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ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2011.01)		
(11) 2565
(13) A
B23B 51/00
(21) AM20110033
(22) 28.03.2011
(71) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտա
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն (AM)
(72) Համլետ Հայկի Մկրտչյան (AM), Հովհաննես
Ավետիսի Հովհաննիսյան (AM), Միքայել Թովմասի
Նաջարյան (AM), Հենրիկ Բուրթելի Բաղդասար
յան (AM), Վահե Հենրիկի Բաղդասարյան (AM),
Արթուր Կարենի Գասպարյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտա
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Գայլիկոնի օպտիմալ երկրաչափական
պարամետրերի որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը,
մասնավորապես՝ մետաղամշակմանը։
Ըստ եղանակի ցանկացած մակնիշի
մշակվող նյութից պատրաստում են գլանաձև
նմուշ, նմուշը ձգում են մինչև դրա խզվելը,
չափում են նմուշի ծնիչի հետագծի ու ձգման
հետևանքով առաջացած կոնական թեք մակե
րևույթի ծնիչով կազմված անկյունը և նմուշի
ձգման հետևանքով առաջացած կոնի խզման
տեղամասի տրամագիծը, որոնցից կախված,
ըստ բանաձևերի որոշում են գայլիկոնի օպտիմալ
երկրաչափական պարամետրերը։
Պարզեցվում է օպտիմալ անկյունների
որոշումը, 3 նկ։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2566
(13) A
C12G 3/00
(21) AM20110104
(22) 11.08.2011
(71) Գեորգի Օհանյան (AM)
(72) Գեորգի Օհանյան (AM)
(73) Գեորգի Օհանյան (AM)
(54) Ծիրանի թունդ ալկոհոլային խմիչքի պատ
րաստման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունաբե
րությանը, մասնավորապես՝ թունդ ալկոհոլային
խմիչքների պատրաստման եղանակներին։

Ծիրանի քաղցուն ենթարկում են կրկնակի
թորման, ստացված ծիրանային սպիրտը
հնացն ում են տակառներում առնվազն հինգ
տարի։ Սպիրտի մի մասը հնացնում են կաղնե
տակառներում, մյուսը՝ ծիրանենու փայտից
տակառներում, որից հետո կատարում են
ստացված սպիրտների կուպաժ՝ խմիչքի ցան
կալի թնդությունը ստանալու համար դրան ավե
լացնելով փափկացված ջուր։
Բարձրացվում են խմիչքի համային հատկու
թյունները։
(74) Ա. Պետրոսյան
_____________________

(51) (2011.01)		
(11) 2567
(13) A
E04D 13/00
(21) AM20100057
(22) 17.05.2010
(71) Գագիկ Կիրակոսյան (AM)
(72) Գագիկ Կիրակոսյան (AM)
(73) Գագիկ Կիրակոսյան, 0032, Երևան, Ոսկան
յան 99 (AM)
(54) Ներքին ջրհոսի ձագար
(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարության բնա
գավառին և կարող է օգտագործվել հարթ տա
նիքներից ներքին ջրահեռացում իրականացնելու
համար։
Ձագարն ունի ծածկի կրող պանելի անցքում
տեղակայված հենարանային օղակով ջրընդունիչ
թաս, պանելի վրա տեղադրված ջրամեկուսիչ
ներքնակ, ջրընդունիչ թասի հենարանային օղակի
ու ներքնակի միջև տեղակայված խցարար մի
ջադիր և վանդակավոր թասակ։ Ջրընդունիչ թասն
ընդգրկված է կցաշուրթավոր վռանով։ Վռանը
ջրընդունիչ թասին սևեռակված է կոնական
ծայր ունեցող տեղակայիչ պտուտակներով, իսկ
ծածկի կրող պանելին սեղմված է կցաշուրթե
րում տեղակայված ձգահեղույսներով։ Վռանի
պտուտակները և հեղույսները հորիզոնական
պրոյեկցիայում միմյանց նկատմամբ շեղված
են։
Հեշտացվում են ձագարի հավաքակցման
աշխատանքները, 1 նկ.։
_____________________

6

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
25.11.2011

(51) (2011.01)		
(11) 2568
(13) A
F24J 2/00
(21) AM20110023
(22) 01.03.2011
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա
րության պետական համալսարան» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Սամվել Վարանցովի Սահակյան (AM), Տիգ
րան Սամվելի Սահակյան (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա
րության պետական համալսարան» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպություն, 0009, Երևան,
Տերյան 105 (AM)
(54) Արեգակնային էներգիան էլեկտրական
էներգիայի կերպափոխման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է այլընտրանքային
էներգետիկայի բնագավառին։
Համաձայն եղանակի, բաքը տեղադրում
են հայելային պարաբոլիկ մակերևույթ ունեցող
սարքի կիզակետային կենտրոնում, իսկ ջուրը
մատուցում են դեպի բաք փոշարարի միջոցով։
Բարձրացվում է ՕԳԳ–ն, 3 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2569
(13) A
G01B 9/00
G02B 1/00
(21) AM20110090
(22) 18.07.2011
(71) «Երևանի պետական համալսարան» պետա
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Վալերի Բորիսի Պախալով (AM)
(73) «Երևանի պետական համալսարան» պե
տական ոչ առևտրային կազմակերպություն,
0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM), Վալերի
Բորիսի Պախալով, 0009, Երևան, Տերյան 50,
բն. 16 (AM)
(54) Ֆաբրի-Պերո ինտերֆերաչափի անդրա
դարձած ճառագայթի միջոցով թափանցիկ
միջավայրերի օպտիկական պարամետրերի
փոքր փոփոխությունների գրանցման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է կիրառական օպտի
կայի, քվանտային էլեկտրոնիկայի, մեմբրանների
կենսաֆիզիկայի բնագավառներում կատար
վող ինտերֆերենցիոն չափումներին և կարող
է կիրառվել Ֆաբրի-Պերո ինտերֆերաչափում
(ՖՊԻ) տեղադրված թափանցիկ միջավայրի վրա
անդրադարձած ինտերֆերենցիոն պատկերի
միջոցով արտաքին դաշտերի ազդեցության
գրանցման համար:
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ՄԱՍ
№ 1

Ըստ եղանակի ճառագայթն ուղղում են
ինտերֆերաչափի վրա և գրանցում են իրական
ժամանակում անդրադարձած ճառագայթի
ինտերֆ երենցիոն պատկերը։ Ինտերֆերա
չափը էլեկտրոլիտով լցված, երկու փոխզուգա
հեռ սովորական ապակե թիթեղներից կազմ
ված ուղղանկյուն անոթ է, