ, գլխարկներ:
_____________________
(526) «TOUR» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սև, սպիտակ, բաց և մուգ կապույտ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 39. տուրիստական գործակալություն:
_____________________

(210) 20160117		
(111) 24840
(220) 11.02.2016
(151) 09.08.2016
			(181) 11.02.2026
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի
12, AM
(442) 16.03.2016
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(511)
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք, հախճապակյա և
ճենապակյա իրեր:
_____________________

(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160127		

(111) 24841

(220) 11.02.2016

(151) 09.08.2016

(210) 20160153		
(111) 24843
(220) 16.02.2016
(151) 09.08.2016
			(181) 16.02.2026
(730) Տիգրան Ճորոխյան, Երևան,Նորքի 9-րդ
փողոց, տուն 122, AM
(442) 16.03.2016
(540)

			(181) 11.02.2026
(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA
(442) 16.03.2016
(540)
(526) «COMPLETE» և «SPRAY» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
և նյութեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20160152		

(111) 24842

(220) 16.02.2016

(151) 09.08.2016

			(181) 16.02.2026
(730) Տիգրան Ճորոխյան, Երևան,Նորքի 9-րդ
փողոց, տուն 122, AM
(442) 16.03.2016
(540)

(526) Բացի «Ma’teeth», «Մատիտ», «eli», «eli.
am» գրառումներից մնացած բոլոր գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 30. շոկոլադ:
_____________________

(210) 20160188		
(111) 24844
(220) 19.02.2016
(151) 09.08.2016
			(181) 19.02.2026
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն.
5, AM
(442) 16.03.2016
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(730) Լևոն Մարության, Երևան, Ամիրյան 7, բն.
6, AM

(540)

(442) 16.03.2016
(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(526) «RESTAURANT & LOUNGE» արտահայտու

կապույտ, մուգ կապույտ, դեղին, սև, սպիտակ

թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

և բաց մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինի:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և

(740) Ալբինա Նազարյան
_____________________

ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. ռեստորան և բար:
_____________________

(210) 20160205		

(111) 24845

(210) 20160209

(111) 24847

(220) 23.02.2016

(151) 09.08.2016

(220) 24.02.2016

(151) 09.08.2016

			(181) 23.02.2026
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM

			(181) 24.02.2026
(730) Լևոն Մարության, Երևան, Ամիրյան 7, բն.
6, AM

(442) 16.03.2016
(540)

(442) 16.03.2016
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20160208

(111) 24846

(220) 24.02.2016

(151) 09.08.2016

			(181) 24.02.2026
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(526) «RESTAURANT & LOUNGE» արտահայտու

(210) 20160244		

(111) 24850

թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(220) 02.03.2016

(151) 09.08.2016

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և

			(181) 02.03.2026
(730) «Պիանկ» ՍՊԸ, ԼՂՀ Ասկերանի շրջան, գ.
Խրամորթ, AM

ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. ռեստորան և բար:
_____________________

(210) 20160210		

(111) 24848

(220) 24.02.2016

(151) 09.08.2016
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(442) 01.04.2016
(540)

			(181) 24.02.2026
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր
նահանգի կորպորացիա, US
(442) 16.03.2016
(540)
(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
գարեջուր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20160233		

(111) 24849

(220) 01.03.2016

(151) 09.08.2016

			(181) 01.03.2026
(730) «Սևակ Շահին» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան
2 Ա, տարածք 19, AM

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160258

(111) 24851

(220) 04.03.2016

(151) 09.08.2016

			(181) 04.03.2026
(730) «Կոմանդիր սեքյուրիթի» ՍՊԸ, Երևան,
Սողոմոն Տարոնցի նրբ., շ. 3, բն. 14, AM
(442) 14.04.2016
(540)

(442) 01.04.2016
(540)

(526) «Café Bar & Restaurant» գրառումն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմրաշագանակագույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 43. ռեստորան:
_____________________

(526) «LLC» գրառումը և «K» տառն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մուգ կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 45. մասնավոր պահնորդային գործու
նեություն:
_____________________
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(210) 20160263		

(111) 24852

(220) 09.03.2016

(151) 09.08.2016

			(181) 09.03.2026
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
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(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ»
ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(442) 14.04.2016
(540)

(442) 01.04.2016
(540)

(526) «Less Smell» գրառումը և «SSL» հապավումն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ,
սիգարետներ,
սիգարիլներ,
ծխախոտ
սեփական
սիգարետները
փաթաթելու
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար,
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ,
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու
համար).
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝
տաքացման ընթացքում առաջացող աերոլիզի
մեջ պարունակվող նիկոտինը վերացնելու
համար. նիկոտինային
հեղուկ լուծույթներ
էլեկտրոնային սիգարետներում օգտագործման
համար. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ,
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական
տուփեր
ծխախոտի
համար,
սիգարետի
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու
համար, վառիչներ, լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20160277		

(111) 24854

(220) 10.03.2016

(151) 09.08.2016

			(181) 10.03.2026
(730) «Մանանա գրեյն» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,
գյուղ Արմաշ, Ա. Հայրիյան 2, AM
(442) 14.04.2016
(540)

(526) «FISH» գրառումն ինքնուրույն պահպա
(210) 20160273		

(111) 24853

(220) 10.03.2016

(151) 09.08.2016

			(181) 10.03.2026

նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 31. ձկան կեր:
_____________________
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(210) 20160301		

(111) 24855

(220) 14.03.2016

(151) 09.08.2016

			(181) 14.03.2026
(730) Հարմիկ Հաղվերդի Մանասերյան, Երևան,
Դավիթաշեն, Ձոր 1, տուն 1, AM
(442) 14.04.2016
(540)
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դաս 41. զվարճությունների և կրթու
թյան
(դաստիարակության, ուսուցման) ծառա
յու
թյուններ, այն է՝ ըստ պահանջի տեսանյութերի
տրամադրման
ծառայությունների
միջո
ցով չբեռնվող ֆիլմերի և հեռուստա
շոուների,
ինչպես նաև ֆիլմերին և հեռուստաշոուներին
վերաբերող
տեղեկատվության,
ակնարկ
ների, մեկնաբանությունների և առաջար
կությունների
տրամադրում.
չբեռնվող
հեռուստաշոուներ, ֆիլմեր և մուլտիմեդիային
զվարճալի
բովանդակություն,
ինչպես
նաև
հեռուստաշոուներին,
ֆիլմերին
և
մուլտիմեդիային զվարճալի բովանդակությանը
վերաբերող տեղեկատվություն, ակնարկներ,
մեկնաբանություններ և առաջարկություններ
պարունակող վեբկայքերի տրամադրում:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(526) «MOTORS» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 7. մեքենայի շարժիչի մասերի հղկման
հաստոց:
_____________________

(210) 20160311		

(111) 24856

(220) 15.03.2016

(151) 09.08.2016

(210) 20160316		

(111) 24857

(220) 16.03.2016

(151) 09.08.2016

			(181) 16.03.2026
(730) «Զենուբիա» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան
37/13ա, AM
(442) 14.04.2016
(540)

			(181) 15.03.2026
(730) Նեթֆլիքս, Ինք., Դելավեր նահանգ կոր
պորացիա, US
(442) 02.05.2016
(540)

(511)
դաս 38. ձայնատեսային և մուլտիմեդիային
բովանդակության
հոսքային
փոխանցում
համացանցի միջոցով. ձայնատեսային և
մուլտիմեդիային բովանդակության փոխանցում
և տեղհասցնում համացանցի միջոցով. ըստ
պահանջի
տեսանյութերի
փոխանցման
ծառայություններ.
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(526) Բացի «ZENOBIA» բառից մնացած բոլոր

(210) 20160363

(111) 24859

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության

(220) 22.03.2016

(151) 09.08.2016

օբյեկտներ չեն:

			(181) 22.03.2026
(730) Լուքնա Ինք, US

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, բեժ, շագանակագույն և մուգ մոխրա
գույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. թահին:
_____________________

(210) 20160317		

(111) 24858

(220) 16.03.2016

(151) 09.08.2016

			(181) 16.03.2026
(730) «Զենուբիա» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան
37/13ա, AM
(442) 14.04.2016
(540)
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(442) 14.04.2016
(540)

(511)
դաս 42. համացանցային որոնողական
համակարգերի տրամադրում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20160365

(111) 24860

(220) 22.03.2016

(151) 09.08.2016

			(181) 22.03.2026
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի կորպո
րացիա, US
(442) 14.04.2016
(540)

(511)
դաս 5. հակասնկային հատկություններով
օժտված դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20160374		

(111) 24861

(220) 24.03.2016

(151) 09.08.2016

			(181) 24.03.2026
(730) Ցոլակ Վարդերեսյան, Երևան, Զեյթուն,
Մ. Ավետիսյան, 4-րդ փ., 14 շ., բն. 11, AM

(526) Բացի «ZENOBIA» բառից մնացած բոլոր

(442) 14.04.2016
(540)

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
դարչնագույն, բեժ և ձիթապտղի գույնի գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 29. ձիթապտղի յուղ:
_____________________

(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
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.08.2016

իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի
պահարաններ.
սովորական
մետաղներից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. հանքանյութեր.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման,
չորացման,
օդափոխման,
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական
սարքեր.
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.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ. առևտուր:
(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20160375		

(111) 24862

(220) 24.03.2016

(151) 09.08.2016

			(181) 24.03.2026
(730) Ցոլակ Վարդերեսյան, Երևան, Զեյթուն,
Մ. Ավետիսյան, 4-րդ փ., 14 շ., բն. 11, AM
(442) 14.04.2016
(540)

(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր.
շարժական
մետաղյա
կառուցվածքներ
և
շինություններ.
մետաղյա
նյութեր
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի
պահարաններ.
սովորական
մետաղներից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. հանքանյութեր.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման,
չորացման,
օդափոխման,

08/2

№ՄԱՍ 1

ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական
սարքեր.
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.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ. առևտուր:
(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20160386

(111) 24863

(220) 25.03.2016

(151) 09.08.2016

			(181) 25.03.2026
(730) «Տիեռաս դե Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Մ.
Խորենացու 1-ին փակուղի, 8-րդ շենք, բն. 2ա, AM
(442) 02.05.2016
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
(740) Սարգիս Կնյազյան
_____________________

(210) 20160420		

(111) 24864

(220) 02.04.2016

(151) 09.08.2016

			(181) 02.04.2026
(730) «Սևակ Շահին» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան
2 Ա, տարածք 19, AM
(442) 02.05.2016
(540)
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(526) «Café Bar & Restaurant» գրառումն ինքն

(210) 20160478

(111) 24866

ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(220) 20.04.2016

(151) 09.08.2016

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

			(181) 20.04.2026
(730) «Լուսայգ» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան 2,
67 տարածք, AM

կարմրաշագանակագույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 43. ռեստորան:
_____________________

(210) 20160472		

(111) 24865

(220) 18.04.2016

(151) 09.08.2016

08/2

№ՄԱՍ 1

(442) 16.05.2016
(540)

			(181) 18.04.2026
(730) Ջիմ Բիմ Բրենդզ Քո., US
(442) 16.05.2016
(540)

(526) «1962» գրառումն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի). օղի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շագա
նակագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքով ապահովման
ծառայություն:
_____________________
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№ՄԱՍ 1

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

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

927		

20.11.2025

Կաբուշիկի Կաիշա Կանեբո Կեշոհին (Կանեբո Քոսմեթիքս Ինք.), JP

2183		

20.05.2026

Բաքարդի Ֆրանս, FR

2184		

20.05.2026

Բաքարդի Ֆրանս, FR

2185		

20.05.2026

Բաքարդի Ֆրանս, FR

11502		

03.08.2026

«Վամհեր» ՍՊԸ, «Երևան, Գրիբոյեդովի 11ա, բն. 27, AM

12235		

05.12.2026

«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,

					

ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

30
30

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ
ՀԱՅՏԵՐ

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

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.08.2016

№
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Տեղեկություններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 20151524
(220) 23.10.2015
(730) Վերիզըն Թրեյդմարք Սերվիսիս ԼԼՔ, US
(540)
(511)
դաս 9. հեռակապի, հեռուստատեսության,
համակարգչային ցանցի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների սարքավորանք, դետալներ
և
համակարգեր.
հեռահաղորդակցական
ծրագրեր.
հեռախոսներ,
պլանշետային
համակարգիչներ և կապի անլար սարքեր
ձայնի,
տվյալների
կամ
պատկերների
փոխանցման համար, մեդիախաղարկիչներ.
հեռուստատեսային
կցուրդներ.
թվային
տեսագրման
համակարգեր
(DVRs).
հեռուստացույցների,
համակարգիչների
և
կցուրդների
հեռակառավարման
սարքեր.
թվային մուլտիմեդիային հաղորդիչ սարքեր.
մոդեմներ և երթուղարարներ. արբանյակային
նավագնացական սարքեր, մասնավորապես`
GPS
համակարգեր.
աքսեսուարներ
հեռախոսների, շարժական հեռախոսների,
պլանշետային համակարգիչների և անլար
կապի սարքերի համար, մասնավորապես`
ականջակալներ
և
ականջապանակներ,
հեռախոսների
լիցքավորման
սարքեր,
բարձրացնող
տրանսֆորմատորներ,
հեռախոսների հենակներ ավտոմեքենաների
համար, կալիչներ, բռնիչներ շարժական
(բջջային)
հեռախոսների
համար.
լիցքավորման և տեղակայման կայաններ,
շարժական հեռախոսների և պլանշետային
համակարգիչների պաշտպանիչ պատյաններ,
պաշտպանիչ ծածկոցներ և պատյաններ ձեռքի
էլեկտրոնային սարքերի համար, պատյաններ
շարժական (բջջային) հեռախոսների համար,
լույսից և խազերից պաշտպանող հարմարեցված
պլաստմասե թաղանթներ շարժական (բջջային)
հեռախոսների էկրանների համար. անլար և
շարժական բարձրախոսներ. CD և DVD տուփեր.

համակարգիչների պայուսակներ. մկնիկների
գորգեր.
համակարգիչների
մկնիկներ.
դեկորատիվ մագնիսներ. հեռակապի անլար
սարքեր աուդիոյի, ձայնի, տվյալների, պատկերի,
տեսագրությունների և հաղորդագրությունների
փոխանցման համար, համացանց մուտք
գործելու համար, դեպի նավագնացական և
ուղղորդված ծառայություններ մուտքի համար
և օդում երաժշտություն, տեսագրություններ և
հավելվածներ ներբեռնելու հնարավորության
համար, որոնք կարող են ներառել երաժշտական
նվագարկիչ և տեսախցիկ. անլար կապի
սարքեր, որոնք ստեղծում են տեղային,
անլար ցանց. կրող անձնական էլեկտրոնային
սարքեր և սենսորներ, որոնք մշակում,
պահեստավորում և փոխանցում են օգտատերի
կենսաբանական տվյալները. անլար սարքերից
պատրաստված կոճակի տեսքով մարմնի
վրա տեղադրվող անձնական էլեկտրոնային
վթարային
համակարգ,
որն
օգտատերը
սեղմում է ծանուցելու մյուսներին օգնության
մասին,
և
հեռակառավարման
սարքեր,
որոնց օգնությամբ ահազանգը ուղարկվում
հեռախոսին. ծրագրերով ներկառուցված կրող
անձնական տեղային համակարգեր, որոնք թույլ
են տալիս ծնողին տեսնելու երեխայի գտնվելու
վայրը.
հեռակապի,
հեռուստատեսության,
համակարգչային ցանցի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների համար համակարգչային
սարքավորանք և համակարգչային ծրագրեր.
ծրագրային
հավելվածներ
զվարճության,
խաղերի և արդյունավետության բնագավառում.
ցանցի կառավարման ծրագրեր, ցանցի մուտք
գործելու և ցանցի պահպանման համակարգերի
ստեղծման և պահպանման կառավարման
ծրագրեր. համաշխարհային համակարգչային
ցանցի և ինտերակտիվ համակարգչային
կապի ցանցի համակարգչային ծրագրեր.
կոդավորման
համակարգչային
ծրագ
րեր.
համակարգիչների
և
ցանցի
անվտանգության համակարգչային ծրագրեր.
միջհամակարգչային (m2m) ծառայությունների,
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համացանցին միանալու սարքերի և իրերի
ներցանցի (IoT) համակարգչային ծրագրեր.
հավելվածների մշակման ծրագրերի փաթեթներ
և
կիրառական
խնդիրների
ծրագրային
ինթերֆեյս միջհամակարգչային (m2m) և իրերի
ներցանցի (IoT) սարքերի, իրերի ներցանցի
(IoT) ապրանքների և ծառայությունների
հետ կապված ծրագրերի և հավելվածների
ստեղծման համար. իրերի ներցանցի (IoT) և
տվյալների միացման, սարքերի կառավարման,
ընդհանուր տեսքի, բաժանորդագրության,
կառավարման
և
հսկողության
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային
ծրագրեր, որոնք հավաքագրում և հաղորդում
են
տվյալներ
համացանցին
միացված
միջհամակարգչային
(m2m)
և
իրերի
ներցանցի (IoT)
սարքերից և
տվյալները
համալրում են կորպորատիվ, վեբ և բջջային
հավելվածների ծրագրերում. համակարգչային
հավելվածներ
ձայնի,
տվյալների
և
լուսանկարների հաղորդման և տարածման
համար. համակարգչային ծրագրեր, որոնք
հեռարձակվում են համացանցում. տեքստի,
տվյալների,
գրաֆիկայի,
պատկերների,
տեսագրությունների,
էլեկտրոնային
խա
ղերի, թվային մեդիայի և էլեկտրոնային
հրապարակումների ստեղծման, բեռնավորման,
հաղորդման,
ընդունման,
խմբագրման,
առանձնացման, կոդավորման, կոդազերծման,
ցուցադրման, թողարկման, արխիվացման և
կազմակերպման համակարգչային ծրագրեր.
տեսագրությունների և էլեկտրոնային խաղերի
համակարգչային ծրագրեր. բովանդակության
փոխհաղորդման
համակարգչային
ծրագրեր.
տեսագրությունների
սահմանափակման, զատման, կրճատման
համակարգչային
ծրագրեր.
տվյալների
և
տեղեկատվության
հավաքագրման,
խմբագրման, կազմակերպման, փոփոխման,
առանձնացման, հաղորդման, արխիվացման
և տարածման համակարգչային ծրագրեր.
բջջային
(շարժական)
հեռախոսների
համար
համակարգչային
հավելվածներ,
մասնավորապես`
համակարգչային
ծրագ
րեր տվյալների մշակման համար. բջջային
(շարժական)
հեռախոսների
համար
համակարգչային
հավելվածներ,
մասնա
վորապես`
հաղորդակցմանը
նպաստող
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համակարգչային
ծրագրեր.
անլար
սարքերի համար էլեկտրոնային խաղերի
համակարգչային
ծրագրեր.
տարբերակիչ
նշանների համակարգչային ծրագրեր ձայնի,
պատկերների և տվյալների տարածման
համար. մարզավիճակի, ակտիվության և
առողջության
մասին
տեղեկատվության
տարածման
համակարգչային
ծրագրեր.
մարզական և առողջապահական ծրագրերին
վերաբերող տեղեկատվության կառավարման
համար
համակարգչային
ծրագրեր.
կենսաչափական վերահսկման սարքերի և
տվյալների համար համակարգչային ծրագրեր.
համակարգչային ծրագրեր, որոնք թույլ են
տալիս հեռակապի ցանցերին, համացանցի
վեբ-կայքերին
և
շարժական
(բջջային)
հեռախոսներին հաղորդելու քարտեզավորման,
նավագնացության, երթևեկության, եղանակի և
տեսարժան վայրերի մասին տեղեկատվություն.
համակարգչային
սարքավորանք
և
ծրագրային համակարգեր, մասնավորապես`
ներկառուցված ախտորոշիչ հաշվիչ սարքեր,
ռադիոընդունիչներ և բարձրախոսներ, որոնք
ծրագրավորված են GPS համակարգով և
շարժական
(բջջային)
հեռախոսակապով
Ճանապարհային վթարների տեխնիկական
օգնության, ձայնի և տվյալների հաղորդման,
տրանսպորտային միջոցների տեղակայման
և
վերանորոգման,
ռեալ
ժամանակում
տրանսպորտային միջոցների ախտորոշման,
շտապ
պատահարների
ընդունման
և
ճանապարհային վթարների տեխնիկական
օգնության
կառավարման
համար.
ճանապարհային վթարների տեխնիկական
օգնության կառավարման համակարգչային
ծրագրեր
սպասարկման
կենտրոնների
համար. ավտոկայանատեղի համար վճարման
ժամանակը ցույց տվող հավելվածներ բջջային
հեռախոսների
համար.
քարտեզի
վրա
տրանսպորտային միջոցների գտնվելու վայրը
ցույց տվող բջջային (շարժական) հեռախոսների
հավելվածներ. համակարգչային ծրագրեր,
որոնց օգնությամբ օգտատերերը ծանուցվում
են տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական
սպասարկման մասին. վճարում կատարելու,
գումար փոխանցելու և ստանալու համար
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային
ծրագրեր շարժական, բջջային հեռախոսներով
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վճարումները հեշտացնելու համար. էլեկտրո
նային ֆինանսական հարթակներ, որոնք
ապահովում են տարբեր տեսակի վճարումների
և
դրամական
պարտավորություններով
գործարքների
կատարումը
շարժական
(բջջային) հեռախոսներով.
դաս
14.
ժամացույցներ
(ձեռքի).
սպորտային
ժամացույցներ.
ոսկերչական
իրեր.
ժամացույցներ.
վայրկյանաչափեր
շարժականգի հետ.
դաս 16. տպագիր արտադրանք, մաս
նավորապես` հեռախոսահամարների տեղեկա
գրքեր. պարսավագրեր, բրոշյուրներ, տպագիր
թերթեր և քարտեր, և կրթական և ուսուցողական
նյութեր՝ բոլորը հեռակապի, համացանցի
և
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
բնագավառում. մատիտներ. թանաքով գրիչներ.
գրիչ–մարկերներ. բլոկնոտներ, ծոցատետրեր,
հուշատետրեր. կպչուն բլոկնոտներ, ծոցա
տետրեր, հուշատետրեր. ճնշածծաններ (թղթա
ճնշիչներ). օրացույցներ. թղթի կարիչներ.
թղթադրամի սեխմիչներ.
դաս 18. սպորտային պայուսակներ.
անձրևի հովանոցներ. մեծ տնտեսական
պայուսակներ. այցեքարտերի թղթապանակներ.
թիկնապայուսակներ. կաշվե իրեր փաստա
թղթերի համար. ուղեբեռի պիտակներ.
դաս 24. գոլֆի սրբիչներ. դրսում
օգտագործելու
ծածկոցներ,
վերմակներ.
լողափի սրբիչներ.
դաս 25. հագուստ, մասնավորապես`
գլխի ծածկոցներ, բաճկոններ, շապիկներ
(բլուզներ),
վարտիքներ
(փոխաններ)
և
գլխարկներ.
կենսաչափական
վերահսկող
սարքեր պարունակող շապիկներ (բլուզներ),
վարտիքներ (փոխաններ) և գլխարկներ.
հողաթափեր.
փողկապներ.
ձեռնոցներ.
վզպատներ.
դաս
28.
գոլֆի
սարքավորանք,
մասնավորապես`
հարմարանքներ
հողի
գնդերը տեղում դասավորելու համար (գոլֆի
պարագաներ),
հարմարանքներ
գոլֆի
գնդակները
չափանշելու
համար,
գոլֆի
գնդակներ, գոլֆի գնդակների տարբերանիշեր.
լողափի
գնդակներ.
յոյոներ.
թռչող
սկավառակներ.
փուչիկներ.
խաղազառեր
(վեգ, ճան), դոմինո. խաղաթղթեր. պոկերի
խաղանիշեր, ֆիշկաներ. ֆուտբոլի գնդակներ.
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դաս 35. մանրածախ և ինտերնետ
խանութների
վաճառքի
ծառայություններ
կապված հեռակապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ապրանքների
և
ծառայությունների,
անլար
էլեկտրոնային
սարքերի և աքսեսուարների` ականջակալների,
մարտկոցների և պատյանների, կրովի անլար
տեխնոլոգիաների` սմարթ-հեռախոսների և
ֆիթնեսի սարքերի, խաղերի հսկիչ սարքերի,
մուլտիմեդիայի
հաղորդիչ
սարքերի,
հեռուստատեսային
բաժանորդագրությանը
վերաբերվող ապրանքների և ծառայությունների,
կենցաղային
տեխնիկայի,
համացանցին
միանալու տնային սարքերի, այդ թվում`
թերմոստատների
(ջերմապահպանիչների),
լուսավորման
և
տան
անվտանգության
սարքերի հետ, և ապրանքների ցուցադրում.
հեռուստատեսային
բաժանորդագրություն.
հեռակապի ապրանքների և ծառայությունների,
բաժանորդագրությամբ
հեռուստատեսային
ապրանքների
և
ծառայությունների,
թվային տեխնոլոգիաների և զեղչով և
օգտատերերի առցանց կտրոններով ձեռք
բերված
էլեկտրոնիկայի
առաջխաղացում.
հեռուստատեսության,
կինոնկարների,
երաժշտության, ինտերակտիվ իրադարձու
թյունների,
տեսագրությունների,
խաղերի
և
մուլտիմեդիային
բովանդակության
հաղորդման համար բաժանորդագրության
ծառայություններ. վճարային կամ կանխա
վճարային
բաժանորդագրության
համար
հեռուստատեսությամբ, համակարգչով, դյու
րա
կիր
համակարգիչներով,
շարժական
(բջջային) հեռախոսներով և այլ անձնական
էլեկտրոնային
սարքերի
օգնությամբ
էլեկտրո
նային կամ համացանցով տրա
մադրվող
ձայնագրությունների,
տեսա
գրությունների,
տվյալների,
խաղերի
և
մուլտիմեդիային
բովանդակության
տրամադրում.
մանրածախ
ինտերնետ
խանութների
առցանց
ծառայություններ.
սպորտային մրցումների և միջոցառումների
առաջխաղացում երրորդ անձանց
համար.
նորարարության
և
տեխնոլոգիաների
առաջխաղացման նպատակով խրախուսական
պարգևատրումներով հաղորդումների անց
կացում. երրորդ անձանց համար գովազդ
շարժական
(բջջային)
էլեկտրոնային
սարքերում. երրորդ անձանց ապրանքների
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և
ծառայությունների
առաջխաղացման
նպատակով անլար կապի բաժանորդներին
տվյալների տրամադրում. զեղչային համա
կարգով ծրագրերի կառավարում, որը թույլ է
տալիս մասնակիցներին զեղչով ձեռք բերելու
ապրանքներ և ծառայություններ, օգտագործելով
զեղչի քարտը. գովազդ և առաջխաղացման
ծառայություններ
այդ
թվում`
զեղչի
տրամադրմամբ երրորդ անձանց ապրանքների
և
ծառայությունների
առաջխաղացում,
ներառ
յալ`
մեքենաների
վերանորոգման
և
տուրիստական
ծառայությունների
զեղչեր. հեռակապի և հեռուստատեսային
ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացում
խրախուսական պարգևատրմամբ ծրագրերի
միջոցով, որտեղ օգտատերերը պարգևատրվում
են նոր օգտատիրոջը բաժանորդագրելու
համար. բարեգործական ծառայություններ,
մասնավորապես` էկոլոգիայի խնդիրների,
ոստիկանության և նախաձեռնությունների
մասին
հասարակության
իրազեկման
առաջխաղացում. բարեգործական ծառայու
թյուններ,
մասնավորապես`
կամավոր
աշխատողների ծրագրերի և համայնքային
ծրագրերի կազմակերպում և անցկացում.
դաս 36. սպորտային, կրթական և զվարճալի
ծրագրերի և իրադարձությունների ֆինանսային
աջակցություն.
դրամական
էլեկտրոնային
փոխանցումներ. ֆինանսային փոխանցումների
ծառայություններ,
մասնավորապես՝
ան
վտանգ կոմերցիոն փոխանցումների և
վճարումների տրամադրում. բարեգործական
ֆոնդերի ծառայություններ, մասնավորապես՝
ֆինանսային աջակցություն երրորդ անձանց
ծրագրերի և ծառայությունների համար.
գրանտերի
տրամադրում
գրականության
բնագավառում հետազոտության և կրթության,
տնային բռնության կանխման, երեխաների
կրթության առաջխաղացմանը, գիտության,
տեխնոլոգիայի,
ճարտարագիտության
և
մաթեմատիկական
առարկաների
բնա
գա
վառում, առողջապահության և առող
ջապահական
տեխնոլոգիաների,
շրջակա
միջավայրի
խնդիրների,
և
մտավոր
էներգետիկայի համակարգերի համար.
դաս
37.
հեռակապի
ցանցերի
և
սարքավորումների, համակարգչային սար
քա
վորանքի,
համակարգչային
համա

№

08/2

կարգերի և կապի ցանցերի տեղադրում,
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում.
հեռախոսալարերի և հեռախոսների բնիկների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
ճանապարհային
վթարների
հրատապ
տեխնիկական օգնություն, մասնավորապես՝
ճանապարհի վթարային կանչերի ընդունում,
իջած անվադողերի փոխում (վերանորոգում),
վառելիքի հրատապ լիցքավորում և մարտկոցի
գործարկում. հեռախոսով ավտոմեքենաների
տեխնիկական խորհրդի և տեղեկատվության
տրամադրում.
դաս 38. հեռակապի ծառայություններ.
հեռուստահեռարձակում,
աուդիո
և
վիդեո
ծրագրերի
և
հեռուստատեսային
հաղորդումների հեռարձակում և հաղորդում
հեռուստատեսությամբ,
համակարգչով
և
անլար էլեկտրոնային սարքերի միջոցով.
հարցմամբ, ըստ պահանջի տեսաֆիլմերի (VOD)
ծառայություն. միանգամյա վճարումով դիտման
ծառայություն (PPV), հեռուստահավելվածների
և թվային ձայնագրիչների (DVRs) վարձույթ
հեռուստացույցի հետ օգտագործման համար.
սոցցանցերում առցանց ռեժիմով զրույցի
սենյակների
տրամադրում.
հեռուստա
տեսության, կինոնկարների, երաժշտության,
ինտերակտիվ իրադարձությունների, տեսա
գրությունների, խաղերի և մուլտիմեդիային
բովանդակության էլեկտրոնային հաղորդում
և
հեռարձակում
երրորդ
անձանց
համար. հեռակապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ծառայություններ,
այդ թվում՝ ձայնի, ձայնագրությունների,
տեսագրությունների, պատկերների, տեղե
կատվության, տվյալների և այլ բովանդակության
հաղորդում կապի ցանցի, անլար կապի
ցանցի,
համացանցի,
օպտիկաթելքային
կապի
ցանցերի
և
համակարգչային
տվյալների այլ ցանցերի միջոցով. թվային
բաժանորդային գծի (DSL) և գերարագ
համացանցի ծառայություններ. էլեկտրոնային
փոստի
ծառայություն.
բազմանգամյա
օգտատերերին դեպի համաշխարհային կապի
ցանց ինտերակտիվ մուտքի տրամադրում.
բազային ցանցի ծառայություններ, այդ թվում՝
գերարագ բաժանորդային գիծ կամ կապի
ճյուղեր, որոնք համացանցում կառուցում են
գլխավոր մայրուղի. լայն տարածության կապի
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ցանցերի (WAN) հաղորդման ծառայություններ.
լոկալ համակարգչային ցանցի հաղորդման
ծառայություններ.
ասինքրոնացման
փոխանցման ռեժիմի (atm) ծառայություններ,
այդ թվում ֆիքսված փոքր չափի սյունակներում
կոդավորված տեղեկատվության հաղորդում.
համալիր ծառայությունների տրամադրմամբ
թվային
ցանցի
ծառայություններ
(isdn).
ինտերնետային կանխագրով (ip) միջցանցային
կապի ծառայություններ, մասնավորապես՝
համացանցով տեղեկատվության հաղորդում.
վիրտուալ մասնավոր ցանցի ծառայություններ
(vpn) և մասնավոր գծի ծառայություններ,
այդ թվում՝ համակարգչային ցանցով ռեալ
ժամանակում
մասնավոր
և
անվտանգ
էլեկտրոնային
կապի
տրամադրում.
էլեկտրոնային
համակարգով
տվյալների
հաղորդման
ծառայություններ.
ձայնի,
տվյալների, տեսագրությունների և մուլտի
մեդիայի
հաղորդման
կոմուտացիոն
ծառայություններ.
համացանցին
և
այլ
համակարգչայնացված կապերին, տվյալների
հաղորդման ցանցերին և անլար ցանցերին
հեռակապի տրամադրում. անլար կապի ցանցին
զուգահեռ մուտքի տրամադրում. հեռակապի
մուտքի տրամադրման ծառայություններ, այդ
թվում՝ անկախ հեռակապերը և համակարգչային
ցանցերը
կապելու
նպատակով
մուտքի
տրամադրում
համացանցում տվյալների
հաղորդման
հաճախականության
համար.
տեսա, ձայնա և տվյալների հաղորդման
հեռախոսային կոնֆերանս ծառայություններ.
անլար
հեռակապի
ծառայություններ,
մասնավորապես, ձայնի և տվյալների անլար
հաղորդում. հեռակապի ծառայություններ,
մասնավորապես՝ ինտերնետային կանխագրով
ձայնի տրամադրում (voip). էլեկտրոնային
հաղորդագրությունների
ծառայություններ.
հեռակապի
և
համակարգչայնացված
կապի
ոլորտում
խորհրդատվություն.
ցանցի
մուտքի
տրամադրում
(NAPs)
համացանցում օգտատերերի միջև տվյալների
փոխանցման
հաճախականության համար.
էլեկտրոնային
նամակների
և
տեքստի
հաղորդման ծառայություններ. հեռակապի
և
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ծառայություններ, մասնավորապես՝ հեռախոսի
և ձայնի փոխանցման ծառայություններ.
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հեռախոսաժողովների
ծառայություններ.
կոդա
վորված և կոդավերծանված տվյալների
և
ձայնի
էլեկտրոնային
փոխանցման
ծառայություններ. տեղեկատվության տելե
մատիկ
հաղորդում.
Հեռակառավարման
միջոցով տվյալների և տեղեկատվության
փոխանցում. հեռակառավարման ժամանակ
օպերատորի ներկա լինելու տպավորություն
ստեղծելու ծառայություն. տրանսպորտային
միջոցների ապահովության, անվտանգության,
ախտորոշման
և
կառավարման
մասին
տեղեկատվության տելեմատիկ հաղորդում.
ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցներում
երկկողմանի անլար լայնաշերտային կապի
ծառայության տրամադրում. տրանսպորտային
միջոցների ախտորոշման և տրանսպորտային
միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության և
տեխնիկական սպասարկման հիշեցումների
տրամադրում
էլեկտրոնային
փոստի,
ցանցի
և
հեռախոսային
հավելվածների
միջոցով.
հեռակապի
ծառայություններ,
մասնավորապես՝
տրանսպորտային միջո
ցից
հեռազանգի
հնարավորության
տրամադրում
հաղորդելու
պատահարի,
հրատապ դեպքերի մասին, տրանսպորտային
միջոցի գտնվելու վայրը որոշելու և շտապ
օգնության
անձնակազմը
ուղարկելու
նպատակով.
վթարային,
փրկարարական
ծառայություններ, մասնավորապես՝ հեռակապի
ցանցով տագնապի մասին էլեկտրոնային
հաղորդագրությունների
ուղարկում. առող
ջապահության բնագավառում տվյալների և
տեղեկատվության անվտանգ էլեկտրոնային
փոխանցում. հեռակառավարման ժամանակ
տվիչների
օգնությամբ
օպերատորի
ներկա լինելու տպավորություն ստեղծելու
ծառայություն.
բովանդակության առաքման
ցանցի
ծառայություն.
հաղորդակցման
թվային միջոցների հարթակ հաղորդակցման
թվային
բովանդակության
կոդավորման,
առաքման
և
ցուցադրման
համար.
օգտատերերի
սարքավորանքի
(CPE)
վարձույթ.
անվճար
հեռախոսազանգերի
ծառայություն.
հեռախոսի
սպասարկման
կենտրոնների
և
բաժանորդագրման
կենտրոն
ների
ծառայությունների
տրա
մադրում.
ձայնային
արձագանքի
և
զանգերի
բաշխման
ծառայություններ.
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ձայնային էլեկտրոնային հաղորդագրության
ծառայություններ,
մասնավորապես՝
ձայ
նային հաղորդագրությունների ձայնագրում
և
փոխանցում
հեռախոսով,
տեքստի,
թվերի
և
նկարների
անլար
թվային
հաղորդագրություների
ծառայությունների
և էլեկտրոնային փոստի ծառայությունների
միջոցով. հեռակապի միջհամակարգչային
(m2m) ծառայություններ. իրերի ներցանցի (IoT)
հեռակապի ծառայություններ. անլար կապի
միջհամակարգչային (m2m) ծառայությունների
սարքերին, ցանցին միացված սարքերին
և
իրերի
ներցանց
(IoT)
պարունակող
համացանցին միացված սարքերին տվյալների
էլեկտրոնային հաղորդման և տեղեկատվության
տրամադրում.
անլար կապի ցանցերին
տվյալների
էլեկտրոնային
հաղորդում
միջհամակարգչային (m2m) ծառայությունների,
իրերի ներցանցի (IoT) ծառայությունների և
համացանցին միացված սարքերի համար.
արդյունաբերության տարբեր բնագավառներում
բազային հիմնապաշարների և համացանցին
միացված սարքերի մոնիտորինգ, տեղադրում,
վերականգնում և հսկում. միջհամակարգչային
(m2m)
ծառայության
տեխնոլոգիաների,
համացանցին
միացված
սարքերի,
հեռակառավարման սարքերի կառավարման
և իրերի ներցանցի (IoT) բնագավառում
հեռակապի հարցերով խորհրդատվություն.
միջհամակարգչային (m2m) ծառայություններ,
մասնավորապես՝ տրանսպորտային միջոցների
կայանատեղերի կառավարում. բարեգործական
ծառայություններ, մասնավորապես՝ տնային
բռնություններից տուժածներին և դրանց հետ
կապված իրավապահ կազմակերպություններին
անլար կապի հեռախոսների և եթերային
ժամանակի տրամադրում. բաժանորդագրման
վրա հիմնված հեռարձակման ծառայություններ.
բարեգործական նպատակներով հեռահա
ղորդակցություն, մասնավորապես՝ տնային
բռնության
տուժածներին
և
հարակից
հասարակական
կազմակերպություններին
շարժական, բջջային հեռախոսների և ազատ
եթերի տրամադրում.
դաս 39.
ճանապարհային վթարների
հրատապ տեխնիկական օգնություն, մաս
նավորապես՝ քարշակում, ամբարձում և
բանալիների
առաքում.
տրանսպորտային
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միջոցի գտնվելու վայրը որոշելու նպատակով
աշխարհագրական
տեղեկատվության
տրամադրում.
հեռակապի
ցանցերի
և
բջջային
(շարժական)
հեռախոսների
միջոցով
տեղեկատվության
տրամադրում,
մասնավորապես՝
երթուղու
կազմում,
նավագնացություն,
համաշխարհային
տեղադրության
մասին
տեղեկատվության
տրամադրում. երթևեկությանը վերաբերվող
տեղեկատվության
տրամադրում,
մասնա
վորապես՝
ճանապարհային
խցանումների
մասին,
և
ճանապարհորդությանը
վերաբերվող տեղեկատվության տրամադրում,
մասնավորապես՝
գազալցակայանների
և
տեսարժան վայրերի մասին տեղեկատվության
տրամադրում.
աշխարհագրական
տեղեկատվության, քարտեզի և երթուղու
վերաբերյալ
վեբ-կայքերի
և
վեբկայքի
էջերի
տրամադրում.
տվյալների
արխիվացում և պահպանում երրորդ անձանց
համար. համակարգչային և հեռակապի
սարքավորումների
պահպանում
երրորդ
անձանց համար.
դաս 41. հեռուստացույցով, համակարգչով
և անլար կապի էլեկտրոնային սարքերի
միջոցով
հեռուստանորությունների,
տեսա
և ձայնային ներկայացումների ցուցադրում.
համացանցով տրամադրվող էլեկտրոնային
խաղերի ծառայություններ. մուլտիմեդիային
զվարճալի բովանդակության զարգացման,
ստեղծման, արտադրման և վերջնական
մոնտաժման ծառայություններ. զվարճանքի
ծառայություններ,
մասնավորապես`
առարկաների
լայն
տեսականիով
հեռուստատեսային, տեսա և ուղիղ եթերի
հաղորդումների տրամադրում. զվարճության
բնագավառում
համացանցում
վեբ-կայքի
մուտքի
տրամադրում.
հեռակապի
և
անլար
կապի
սարքերի
օգտագործման
առաջխաղացման համար ձիարշավագրազերի
և մարտերի կազմակերպում. խրախուսական
մրցանակներով
ծրագրերի
տրամադրում,
որոնք նախատեսված են պարգևատրելու
նորամուծության
և
տեխնոլոգիաների
բնագավառում վարպետություն ցուցաբերած
մասնակիցներին.
մարզադաշտերի
սարքավորումների վարձույթ.
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դաս 42. համակարգչային ծրագրեր և
համակարգչային ցանցերի ծառայություններ.
Կապի
ծրագրային
ապահովում.
համա
կարգչային ծառայություններ, մասնավորապես`
երրորդ անձանց համար
համակարգչային
ցանցերի տեխնիկական շահագործում և
կառավարում. կառավարվող համակարգչային
ծառայություններ
և
ցանցային
գործառ
նություններ
երրորդ
անձանց
համար.
ինտերնետ
ռեսուրսների
օգնությամբ
հաշվարկում. ինտերնետ ռեսուրսներով սեր
վերների
տարածքների
վարձակալման
ծառայություններ. համակարգչային ծառայու
թյուններ, մասնավորապես` հեռակառավարում,
տեղում կառավարում և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
համակարգերի կառա
վարում երրորդ անձանց համար, ներառյալ`
վիրտուալ և ֆիզիկական ինֆրակառուցվածքի,
սերվերների, պահեստային համակարգերի,
ցանցերի և համակարգչային ծրագրերի
կառավարում. համակարգչային տվյալների
վերանորոգում
և
հեռակառավարմամբ
ռեզերվային պատճեների ստեղծում. տվյալների
վերականգնման ծառայություններ և համա
կարգչային վթարների դեպքում տվյալների
վերականգնում.
ինտերնետ
ռեսուրսների
հաշվարկման
միջոցով
վիրտուալ
համակարգչային համակարգերի և վիրտուալ
համակարգչային պայմանների տրամադրում.
համակարգչային
ծառայություններ,
որոնց
օգնությամբ տրամադրվում են մասնավորապես՝
ինֆրակառույցների կառավարումը, ամպային
հաշվարկների
օգնությամբ
հաշվարկված
հանրային և մասնավոր տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
և
համակարգչային
հավելվածների վերահսկումը, կազմակերպումը
և կառավարումը. հանրային և մասնավոր
ամպային
հաշվարկների
օգնությամբ
հաշվարկման սարքավորումների համալրում.
ամպային
հաշվարկների
օգնությամբ
հաշվարկում և ամպային հաշվարկների
օգնությամբ հաշվարկների պահեստավորում.
խորհրդատվական ծառայություններ ինտերնետ
ռեսուրսների
օգնությամբ
հաշվարկների
բնագավառում.
տվյալների
մշակման
կառուցվածքի և ինտերնետ ռեսուրսների
օգնությամբ
հաշվարկների
լուծման
բնագավառում
տեխնիկական
խորհրդա
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տվական ծառայություններ. ներքին և արտաքին
տվյալների
մշակման
կենտրոնի
սարքավորումների, տվյալների բազայի և
համակարգչային հավելվածների հեռակա
ռավարում և կազմակերպում երրորդ անձանց
համար.
համակարգչային
ապարատային
հոսթինգ ծառայություններ, մասնավորապես
երրորդ
անձանց
սարքավորումներով
համակարգչային սերվերների տեղադրման
համար միջոցների տրամադրում. անվտանգ,
արտաքին
պայմաններով
կառավարվող
միջոցների տրամադրում երրորդ անձանց
համակարգչային սերվերների և ցանցային
սարքավորումների համար. համակարգչային
սերվերների
և
հեռակապի
և
ցանցի
սարքավորումների տեխնիկական վերահսկում
երրորդ անձանց համար. համակարգչային
ինֆրակառուցվածքային
ծառայություններ,
մասնավորապես հեռակառավարվող համա
կարգչային ցանցի սերվերների տրամադրում.
համակարգչային ծառայություններ, մասնա
վորապես համացանցով և այլ համակագչային
ցանցերի միջոցով վիրտուալ հեռակառավարվող
համակարգչային ծրագրերի վիրտուալ առցանց
ոլորտի տրամադրում. հաշվարկված հզորության
վարձույթ, մասնավորապես՝ համակարգչային
ծրագրային ապահովման, համակարգչային
ծրագրեր
և
համակարգչային
ցանցի
սարքավորումների վարձույթ. hամակարգչային
սերվերների վարձույթ. վիրտուալ ինֆրա
կառուցվածքի և համակարգչային ցանցի
տեխնիկական
կառավարում.
չբեռնվող
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում
տվյալների
ինտերնետ
ռեսուրսների օգնությամբ հաշվարկումների
ցանց մուտք գործելու և օգտագործելու համար.
համակարգչային ծառայություններ, մասնա
վորապես համակարգչային համակարգերի
գնահատում և վերլուծություն, ներառյալ ներքին
համակարգչային համակարգերը, արտաքին
համակարգչային
համակարգերը
և
հա
մաշխարհային համակարգչային ցանցի
համակարգերը,
որոնք
համապատաս
խանեցվում են արդյունաբերական
չափա
նիշներին. համակարգչային ծրագրերի մշակում
երրորդ անձանց համար. ծրագրերի մշակման և
թեստավորման օգտագործման համար առցանց
չբեռնվող
ծրագրերի
ժամանակավոր
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օգտագործում, այդ թվում՝ ծրագրերի մշակման
կազմերի և հավելվածների. տեղեկատվության
տրամադրում
անկախ համակարգչային
ծրագրի մշակման բնագավառում համացանցով.
երրորդ անձանց համար համակարգչային
ցանցի և համակարգչային համակարգերի
մշակում,
զարգացում
և
ապահովում.
համակարգչային ցանցի և համակարգչային
համակարգերի
վերահսկում՝
կանոնավոր
գործառումն ապահովելու համար. համակարգչի
և համակարգչային ցանցի
վերահսկման
ծառայություններ, մասնավորապես` գործու
նեության արդյունքների հաշվետվություն և
բեռնման հաշվեկշռում որակի վերահսկման
համար.
նույնացման
ծառայություններ
հեռակապի և ցանցի ծառայությունների
բնագավառում. չբեռնվող ցանցի ստուգված
ծրագրերի
ժամանակավոր
օգտագործում
տվյալների ցանցի և անվտանգ կապի
բնագավառում. առցանց անվտանգության
ծառայություններ, մասնավորապես էլեկտրո
նային
եղանակով
փոխանցվող
կրեդիտ
քարտերի
գործառնությունների
անվտան
գության և գաղտնիության տրամադրում.
մշակում հեռակապի և համակարգչային կապի
և
տվյալների
ցանցի
բնագավառում.
տեղեկատվական տեխնոլոգիայի, համակարգ
չային ծրագրավորման, տվյալների կենտրոնի
կառավարման
և
համաշխարհային
համակարգչային
ցանցի
բնագավառին
վերաբերող դիզայներական ծառայություններ և
խորհրդատվություն. համակարգչային ծրագ
րերի տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում
և վերանորոգում. գործող էլեկտրոնային
տեղեկատվական ցանցեր. համակարգչային
վթարի
վերականգնման
ծրագրավորում.
օպերատորի
տարածքի,
ինտերնետ
ռեսուրսներով
հաշվարկների
և
հիբրիդ
գծագրերի օգնությամբ կապի համակարգերի
նախագծում. չափանիշների համապատաս
խանելիության
կառավարման
և
ռիսկի
գնահատման
չբեռնվող համակարգչային
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրում համակարգիչների և ցանցի
անվտանգության բնագավառում. չբեռնվող
ցանցի անվտանգ ծրագրերի ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրում. համակարգչային
խորհրդատվություն համացանցի և ցանցի
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անվտանգության բնագավառում, և տվյալների
և տեղեկատվության անվտանգ հաղորդում.
տեխնիկական խորհրդատվական ծառայու
թյուններ
համակարգչային
ծրագրերի,
համակարգչային միջոցների և համակարգչային
ցանցերի բնագավառում, մասնավորապես
մշակմանը, ստեղծմանը, կառուցվածքին և
օգտագործմանը
վերաբերվող
խորհրդա
տվության
տրամադրում.
տեխնիկական
խորհրդատվական ծառայություններ, մասնա
վորապես
համակարգչային
միջոցների
թերությունների և վիրտուալ և ֆիզիկական
ինֆրակառուցվածքին, սերվերներին, պահես
տային համակարգերին և ցանցին վերաբերվող
ծրագրերի խնդիրների վերացում. տեխնիկական
խորհրդատվական ծառայություններ համա
կարգչային
ծրագրերի
բնագավառում,
մասնավորապես ծրագրերի տեխնիկական
սպասարկմանը
վերաբերվող
խորհրդա
տվության տրամադրում. համակարգչային
ինֆրակառուցվածքային
տեխնոլոգիաներին
վերաբերվող
տեխնիկական
ապահովման
ծառայություններ, մասնավորապես սերվեր
ներին, պահեստային համակարգերին, ցանցին
և ծրագրերին վերաբերվող տեխնիկական
խորհուրդ և տեխնիկական
սպասարկման
կազմակերպում. համակարգչային ցանցերի և
կապի ցանցի անվտանգ ծառայություններ
պաշտպանական ազդանշանման, անվտան
գության
սպառնալիքի
վերահսկման,
տեղեկատվական անվտանգության կառա
վարման ծառայությունների, կառավարման և
գնահատման պաշտպանության աստիճանի,
սպառնալիքի վերահսկման և տեխնիկական
վերահսկման
և
չհաստատված
մուտքի
պաշտպանության թեստավորման բնագավա
ռում. տվյալների և ծրագրերի կոդավորման
ծառայություններ. համակարգչային խորհրդա
տվություն համակարգչային անվտանգության
բնագավառում, որը հաղորդում է տվյալների
անվտանգ
փոխանցումը,
տվյալների
կոդավորումը և կոդազերծումը. ապրանքների
և
ծառայությունների
փորձարկումը,
վերահսկումը և գնահատումը երրորդ անձանց
համար համակարգիչների և համակարգիչների
անվտանգության գնահատման բնագավառում.
խորհրդատվական ծառայություններ համակար
գիչների անվտանգության և կապի ցանցի
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անվտանգության
բնագավառում.
հավել
վածների և վեբ-կայքերի տեղադրում սերվերում
երրորդ անձանց համար. տեղեկատվության
տրամադրում տրանսպորտային միջոցների
ախտորոշման և տրանսպորտային միջոցների
ախտորոշիչ գրառումների
բնագավառում
համակարգչային տեղեկատվական ցանցի
միջոցով.
տրանսպորտային
միջոցների
արտանետման բաշխում և աշխատանքների
վերահսկում. չբեռնվող ծրագրեր միջհամա
կարգչային (m2m) ծառայությունների և ցանցի
և
ինտերնետին միացված սարքավորանքի
համար. չբեռնվող ծրագրեր իրերի ներցանցի
(IoT) համար. միջհամակարգչային (m2m)
ծառայությունների, իրերի ներցանցի (IoT)
ծառայությունների, միացված և հեռացված
սարքերի կառավարման ծրագրային հարթակ.
ծրագրային հարթակներ, որոնք տրամադրում
են մշակման պայմաններ, հավելվածների
մշակման ծրագրերի փաթեթներ (sdk) և
կիրառական
խնդիրների
ծրագրային
ինտերֆեյս (api) հավելվածներ ստեղծելու
միջհամակարգչային (m2m) սարքերի, ցանցի և
համացանցի
կապի
միջոցների
և
հեռակառավարվող սարքերի և մեքենաների
համար, որը թույլ է տալիս նման սարքերի և
մեքենաների ապահովումը, վերահսկումը և
կառավարումը. էկրանին վեբ-պորտալի և կապի
հնարավորության տրամադրում, միջհամա
կարգչային (m2m) և իրերի ներցանցի (IoT)
սարքերի
օգտագործում
և
ապահովում.
ճարտարագիտություն
և
համակարգչային
խորհրդատվություն, ձևավորում և մշակում
միջհամակարգչային (m2m) և իրերի ներցանցի
(IoT) կապի և միացված սարքերի բնագավառում.
տեխնիկական ապահովում միջհամակարգչային
(m2m) և իրերի ներցանցի (IoT) կապի և
միացված
սարքերի
բնագավառում.
համակարգչային ծառայություններ, մասնա
վորապես՝ գրանցված օգտատերերի համար
վիրտուալ
ընկերությունների ստեղծումը
քննարկումներին մասնակցելու և համացանցում
ներգրավվելու համար. չբեռնվող ծրագրեր
ձայնատեսագրային
բովանդակությունը
հավաքագրելու, խմբագրելու, փոխանցելու,
պահելու և տարածելու համար. չբեռնվող
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման վեբկայքի տրամադրում, որը թույլ է տալիս վեբկայքի օգտատերերին ներբեռնել, ուղարկել և

№

08/2

ցուցադրել
առցանց
տեսագրությունները
տարածելու
նպատակով.
վեբ-կայքի
տեխնոլոգիաների տրամադրում, որոնք թույլ
են տալիս օգտատերերին մշակելու երգերի
անհատական ցուցակ, որը ստեղծում է
անձնական տեսանելի բովանդակություն և
թույլ է տալիս բովանդակության անկախ և
սինխրոն դիտումը և տարածումը. համացանցում
վեբ-հոսթինգ
հարթակների
տրամադրում
չբեռնվող
խաղային
ծրագրերի
համար.
երաժշտության,
ձայնա
և
տեսա
բովանդակության ներբեռնումը համացանց
երրորդ անձանց համար. համակարգչային
ծրագրերի
օգնությամբ
ծառայությունների
տրամադրում,
մասնավորապես`
անլար
համացանցով,
համացանցում
որոնման
ծառայություններ, անլար կապով հավատարիմ
բաժանորդների պահանջները վերահսկելու,
վերլուծելու և հաղորդելու ծառայություններ
երրորդ
անձանց
վեբ-կայքերի
համար՝
օգտատերերի անհատական շահերին ուղղված
հետագա նպատակային գովազդի համար.
համակարգչային ծրագրեր և ծրագրային
հարթակներ թվային գովազդատերերին և
հրատարակիչների համար ապրանքանիշը
գովազդելու
նպատակով.
թվային
գովազդատերերի և հրատարակիչների կողմից
օգտագործվող
համակարգչային
ծրագրեր
թվային գովազդների տեղադրման, թվային
գովազդային
գործառնությունների
կառա
վարման, գովազդային արտահայտությունների
օպտիմալացման,
օգտատերերին գովազդի
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման,
գովազդային միջոցառումների վերահսկման,
վերլուծության և հաղորդման, գովազդային
սարքավորումների կառավարման, գովազ
դատերերի և հրատարակիչների ընտրության,
գովազդային աճուրդների և փոխանակումների
մասնակցության, և գովազդի գնման և
վաճառքի նպատակներով
համակարգչային
ծրագրեր.
դաս 43. մարզահամալիրների ծառայու
թյուններ, մասնավորապես` հատուկ նպատակով
տարածքների
տրամադրում
սպորտի,
համերգների, ժողովների և ցուցահանդեսների
համար.
դաս 45. համակարգիչների և համա
կարգչային
ցանցի
անվտանգության
ծառայություններ. համակարգիչների, վեբ-
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կայքերի,
համակարգչային
ցանցերի
և
կապի ցանցերի համակարգերի վերահսկում
անվտանգության նպատակներով. օգտատերերի
նույնականացման ծառայությունների տրա
մադրում անվտանգության նպատակներով.
անվտանգության
նպատակներով
համաշ
խարհային ցանցով նույնականացման միջոցով
անձնական վավերացված տեղեկատվության
տրամադրում.
երրորդ
անձանց
համար
թվային վկայագրերի և գրանցված այլ գաղտնի
տվյալների կառավարման և հրապարակման
համակարգչային անվտանգության ծառայու
թյուններ. ավտոմեքենաների կառավարման
միջոցով
անվտանգության
նպատակով
ավտոմեքենաների
հավաքակայանների
վերահսկում. համացանցի և համակարգչային
ցանցի
անվտանգության
վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. խորհրդա
տվություն տվյալների և նույնականացման
տվյալների
գողության
բնագավառում.
խորհրդատվություն
համակարգչի,
ցանցի
և
տվյալների
անձեռնամխելիության
և
անվտանգության բնագավառում.
ապօրինի
ֆայլերի տարածումը կանխարգելու նպատակով
ինտերակտիվ կառավարում և համաշխարհային
ցանցի հետ կապված ապօրինի ֆայլերի
տարածման փորձ կատարելու վերաբերյալ
էլեկտրոնային
հաղորդագրությունների
տրամադրում. անվտանգության բնագավառի
տեղեկատվություն
պարունակող
վեբկայքերի տրամադրում. խորհրդատվություն
անվտանգության հարցերով. անվտանգության
ծառայությունններ, մասնավորապես՝ առևտրա
յին ձեռնարկությունների և կառավարության
գրասենյակների
անվտանգ
գնահատում.
սոցյալ ցանցերի ինտերակտիվ ծառայություն.
ճանապարհային վթարների շտապ օգնության
ծառայություններ, մասնավորապես փականք
ների, բլոկավորվածքների բացում. գողացած
տրանսպորտային միջոցների վերականգնման
ծառայություններ.
շտապ
վերահսկման
ծառայություններ, մասնավորապես՝ տրանս
պորտային
էլեկտրոնային
սարքերի
վերահսկում հեռակառավարման զանգերի
կենտրոնի միջոցով և աղետի, ավտովթարի
հայտնաբերման ժամանակ
շտապ օգնու
թյան
անձնակազմի
կարգավորման
(դիսպետչերացման) կազմակերպում. վթարային

№
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ազդանշանների
շտապ
պատասխանի
ծառայության վերահսկում, մասնավորապես՝
հեռակառավարման
զանգերի
կենտրոնի
վերահսկման միջոցով ազդանշանային սարքերի
վերահսկում հանրային աջողջապահության
և անվտանգության ծառայությունների շտապ
կարգավորում և երրորդ անձանց տեղեկացում,
մասնավորապես՝ ընտանիքի անդամներին,
շտապ
օգնության
անձնակազմին,
կամ
բուժքրոջը.
գողացած
տրանսպորտային
միջոցների հետախուզում:
--------------

(210) 20151720
(220) 30.11.2015
(730) Յանմար Քո., Լթդ, JP
(540)

(511)
դաս 4. հանքային յուղեր և քսուքներ
արդյունաբերական նպատակների համար (ոչ
վառելիքի համար). ոչ օրգանական յուղեր և
քսուքներ արդյունաբերական նպատակների
համար (ոչ վառելիքի համար). վառելիք. մոմեր
(չմշակված հումք). պինդ քսանյութեր. չմշակված
կամ զտված յուղեր, արդյունաբերական յուղեր,
շարժիչային յուղեր, քսանյութեր, ներքին
այրման շարժիչային յուղ, դիզելային վառելիքի
յուղեր, թեթև յուղեր, բենզին, հրագոյացնող
յուղ, վառելիքային գազ.
դաս 7. գյուղատնտեսական պիտույքներ՝
բացառությամբ
ձեռքով
կառավարվող
գյուղատնտեսական մեքենաների, բերքահավաք
մեքենա, բրնձի սածիլները տնկող մեքենա,
կապիչ, շարժական կալսիչ, բրնձի կեղևազատիչ,
հոսանքով աշխատող հերկիչ, թփերի կտրատիչ,
բանջարեղենի փոխպատվաստիչ, հնձած խոտի
ժապավենային
կտրիչ,
հացահատիկային
բույսերի հնձիչ, հողագործական մեքենաներ,
հողափորիչ
սարքեր,
հացահատիկի
կեղևազատիչ մեքենաներ, հնձիչ - կապիչ
մեքենաներ, հնձիչ - կալսիչ մեքենաներ,
սերմնացան մեքենաներ, ցողիչ մեքենաներ,
կալսիչ
մեքենաներ.
մարգագետինների
հնձող մեքենաներ. մոտորներ և շարժիչներ
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(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների), բոլոր
տեսակի մոտորների և շարժիչների համար
նախատեսված մասեր և կցամասեր, դիզելային
շարժիչներ, բենզինային շարժիչներ, շարժիչներ
ծովային առագաստանավերի և նավերի համար,
ծովային ճնշակներ, էլեկտրական մոտորներ,
մխոցային կոճակի ներդիր, մխոց, մխոցի
կոճակ, մխոցի օղակ, վառելիքի ֆիլտր, ծնկաձև
լիսեռներ, մոտորների և շարժիչների մխոցներ,
մոտորների
և
շարժիչների
արտանետիչ
խողովակներ, մոտորների և շարժիչների
օդափոխիչի գոտիներ, մոտորների և շարժիչների
օդափոխիչներ, շարժիչների ինժեկտորներ,
մոտորների
և
շարժիչների
աղմուկի
խլեցուցիչներ, մոտորների և շարժիչների
հովացուցիչներ, ներքին այրման շարժիչների
մեկնարկման սարքավորումներ, մոտորների և
շարժիչների մեկնասարքեր, մղիչներ. պոմպեր,
պոմպային մեքենաներ, յուղման պոմպեր,
վառելիքի մղման պոմպ, հեղուկաբաշխական
պոմպեր.
էլեկտրագեներատորներ,
դիզելային
շարժիչների
գեներատորներ,
բենզինային
շարժիչների
գեներատորներ,
գազային
շարժիչների
գեներատորներ,
արտանետվող ջերմության օգտագործմամբ
էլեկտրականության գեներատոր համակարգեր.
շինարարական մեքենաներ և սարքվորումներ.
բեռնող և բեռնաթափող
մեքենաներ և
սարքվորումներ, դրանց մասեր և կցամասեր,
թրթուրավոր հողափոր մեքենաներ, անիվներով
հողափոր
մեքենաներ,
էքսկավատոր,
բուլդոզերներ, մոտորների և շարժիչների
տարրեր ոչ ցամաքային տրանսպորտի համար,
մասնավորապես`
լիսեռներ,
առանցքներ
ոչ
ցամաքային
տրանսպորտի
համար,
առանցքակալներ, կցորդիչներ, փոխանցման
տուփեր և ռեդուկտորներ ոչ ցամաքային
տրանսպորտի համար. ձյուն մաքրող կամ
ձյուն հեռացնող մեքենաներ, մեքենաներ
արդյունաբերական ձկնորսության նպատակով.
ձկնորսական
ցանցերի
համար
սուզվող
մաքրող մեքենաներ. կաթնամթերք բաշխող
մեքենաներ.
փաթեթավորող
մեքենաներ
ու
սարքավորումներ.
տրակտորային
կուլտիվատորներ, տրակտորային կուլտիվա
տորներ գյուղատնտեսության համար.
դաս 9. արևային ֆոտոէլեկտրական
էներգետիկ համակարգեր.
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դաս 11. օդորակման սարքավորում. գազի
ջերմային պոմպով աշխատող օդորակման
համակարգեր. ջրաջեռուցիչներ (կաթսաներ).
սառեցնող սարքավորումներ և համակարգեր.
սառեցնող
բեռնարկղեր.
անասնակերի
չորացման սարքեր. բերքի չորացման սարքեր.
ջերմափոխանակիչներ. ձողերի վրա հավաքված
լուսավորման սարքավորում. գազով աշխատող
ջերմային պոմպ.
դաս
12.
մոտորներ
և
շարժիչներ
ցամաքային տրանսպորտի համար. մոտորների
և
շարժիչների
տարրեր
ցամաքային
տրանսպորտի
համար,
մասնավորապես`
լիսեռներ, առանցքներ ցամաքային տրանս
պորտի համար, առանցքակալներ, կցորդիչներ,
փոխանցման
տուփեր
և
ռեդուկտորներ
ցամաքային տրանսպորտի համար. նավեր,
դրանց մասեր և կցամասեր, մասնավորապես`
մեծ նավեր և նավակներ, դրանց մասեր և
կցամասեր, զբոսանավեր և դրանց մասեր և
կցամասեր, ձկնորսական նավեր և դրանց մասեր
և կցամասեր. ուղղաթիռներ. տրակտորներ,
մասնավորապես` գյուղատնտեսության համար
նախատեսված տրակտորներ, անվադողեր
տրանսպորտային միջոցների անիվների համար,
անիվներ տրանսպորտային միջոցների համար,
թրթուրային ժապավեններ տրանսպորտային
միջոցների
համար,
տրանսպորտային
միջոցների նստարաններ, տրանսպորտային
միջոցների ղեկեր. էլեկտրական ամենագնաց
բեռնակիր մեքենաներ. ավիակիրներ.
դաս 16. ստվարաթղթյա կամ թղթյա
տուփեր. փաթեթավորման թղթեր. թղթյա
կամ պլաստմասսայե պայուսակներ (ծրարներ,
քսակներ) փաթեթավորման համար. պլաստիկ
ժապավեն
փաթեթավորման
համար.
տպագրված նյութեր, բրոշյուրներ.
դաս 18. պայուսակներ. գոտի-պայու
սակներ. մեջքի պայուսակներ. ձկնորսական
պայուսակներ.
դաս
25.
շապիկներ.
ջրամեկուսիչ
շապիկներ. ձկնորսների շապիկներ. ձկնոր
սության համար նախատեսված շապիկներ.
երկար
տաք
բաճկոններ.
բևեռային
շրջաններում
օգտագործվող
անջրանցիկ
բաճկոններ.
վերարկուներ.
փետրային
վերարկուներ.
բաճկոններ.
ձկնորսության
համար
նախատեսված
բաճկոններ.
սվիտերներ.
վերնաշապիկներ.
սպիտակ
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վերնաշապիկներ
երեկոյան
կոստյումի
համար. ջրամեկուսիչ երկար տաք բաճկոններ.
վարտիքներ.
զինվորական
համազգեստ
վարտիքներ.
կոմբինեզոններ.
ջինսային
գործվածքից պատրաստված կարճ կամ
երկար կոմբինեզոններ. ձկնորսների համար
նախատեսված աշխատանքային հագուստ.
սռնապաններ. ոտքից կրծքավանդակ հասնող
անջրանցիկ երկարաճիտ կոշիկներ. տաքացնող
ականջակալներ.
գոգնոցներ.
պարանոցի
համար
նախատեսված
տաք
գլանաձև
շարֆեր. ձեռքերի համար նախատեսված տաք
թևնոցներ.
արևապաշտպան
գլխարկներ.
կեպիներ. գործված գլխարկներ. գլխարկներ.
աշխատանքային գլխարկներ. երկարաճիտ
կոշիկներ. անձրևային կոշիկներ. սպորտային
կոշիկներ. նավաստիական ոճի կոշիկներ.
աշխատանքային
երկարաճիտ
կոշիկներ.
ռետինե կոշիկներ. ձկնորսության համար
նախատեսված
երկարաճիտ
կոշիկներ
(անջրանցիկ).
դաս 37. ջեռուցման սարքավորումների
տեղադրում, վերանորոգում և սպասարկում.
օդորակման
սարքավորումների
տեղա
դրում,
վերանորոգում
և
սպասարկում.
օդորակիչների
վարձույթ.
օդանավերի
պահպանում և սպասարկում. շինարարական
մեքենաների և սարքավորումների վարձույթ.
հողափորների
վարձույթ.
շինարարական
մեքենաների վերանորոգում և սպասարկում.
տրակտորների
սպասարկում.
մոտորային
տրանսպորտային միջոցների սպասարկում և
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների
գազալցակայաններ. նավերի սպասարկում
և վերանորոգում. հոսանքի գեներատորների
սպասարկում
և
վերանորոգում.
գյուղա
տնտեսական մեքենաների և գործիքների
վերանորոգում
կամ
սպասարկում.
հեռահաղորդակցման
մեքենանաների
և
սարքավորումների
վերանորոգում
կամ
սպասարկում.
ձկնորսական
մեքենաների
և սարքավորումների վերանորոգում կամ
սպասարկում.
մարգագետիններ
հնձող
մեքենաների վերանորոգում կամ սպասարկում.
ձյուն մաքրող կամ ձյուն հեռացնող մեքենաների
վերանորոգում կամ սպասարկում:
-------------(210) 20160642
(220) 26.05.2016

№

08/2

(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքոու (Բրենդս)
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US
(540)

(511)
դաս
34.
սիգարետներ,
չմշակված
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային
արտադրանք, ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ
բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար).
սիգարներ,
սիգարիլներ,
կրա
կայրիչներ,
լուցկի,
ծխելու
պիտույքներ,
սիգարետի թուղթ, սիգարետի գլանակներ,
սիգարետի զտիչներ, սիգարետներ փաթաթելու
գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի գլանակների
մեջ
լցոնելու
համար
ձեռքի
սարքեր,
էլեկտրոնային
սիգարետներ,
հեղուկներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար.
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք,
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր
սիգարետներ կամ ծխախոտ տաքացնելու
համար:
-------------(210) 20160646
(220) 26.05.2016
(730) Ֆրանկֆուրտ Պետրոլեում ՖԶՔ, AE
(540)

(511)
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ.
քսանյութեր.
փոշու
կլանման,
թրջման և կապակցման բաղադրություններ.
վառելիք (ներառյալ շարժիչային բենզինը) և
նյութեր լուսավորման նպատակների համար.
մոմեր և պատրույգներ լուսավորման համար.
մեղրամոմ. մեթիլացված էթիլային սպիրտ.
սպիրտ (վառելիք). վառելիք սպիրտի հիմքով.
վառելու կպչան նյութեր թղթից. վառելու
կպչան նյութեր փայտից. կպչան. անտրացիտ.
փոկերի սահելը արգելակող պատրաստուկներ.
մոմեր նոր տարվա տոնածառերի համար.
թանձր քսուքներ զենքի համար. կապակցող
բաղադրություններ
մաքրման
համար.
վառելափայտ.
փայտածուխ
(վառելիք).
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մոմեր լուսավորման համար. քարածուխ
բրիկետավորված. տորֆ բրիկետավորված
(վառելիք).
փայտանյութի
բրիկետներ.
վառելիքի բրիկետներ. դյուրավառ փոշիացված
խառնուրդներ. կարնաուբի մոմ. ցերեզին.
քարածուխ. տորֆ (վառելիք). վառելանյութ.
յուղեր կոշիկները յուղելու համար. մոմ (հումք).
մոմ փոկերի համար. մոմ լուսավորման համար.
մոմ արդյունաբերական նպատակների համար.
կոքս. հանքային վառելիք. թանձր քսուքներ
փոկերի համար. յուղեր կաշին յուղելու համար.
տեխնիկական ճարպեր. յուղեր շինարարական
աշխատանքների ժամանակ կաղապարներից
հանելը
հեշտացնելու
համար.
ճրագու.
պատրաստուկներ փոշու հեռացման համար.
յուղեր լուսավորման համար. գազ լուսավորման
համար.
վառելիք
լուսավորման
համար.
քսայուղեր. նավթային վառելիք. եթեր նավթային.
լիգրոին.
պատրույգներ
մոմերի
համար.
տեխնիկական վազելին արդյունաբերական
նպատակների համար. դիզելային վառելիք.
վառելիքային գազ. նավթագազ. գազոլին.
քսուքային գրաֆիտ. յուղ քարածխային խեժից.
քարածխային յուղ. յուղեր քարե կամ աղյուսե
շարվածքը պահպանելու համար. խոնավացնող
յուղեր. ձկան յուղ տեխնիկական նպատակների
համար. սոյայի յուղից պատրաստուկներ այրուկը
կանխելու նպատակով խոհանոցային սպասքը
մշակելու համար. կերոսին. թանձր քսուքներ.
պատրույգներ լամպերի համար. գորշ ածուխ.
մազութ. բարբարուկի յուղ արդյունաբերական
նպատակների համար. նավթա. ոսկրայուղ
արդյունաբերական նպատակների համար.
օլեին. լեռնային մոմ (օզոկերիտ). պարաֆին.
նավթ, այդ թվում՝ մշակված. ածխափոշի
(վառելիք). ստեարին. բրդաճարպ, լանօլին.
արևածաղկի
ձեթ
արդյունաբերական
նպատակների համար. գիշերալամպեր (մոմեր).
քսիլոլ. քսիլեն. կապակցող բաղադրություններ
փոշու համար. յուղեր գործվածքների համար.
շարժիչային վառելիք. բենզոլ. անմշակ բենզոլ.
կիզայուղեր. ոչ քիմիական հավելանյութեր
շարժիչային վառելիքի համար. միջոցներ կաշվի
պահպանման համար (ճարպեր և յուղեր).
պնդացված գազեր (վառելիք). գերչակաձեթ
տեխնիկական. յուղեր կաշվի պահպանման

համար.
յուղեր

յուղող-հովացնող
ներկերի

համար.

№

08/2

հեղուկներ.

գեներատորային

գազեր. շարժիչային յուղ. անուշահոտ մոմեր.
էլեկտրական
աբեթ.

էներգիա.

փոշին

կլանող

էթանոլ

(վառելիք).

բաղադրություններ.

բենզին. կենսավառելիք:
--------------

(210) 20160755
(220) 16.06.2016
(730) Լիլիթ Մխիթարյան Արտեմի, ք. Գյումրի,
Սավոյան 226/031, AM
(540)

(511)
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն
դա
նիների
և
մարդկանց
հիգիենիկ
և
կոսմետիկական
ծառայություններ.
գյու
ղատնտեսական, այգեգործական և անտառային
ծառայություններ.
--------------

(210) 20160786
(220) 21.06.2016
(730) «Դարբբագս» կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ,
Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Զոր. Անդրանիկի
56ա, AM

45
45

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.08.2016

(540)

№

08/2

(511)
դաս 31. թարմ մրգեր.
դաս 35. թարմ մրգերի արտահանում:
--------------

(210) 20160804
(220) 24.06.2016
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ
Օտվետստվեննոստյու «Միլանիյա Հոում», RU
(540)

(511)
դաս 40. հագուստի կարում:
--------------

(210) 20160800
(220) 23.06.2016
(730) Սարգիս Թարվերդյան, Երևան, Արաբկիր
29, տուն 13/1, AM
(540)

(511)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
--------------

(210) 20160801
(220) 24.06.2016
(730) Սպարտակ Մուրադյան, Երևան, Ձորափի
40, բն. 59, AM
(540)

դաս
32.
գարեջուր.
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման
այլ
բաղադրանյութեր,
մասնավորապես՝
ոչ
ալկոհոլային
ապե
րիտիֆներ, լիթիումաջուր, զելտերյան ջուր,
սոդայաջուր, ջրեր (ըմպելիքներ), գազավորված
ջուր, հանքային ջրեր (ըմպելիքներ), սեղանի
ջրեր, կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք), ոչ
ալկոհոլային կոկտեյլներ, գարեջրի հիմքով
կոկտեյլներ,
լիմոնադներ,
գետնընկույզի
կաթ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ), նշի կաթ
(ըմպելիք),
ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
կազդուրիչ (իզոտոնիկ) ըմպելիքներ, մեղրի
հիմքով
ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի
փոխարինիչներից, հալվե-վերայի հիմքով ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, կաթնաշիճուկային
հիմքով ըմպելիքներ, ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ, մրգային նեկտարներ պտղամսով
(ոչ
ալկոհոլային),
օրշադ,
գարեջուր,
կոճապղպեղի գարեջուր, ածիկի գարեջուր,
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սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք), հաբեր
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար, պատատուկի (բաղեղի ոչ ալկոհոլային
ըմպելիք),
օշարակներ
լիմոնադների
համար, օշարակներ ըմպելիքների համար,
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների
հիմքով
ըմպելիքներ),
տոմատի հյութ (ըմպելիք), խնձորի հյութ
(ոչ ալկոհոլային), բանջարեղենի հյութեր
(ըմպելիք), մրգահյութեր, բաղադրություններ
գազավորված ջուր պատրաստելու համար,
բաղադրություններ
լիկյոր
պատրաստելու
համար, բաղադրություններ հանքային ջուր
պատրաստելու համար, բաղադրություններ
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար,
քաղցուներ (քաղցրահյութեր), խաղողահյութ,
գարեջրի քաղցու (քաղցրահյութ), ածիկի
քաղցու (քաղցրահյութ), հաբեր գազավորված
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար,
շարբաթ (ըմպելիք), ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ),
գայլուկի
լուծամզուքներ (էքստրակտներ)
գարեջուր
պատրաստելու
համար,
էսենցիաներ
(բնահյութեր)
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
դաս
33.
ալկոհոլային
խմիչքներ
(բացառությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝
ապերիտիֆներ, արակ, բայցզյու (չինական
ալկոհոլային ըմպելիք), բրենդի, գինիներ,
գինի խաղողի չանչերից, վիսկի, օղի, անիսի
օղի, բալի օղի, ջին, դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ), կոկտեյլներ,
կյուրասո, անիսի լիկյոր, լիկյորներ, ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
խառնակազմ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից, ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի
գարեջրից, մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ, սպիրտային ըմպելիքներ, թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ, մեղրային
ըմպելիք , պղպեղադաղձի (անանուխի) թրմօղի,
դառը թրմօղիներ, նիրա (շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային ըմպելիք), ռոմ, սակե, տանձի
խնձորօղի, խնձորօղիներ, բրնձի սպիրտ,
սպիրտային
լուծամզուքներ,
սպիրտային
մրգային
լուծամզուքներ,
սպիրտային
բնահյութեր (էսենցիաներ).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
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րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություններ
մասնավորապես՝
հեռահաղորդակցական
ծառայությունների
բաժանորդագրում
երրորդ
անձանց
համար,
ներմուծմանարտահանման գործակալությունների ծառայու
թյուններ,
առևտրային
տեղեկատվության
գործակալությունների ծառայություններ, գովազ
դային գործակալությունների ծառայություններ,
ինքնարժեքի վերլուծություն, տարածքների
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար,
աուդիտ
(առևտրային
գործունեության),
վարձակալական գործակալությունների ծառա
յություններ,
տվյալների
ավտոմատացված
հիմնապաշարների վարում, հաշվապահական
գրքերի վարում, հաշիվների ապրանքագրերի
տրամադրում,
ապրանքների
ցուցադրում,
հաղորդագրությունների
գրառում
(գրա
սենյակային
աշխատանքներ),
հասարա
կական կարծիքի հետազոտում, շու
կայի
ուսումնասիրություն,
գործնական
տեղե
կատվություն,
առևտրային
տեղեկա
տվություն և խորհուրդներ սպառողներին,
հետազոտություններ
գործարարության
(բիզ
նեսի) ասպարեզում, կոնյունկտուրային
(իրավիճակի,
իրադրության)
հետազոտու
թյուններ, շուկայագիտական (մարքեթինգային)
հետազոտություններ, աշխատակիցների հաս
տիքների
համալրում,
խորհրդատվություն
գործարարության (բիզնեսի) կազմակերպման
հարցերով,
խորհրդատվություն
գործա
րարության (բիզնեսի) կառավարման հար
ցերով, խորհրդատվություն աշխատակիցների
անձնակազմը
կառավարելու
հարցերով,
մասնագիտական
խորհրդատվություն
գործարարության (բիզնեսի) ասպարեզում,
գովազդի
մանրակերտում,
մարքեթինգ
(շուկայավարում),
կառավարում
ստեղծա
գործական
գործարարության
(բիզնեսի)
ասպարեզում, գործարար (բիզնես) կառավարում
մարզիկների համար, կենսագրության հակիրճ
գրության կազմում այլ անձանց համար, մամուլի
նյութերի ամփոփում, գովազդային նյութերի
նորացում, տվյալների էլեկտրոնային բազաների
նորացում և պահում, տեքստի մշակում,
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով, լրագրերի
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ
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անձանց համար, նորաձևության ցուցադրության
կազմակերպում գովազդային նպատակներով,
առևտրական
ցուցահանդեսների
կազմա
կերպում
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով, ցուցափեղկերի ձևավորում,
գովազդային նյութերի ձևավորում, առևտրային
գործունեության
գնահատում,
վճարման
փաստաթղթերի նախապատրաստում, տեղե
կատվության
որոնում
համակարգչային
ֆայլերում
երրորդ
անձանց
համար,
երաշ
խավորների
որոնում,
oգնություն
գործարարության (բիզնեսի) կառավարման
հարցերում, օգնություն առևտրային կամ
արդյունաբերական
ձեռնարկությունների
կառավարման
հարցերում,
առևտրային
միջնորդական
(ծառայություն),
տեղե
կատվության տրամադրում առևտրային և
գործարար կապերի ոլորտում, գործարար
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում վեբկայքերի միջոցով, առցանց վաճառատեղի
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և
ծառայություններ վաճառողներին, մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով,
տնտեսական կանխագուշակում, աճուրդային
վաճառք, անասնաբուժական և հիգիենիկ
պատրաստուկների և բժշկական նշանակության
նյութերի մեծածախ կամ մանրածախ վաճառք,
ապրանքների առաջխաղացում երրորդ անձանց
համար, գովազդային ֆիլմերի արտադրություն,
գրասենյակային սարքերի և ապարատների
վարձույթ, գովազդային ժամանակի վարձույթ
զանգվածային
տեղեկատվության
բոլոր
միջոցներում, գովազդային նյութերի վարձույթ,
գովազդային վահանակների վարձույթ, առևտրի
ավտոմատների վարձույթ, վաճառասեղանների
վարձույթ,
վաճառքի
ցուցափեղկերի
(ստենդների) վարձույթ, լուսապատճենահանող
սարքավորման
վարձույթ,
գովազդային
տեքստերի հրատարակում, ռադիոգովազդ,
ազդագրերի փակցնում, արտաքին գովազդ,
նմուշների տարածում, գովազդային նյութերի
տարածում, գովազդային նյութերի առաքում,
գովազդային տեքստի խմբագրում, գովազդ,
ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային
ցանցում, գովազդ փոստով, հեռուստագովազդ,
փաստաթղթերի բազմացում (վերարտադրում),
վիճակագրական
տվյալների
հավաքում
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և
տրամադրում,
տեղեկատվության
հա
վաքում
տվյալների
համակարգչային
բազաներից,
տվյալներ
գործարարական
գործառնությունների մասին, տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
բազաներում,
խորհրդատվություն
գործարարության (բիզնեսի) կառավարման
հարցերով, առևտրային գործարքների համա
ձայնեցում և եզրափակում երրորդ անձանց
համար,
հարկային
հայտարարագրերի
կազմում,
հաշվետվությունների
կազ
մում հաշիվների վերաբերյալ, հեռուստա
մարքեթինգի ծառայություններ, հոգեբանական
տեստավորում
աշխատողներ
ընտրելիս,
ար
տաքին
վարչական
կառավարում
ընկերությունների
համար,
հյուրանոցների
գործարարական
(բիզնես)
կառավարում,
արտահաստիքային աշխատողների գործու
նեության կառավարում, ապրանքների և
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց
համար, ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի
առևտրային
(կոմերցիոն)
կառավարում
երրորդ անձանց համար, շինարարական
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն)
նախագծերի
կառավարում,
գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում,
ծառայություններ
հասարա
կական հարաբերությունների բնագավառում,
մանեկենագործների
ծառայություններ
ապ
րանքները գովազդելու կամ խրախուսելու
համար,
մեքենագրման
ծառայություններ,
ձեռնարկությունները
տեղափոխելու
հետ
կապված
ծառայություններ,
հարկային
հայտարարագրեր ներկայացնելու ծառայու
թյուններ, որոնման կայքի համակարգում
օպտիմալացման
ծառայություններ,
կայքի
թրաֆիկի օպտիմալացման ծառայություններ,
գների
համեմատման
ծառայություններ,
գովազդային
ծառայություններ
«վճարել
մեկ
կտտոցով»
PPC
ծառայություններ,
քարտուղարական ծառայություններ, մատա
կարարման
ծառայություններ
երրորդ
անձանց
համար
(ապրանքների
գնում
և
ձեռնարկատերերին
ապրանքներով
ապահովում), սղագրական ծառայություններ,
ենթակապալառուի
ծառայություններ
(առևտրային
(կոմերցիոն)
օգնություն),
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հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա
յություններ բացակայող աբոնենտների համար,
լուսապատճենահանման
ծառայություններ,
գործնական փորձաքննություն:
--------------

(210) 20160805
(220) 24.06.2016
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ
Օտվետստվեննոստյու «Միլանիյա Հոում», RU
(540)

(511)
դաս
33.
ալկոհոլային
խմիչքներ
(բացառությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝
ապերիտիֆներ, արակ, բայցզու
(չինական
ալկոհոլային ըմպելիք), բրենդի, գինիներ,
գինի խաղողի չանչերից, վիսկի, օղի, անիսի
օղի, բալի օղի, ջին, դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ), կոկտեյլներ,
կյուրասո, անիսի լիկյոր, լիկյորներ, ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
խառնակազմ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից, ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի
գարեջրից, մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ, սպիրտային ըմպելիքներ, թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ, մեղրային
ըմպելիք , պղպեղադաղձի (անանուխի) թրմօղի,
դառը թրմօղիներ, նիրա (շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային ըմպելիք), ռոմ, սակե, տանձի
խնձորօղի, խնձորօղիներ, բրնձի սպիրտ,
սպիրտային
լուծամզուքներ,
սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ, սպիրտային բնա
հյութեր (էսենցիաներ).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
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ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություններ
մասնավորապես՝
հեռահաղորդակցական
ծառայությունների
բաժանորդագրում
երրորդ
անձանց
համար,
ներմուծմանարտահանման գործակալությունների ծառա
յություններ, առևտրային տեղե
կատվության
գործակալությունների
ծառայություններ,
գովազդային գործակալությունների ծառա
յություններ,
ինքնարժեքի
վերլուծություն,
տարածքների
վարձակալում
գովազդի
տեղադրման համար, աուդիտ (առևտրային
գործունեության), վարձակալական գործա
կալությունների ծառայություններ, տվյալների
ավտոմատացված հիմնապաշարների վարում,
հաշվապահական գրքերի վարում, հաշիվների
ապրանքագրերի տրամադրում, ապրանքների
ցուցադրում, հաղորդագրությունների գրա
ռում
(գրասենյակային
աշխատանքներ),
հասարակական
կարծիքի
հետազոտում,
շուկայի
ուսումնասիրություն,
գործնական
տեղեկատվություն,
առևտրային
տեղե
կատվություն և խորհուրդներ սպառողներին,
հետազոտություններ գործարարության (բիզ
նեսի)
ասպարեզում,
կոնյունկտուրային
(իրավիճակի,
իրադրության)
հետա
զոտու
թյուններ, շուկայագիտական (մարքեթինգային)
հետազոտություններ,
աշխատակիցների
հաստիքների համալրում, խորհրդատվություն
գործարարության (բիզնեսի) կազմակերպման
հարցերով,
խորհրդատվություն
գործա
րարության (բիզնեսի) կառավարման հարցերով,
խորհրդատվություն
աշխատակիցների
անձնակազմը
կառավարելու
հարցերով,
մասնագիտական խորհրդատվություն գոր
ծարարության (բիզնեսի) ասպարեզում, գովազդի
մանրակերտում, մարքեթինգ (շուկայավարում),
կառավարում
ստեղծագործական
գոր
ծարարության
(բիզնեսի)
ասպարեզում,
գործարար (բիզնես) կառավարում մարզիկների
համար, կենսագրության հակիրճ գրության
կազմում այլ անձանց համար, մամուլի նյութերի
ամփոփում, գովազդային նյութերի նորացում,
տվյալների
էլեկտրոնային
բազաների
նորացում և պահում, տեքստի մշակում,
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով, լրագրերի
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ
անձանց համար, նորաձևության ցուցադրության
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կազմակերպում գովազդային նպատակներով,
առևտրական
ցուցահանդեսների
կազմա
կերպում
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով, ցուցափեղկերի ձևավորում,
գովազդային նյութերի ձևավորում, առևտրային
գործունեության
գնահատում,
վճարման
փաստաթղթերի նախապատրաստում, տեղե
կատվության
որոնում
համակարգչային
ֆայլերում
երրորդ
անձանց
համար,
երաշխավորների
որոնում,
oգնություն
գործարարության (բիզնեսի) կառավարման
հարցերում, օգնություն առևտրային կամ
արդյունաբերական
ձեռնարկությունների
կառավարման
հարցերում,
առևտրային
միջնորդական
(ծառայություն),
տեղե
կատվության տրամադրում առևտրային և
գործարար կապերի ոլորտում, գործարար
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում վեբկայքերի միջոցով, առցանց վաճառատեղի
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և
ծառայություններ վաճառողներին, մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով,
տնտեսական կանխագուշակում, աճուրդային
վաճառք, անասնաբուժական և հիգիենիկ
պատրաստուկների և բժշկական նշանակության
նյութերի մեծածախ կամ մանրածախ վաճառք,
ապրանքների առաջխաղացում երրորդ անձանց
համար, գովազդային ֆիլմերի արտադրություն,
գրասենյակային սարքերի և ապարատների
վարձույթ, գովազդային ժամանակի վարձույթ
զանգվածային
տեղեկատվության
բոլոր
միջոցներում, գովազդային նյութերի վարձույթ,
գովազդային վահանակների վարձույթ, առևտրի
ավտոմատների վարձույթ, վաճառասեղանների
վարձույթ,
վաճառքի
ցուցափեղկերի
(ստենդների) վարձույթ, լուսապատճենահանող
սարքավորման
վարձույթ,
գովազդային
տեքստերի հրատարակում, ռադիոգովազդ,
ազդագրերի փակցնում, արտաքին գովազդ,
նմուշների տարածում, գովազդային նյութերի
տարածում, գովազդային նյութերի առաքում,
գովազդային տեքստի խմբագրում, գովազդ,
ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային
ցանցում, գովազդ փոստով, հեռուստագովազդ,
փաստաթղթերի բազմացում (վերարտադրում),
վիճակագրական
տվյալների
հավաքում
և
տրամադրում,
տեղեկատվության
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հա
վաքում
տվյալների
համակարգչային
բազաներից,
տվյալներ
գործարարական
գործառնությունների մասին, տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
բազաներում,
խորհրդատվություն
գործա
րարության (բիզնեսի) կառավարման հարցերով,
առևտրային
գործարքների համաձայնեցում
և եզրափակում երրորդ անձանց համար,
հարկային
հայտարարագրերի
կազմում,
հաշվետվությունների
կազմում
հաշիվների
վերաբերյալ, հեռուստամարքեթինգի ծառա
յություններ, հոգեբանական տեստավորում
աշխատողներ
ընտրելիս,
արտաքին
վարչական կառավարում ընկերությունների
համար,
հյուրանոցների
գործարարական
(բիզնես) կառավարում, արտահաստիքային
աշխատողների գործունեության կառավարում,
ապրանքների
և
ծառայությունների
լիցենզիաների
առևտրային
(կոմերցիոն)
կառավարում
երրորդ
անձանց
համար,
ծախսերը
փոխհատուցող
ծրագրերի
առևտրային
(կոմերցիոն)
կառավարում
երրորդ անձանց համար, շինարարական
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն)
նախագծերի
կառավարում,
գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում,
ծառայություններ
հասա
րակական
հարաբերությունների
բնագա
վառում, մանեկենագործների ծառայություններ
ապրանքները գովազդելու կամ խրախուսելու
համար,
մեքենագրման
ծառայություններ,
ձեռնարկությունները
տեղափոխելու
հետ
կապված
ծառայություններ,
հարկային
հայտարարագրեր ներկայացնելու ծառայու
թյուններ, որոնման կայքի համակարգում
օպտիմալացման
ծառայություններ,
կայքի
թրաֆիկի օպտիմալացման ծառայություններ,
գների
համեմատման
ծառայություններ,
գովազդային
ծառայություններ
«վճարել
մեկ
կտտոցով»
PPC
ծառայություններ,
քարտուղարական ծառայություններ, մատա
կարարման
ծառայություններ
երրորդ
անձանց
համար
(ապրանքների
գնում
և
ձեռնարկատերերին
ապրանքներով
ապահովում),
սղագրական
ծառայություն
ներ,
ենթակապալառուի
ծառայություններ
(առևտրային
(կոմերցիոն)
օգնություն),
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա
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յություններ բացակայող աբոնենտների համար,
լուսապատճենահանման
ծառայություններ,
գործնական փորձաքննություն:
--------------

(210) 20160816
(220) 27.06.2016
(730) Սամսունգ Ք ընդ Թ Քորփորեյշըն, KR
(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
ջրեր
(ըմպելիքներ).
գազավորված
ջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). ոչ
ալկոհոլային վիտամինացված ըմպելիքներ.
ոչ բուժական նպատակների համար. ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
պրոտեինով
հարստացված
սպորտային
ըմպելիքներ.
մրգահյութեր.
բանջարեղենի
հյութեր
(ըմպելիք). բաղադրություններ հանքային ջուր
պատրաստելու համար. բաղադրություններ
գազավորված ջուր պատրաստելու համար.
ածիկի քաղցու (քաղցրահյութ). շարբաթ
(ըմպելիք):
--------------

(210) 20160817
(220) 27.06.2016
(730) Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք.,
Վիսկոնսինի նահանգի կորպորացիա, US
(540)

(511)
դաս 3. օծանելիք սենյակներում և փակ
տարածքներում որոշակի մթնոլորտի ստեղծման
համար. եթերային յուղեր սենյակներում և
փակ տարածքներում որոշակի մթնոլորտի
ստեղծման համար. օդի բուրավետացման
պատրաստուկներ.
օդի
օծանելիքային
բուրավետացման պատրաստուկներ. հոտավետ
խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. խունկ.

№

08/2

դաս 4. մոմեր լուսավորման համար.
անուշահոտ մոմեր. կաղապարված մոմեր.
դաս 5. օդի մաքրման պատրաստուկներ.
օդի
սանիտարա-հիգիենիկ
մշակման
և
ախտահանման պատրաստուկներ. հոտերի
վերացման. չեզոքացման պատրաստուկներ.
հոտազերռտիչներ, բացառությամբ անձնական
օգտագործման համար նախատեսվածների.
հոտազերծիչներ սենյակների կամ շրջակա
օդային միջավայրի համար. հոտազերծիչներ
գորգերի և գորգային ծածկույթների համար.
հոտազերծիչներ
մանածագործվածքային
արտադրանքի համար:
--------------

(210) 20160911
(220) 12.07.2016
(730) Արման Հովսեփյան, Երևան, Շիրակի
4/12, AM
(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
և
անասնաբուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ
բուժական
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և
նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ
մարդկանց
և
կենդանիների
համար.
մանկական
սնունդ.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
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նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական
վրձինների)
և
դրանց
պատրաստման
նյութեր.
իրեր
մաքրման
նպատակների
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ
շինարարական
ապակու).
ապակյա,
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ.
մարմնամարզական և սպորտային իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի
զարդեր.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող,
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք.
սննդային յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյուր և 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
հացահատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.
դաս
32.
գարեջուր.
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.
դաս
33.
ալկոհոլային
խմիչքներ
(բացառությամբ գարեջրի).
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի.

№
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ, առևտուր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
--------------

(210) 20160922
(220) 14.07.2016
(730) «Շահումյան ալքո» ՍՊԸ, Արարատի
մարզ, գ. Շահումյան, AM
(540)

(511)
դաս 29. պահածոներ:
--------------

(210) 20160931
(220) 15.07.2016
(730) «Սիս նատուրալ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գ. Աղձք, AM
(540)

(511)
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա,
կոմպոտ:
-------------(210) 20160939
(220) 19.07.2016
(730) «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ, Երևան,
Հաղթանակ 6/17, AM
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(540)

№

08/2

(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող,
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք.
սննդային յուղեր և ճարպեր, մասնավորապես`
սերուցքային
կրեմ,
հարած
սերուցք,
մարգարին, կարագ, յուղային խառնուրդներ
բուտերբրոդների համար, կաթնաշոռ, պանիր,
եփած կամ
ֆերմենտացված պանիրներ,
յոգուրտ, կաթնային ըմպելիքներ, կեֆիր,
մածուն, թան:
--------------

(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի.

սիգարետներ.

արկղներ.

զտիչներ

սիգարետների

սիգարետների

համար.

ծխափողեր սիգարետների համար. սիգարետի,
պապաիրոսի

թուղթ.

առանց

ծխախոտի

պապաիրոսի պարկուճի մասեր. սիգարետների
համար ծխափողերի ծայրոցներ. ծխամորճեր.
սիգարիլներ.

սիգարներ.

մոխրամաններ.

կրակայրիջներ:
(210) 20160942
(220) 19.07.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գուրգեն Աբովյան,
Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Հանրապետության
15, բն. 2, AM
(540)

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

(210) 20160968
(220) 26.07.2016
(730)

«Արթսուիթ»

ՍՊԸ,

Երևան,

Նաիրի

Զարյան 122, AM
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա,
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային
յուղեր և ճարպեր:
-------------(210) 20160963
(220) 25.07.2016
(730) ՈւայԷսԷՔյու Ինթընաշընըլ Փթե. Լթդ., SG

(511)
դաս 30. հացաբուլկեղեն, հրուշակեղեն և
քաղցրավենիք.
դաս 35. առևտուր:
--------------

(210) 20160973
(220) 27.07.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահե Մկրտչյան,
Երևան, Կաթնաղբյուր 6 փ. 7, AM
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.08.2016

(540)

(511)
դաս 37. ավտոլվացման կետ:
--------------

(210) 20160975
(220) 28.07.2016
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM
(540)

(511)
դաս 35. էլեկտրոնային առևտրի միջոցով
ապրանքների ձեռք բերում.
դաս
39.
փոստային
ծառայություն,
ներառյալ ԱՄՆ-ում և մայրցամաքի այլ
երկրներում
փոստային
փոխադրումների
իրականացում, էլեկտրոնային առևտրի միջոցով
ձեռքբերված ապրանքների փոխադրում:
--------------

№

08/2

(511)
դաս 35. էլեկտրոնային առևտրի միջոցով
ապրանքների ձեռք բերում.
դաս
39.
փոստային
ծառայություն,
ներառյալ ԱՄՆ-ում և մայրցամաքի այլ
երկրներում
փոստային
փոխադրումների
իրականացում, էլեկտրոնային առևտրի միջոցով
ձեռքբերված ապրանքների փոխադրում:
--------------

(210) 20160977
(220) 28.07.2016
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի,
նահանգի կորպորացիա, US
(540)

Դելավեր

(511)
դաս
32.
գարեջուր.
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
--------------

(210) 20160978
(220) 28.07.2016
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի,
նահանգի կորպորացիա, US
(540)

Դելավեր

(511)
(210) 20160976
(220) 28.07.2016
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM
(540)

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

(210) 20160979
(220) 28.07.2016
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի,
նահանգի կորպորացիա, US

Դելավեր
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(540)

(511)
դաս
32.
գարեջուր.
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
--------------

(210) 20160980
(220) 28.07.2016
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի,
նահանգի կորպորացիա, US
(540)

08/2

(210) 20160982
(220) 29.07.2016
(730) «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Լու
սավորիչի 9, AM
(540)

(511)
դաս 36. ապահովագրություն, ֆինան
սական գործունեություն. դրամավարկային
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններ:
--------------

Դելավեր

(511)
դաս
32.
գարեջուր.
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
--------------

(210) 20160981
(220) 28.07.2016
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի,
նահանգի կորպորացիա, US
(540)

№

(210) 20160983
(220) 29.07.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան,
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
--------------

Դելավեր

(210) 20160984
(220) 29.07.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան,
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM
(540)

(511)
(511)
դաս
32.
գարեջուր.
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
--------------

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
--------------

(210) 20160985
(220) 29.07.2016
(730) «Տրինիտի» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 32,
բն. 9, AM
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.08.2016

(540)

№

08/2

(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդու համար:
--------------

(511)
դաս 33. գինի
--------------

(210) 20160986
(220) 29.07.2016
(730) «Տրինիտի» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 32,
բն. 9, AM
(540)

(210) 20160990
(220) 02.08.2016
(730) Գրիգոր Ցոլակյան, Երևան, Քաջազնունու
8/1, բն. 48, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
-------------(511)
(210) 20160987
(220) 29.07.2016
(730) «Տրինիտի» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 32,
բն. 9, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
--------------

դաս 32. խմելու ջուր:
(554) Ծավալային նշան
--------------

(210) 20160992
(220) 02.08.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(540)

(210) 20160988
(220) 29.07.2016
(730) «Տրինիտի» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 32,
բն. 9, AM
(540)
(511)
(511)
դաս 33. գինի:
-------------(210) 20160989
(220) 01.08.2016
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH

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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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
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(210) 20160995
(220) 03.08.2016
(730) Վարդան Հովհաննիսյան,
Փափազյան 25, բն. 45, AM
(540)

Երևան,

№

08/2

(730) «Աութլեթ» ՍՊԸ, ք. Տաշիր, Ջահուկյան 10,
AM
(540)

(511)

(511)
դաս 39. տուրիստական գործակալություն:
--------------

(210) 20160997
(220) 03.08.2016
(730) «ԱՅ Պլաստ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 20,
բն. 32, AM
(540)

(511)
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:
-------------(210) 20160999
(220) 03.08.2016

դաս 5. դեղագործական և անաս
նաբուժական 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 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշ
խական,
լուսանկարչական,
կինե
մատոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման,
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման),
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ
սկավառակներ,
DVD-ներ
և
տեղեկատվության
թվային
այլ
կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ
մեքենաներ,
տեղեկատվության
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
կրակմարիչներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնաբուժական
և
անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման
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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.
դաս
32.
գարեջուր.
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու
թյուն
ներ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան
սական գործունեություն. դրամավարկային
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծումներ
և
հետազոտություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում.
դաս
44.
բժշկական
ծառայություն
ներ. անասնաբուժական ծառայություններ.
կեն
դա
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա
տնտեսական, այգեգործական և անտառային
ծառայություններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայու
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ
սեփականության և անհատի պաշտպանության

№

08/2

համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար:
-------------(210) 20161000
(220) 03.08.2016
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան
18/18, AM
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ.
դաս 35. խանութների ծառայություն.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություն:
-------------(210) 20161002
(220) 03.08.2016
(730) «Արեգա» պահածոների գործարան ՍՊԸ,
Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ, 13 փող., թիվ 5
շինություն, AM
(540)
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյաց
ված,
սա
ռեցված, չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող,
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք.
սննդային յուղեր և ճարպեր:
-------------(210) 20161003
(220) 04.08.2016
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Համլետ
Մարգարյան Հովհաննեսի, ք. Էջմիածին,
Լերմոնտով 24, AM
(540)

(511)
դաս 41. ուսուցում:
--------------

58
58

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.08.2016

(210) 20161004
(220) 04.08.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ Գալստյան
Գեղամի, Երևան, Գ. Նժդեհի 16-34, AM
(540)

№

08/2

(511)
դաս 44.
յություններ:

ատամնաբուժական

ծառա

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

(210) 20161012
(220) 08.08.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հովհաննես
Սարգսյան, Երևան, Կորյունի 7/1, բն. 4, AM
(540)
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող,
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք.
սննդային յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
դաս
32.
գարեջուր.
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
-------------(210) 20161005
(220) 04.08.2016
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Անժելա
Հարությունյան Մայիսի, Երևան, Ավան 4-րդ
փող., 1-ին նրբ., տուն 22, AM
(540)

(511)
դաս 44. ատամնատեխնիկական լաբորա
տորիա:
--------------

(210) 20161015
(220) 08.08.2016
(730) Էդգար Սնխչյան, Երևան, Լենինգրադյան
31/1, բն. 51, AM
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և
դրանցից պատրաստված իրեր. տպագրական
արտադրանք.
նյութեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ.
թղթագրենական
պիտույքներ.
կպչուն
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների
համար.
պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի).
ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման
համար.
տառաշարեր.
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տպագրական կլիշեներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող,
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք.
սննդային յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա 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.
գարեջուր.
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.
դաս
33.
ալկոհոլային
խմիչքներ
(բացառությամբ գարեջրի).
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ.
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
--------------

(210) 20161016
(220) 08.08.2016
(730) «Բրենդ ալկո» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ.
Փարաքար, Մարտի 8-ի փ, տուն 21, AM
(540)

№

08/2

(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի).
դաս 35. ալկոհոլային խմիչքների մանրա
ծախ կամ մեծածախ վաճառք:
--------------

(210) 20161018
(220) 08.08.2016
(730) Ալբերտ Բախշյան, Երևան, Անդրանիկի
25/41, AM
(540)

(511)

դաս 35. առևտուր:
--------------

(210) 20161020
(220) 09.08.2016
(730) «Հոմ էլիտ» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 13, բն.
35, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
-------------(210) 20161017
(220) 08.08.2016
(730) «Բրենդ ալկո» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ.
Փարաքար, Մարտի 8-ի փ, տուն 21, AM

(511)
դաս 36. անշարժ գույքի գործունեություն:
--------------
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60

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.08.2016

№

08/2

(210) 20161034
(220) 10.08.2016
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
--------------

ՈՒՂՂՈՒՄ
18.07.2016 թ. պաշտոնական տեղեկագրում հրապարաված 20160743 և 20160815
ապրանքային նշաների հայտերը համարել հետ կանչված:
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
16.08.2016

№

08/2

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения
ՄԱԴ
МПК

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

C01B 33/00

3037 A

C04B 21/00

3037 A

C01B 33/00

3038 A

C04B 21/00

3038 A

C05B13/00

3039 A
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63

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
16.08.2016

№

08/2

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 1750
Ապրանքային նշանի ֆրանչայզինգ
(11) Վկայական No 20949, 20948, 20947,
12696
73 (1) Իրավատեր ՕՕՕ «Բուրգեր Ռուս»,
Ռուսաստանի Դաշնություն, ք. Մոսկվա 107023,
Մեդովիյ նրբ. 5, շինություն 1, RU
73 (2) Օգտագործող «Բուրգեր Արմ» ՓԲԸ,
ք.Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1,
Էրեբունի Պլազա Բիզնես Կենտրոն, AM
73 (1) Լիցենզատու «Բուրգեր Ռուս» ՍՊԸ,

Ռուսաստանի Դաշնություն, ք. Մոսկվա 107023,
Մեդոմիյ նրբ. 5, շինություն 1, RU
73 (2) Լիցենզառու «Բուրգեր Արմ» ՓԲԸ,
ք.Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1,
Էրեբունի Պլազա Բիզնես Կենտրոն
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
բացառիկ
Գործողության ժամկետը
մինչև 25.05.2036թ.
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
26.07.2016
_____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
16.08.2016

№

08/2

Տեղեկություններ

գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

2847

16.01.2016

2848

12.01.2016

2869

12.01.2016

2930

04.02.2016

2935

04.02.2016

2012

19.07.2016

Տեղեկություններ

օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության
դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

386U

12.01.2016

406U

21.01.2016

407U

02.02.2016

410U

22.01.2016

420U

19.01.2016
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
16.08.2016

№

08/2

Տեղեկություններ
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին
Сведения
о прекращении правовой охраны товарного знака

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

23017

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

08.07.2016

Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով ընդունված
որոշումների մասին
(Հրապարակվում են համաձայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերի).
Ապրանքային նշանի գրանցումը մերժելու մասին որոշումներ.
(210) Հայտի № 20150283
(220) Հայտի ներկ. թվ 06.03.2015
(730) Հայտատու՝ «Գրեյթ վելլի» ՀՁ ՍՊԸ, AM
Երևան, Սայաթ-Նովա 33/13
(540) Ապրանքային նշան՝

_____________________

(210) Հայտի № 20150209
(220) Հայտի ներկ. թվ 23.02.2015
(730) Հայտատու՝ Վահե Դարբինյան, AM
Երևան, Ե. Կողբացու 42, բն. 96
(540) Ապրանքային նշան՝

_____________________
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67

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
16.08.2016

08/2

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2016.01
(11) 3037
(13) A
C01B 33/00
C04B 21/00
(21) AM20150011
(22) 09.02.2015
(72) Сергей Айрапетян (AM), Геворг Пирумян (AM),
Силва Геворгян (AM), Лусине Айрапетян (AM)
(73) Сергей Айрапетян, 0008, Ереван,
Чернышевского 58, кв. 1 (AM), Геворг Пирумян,
0005, Ереван, Тигран Меци 40б, кв. 6 (AM)
(54) Способ получения микросферического
композитного сорбента
(57) Изобретение относится к неорганической
химии, в частности, к получению микро
сферических композитных порошков, имеющих
магнитные свойства и может найти применение
в
производстве
сорбентов,
пигментов,
наполнителей и т.д.
Формируют водный золь коллоидных
частиц, имеющих магнитные свойства, снижают
значение pH водного золя, после чего формируют
гомогенную смесь водного золя с раствором
формальдегид - мочевина, снижают значение
pH смеси до полимеризации формальдегида и
мочевины и образования микросферических
частиц. Смесь выдерживают при комнатной
температуре, осадок микросферических частиц
отфильтровывают, промывают водой 3-4 раза
и высушивают на фильтре ацетоном, затем
при температуре 60°C - до порошкообразного
состояния.
Упрощается способ получения микро
сферического композитного сорбента.
_____________________

(51) 2016.01

(11) 3038

(13) A

C01B 33/00
C04B 21/00
(21) AM20150012

(22) 09.02.2015

(72) Сергей Айрапетян (AM), Геворг Пирумян (AM),
Силва Геворгян (AM), Лусине Айрапетян (AM)

(73) Сергей Айрапетян, 0008, Ереван, Черны
шевского 58, кв. 1 (AM), Геворг Пирумян, 0005,
Ереван, Тигран Меци 40б, кв. 6 (AM)
(54) Способ получения имеющего магнитные
свойства микросферического композитного
сорбента
(57) Изобретение относится к неорганической
химии,
в
частности,
к
получению
микросферических композитных порошков,
имеющих магнитные свойства и может найти
применение
в
производстве
сорбентов,
пигментов, наполнителей и т.д.
Формируют водный золь коллоидных
частиц, имеющих магнитные свойства, снижают
значение pH водного золя, после чего формируют
гомогенную смесь водного золя с раствором
формальдегид - мочевина, снижают значение
pH смеси до полимеризации формальдегида и
мочевины и образования микросферических
частиц. Смесь выдерживают при комнатной
температуре, осадок микросферических частиц
отфильтровывают, промывают водой 3-4 раза
и высушивают на фильтре ацетоном, затем
при температуре 60°C - до порошкообразного
состояния.
Упрощается способ получения микро
сферического композитного сорбента.
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3039
(13) A
C05B13/00
(21) AM20150157
(22) 11.12.2015
(72) Аршалуйс Тарвердян (AM), Сережа Ерицян
(AM), Торник Авагян (AM), Гектор Бабаян (AM),
Лусине Ерицян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM)
(54) Способ выращивания зерновых культур
(57) Изобретение относится к сельскому
хозяйству, в частности, к способу выращивания
зерновых культур.
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ИЗОБРЕТЕНИЯ
16.08.2016

Осуществляют посев зерновых культур,
вносят
фосфорное
удобрение,
затем
осуществляют уборку урожая. В качестве
фосфорного
удобрения
используют
концентрат, полученный кислотной обработкой
фосфоритовых
пород
Воротан-Горисского
диатомитоносного бассейна, причем концентрат

08/2

ՄԱՍ 1
№

берут в количестве 30-60 кг/га в расчете на
P2O5. Удобрение вносят перед посевом или во
время посева.
Повышается урожайность зерновых культур
за счет использования в качестве фосфорного
удобрения суперфосфатных концентратов,
полученных из нового вида пород.   
_____________________
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ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
16.08.2016

08/2

№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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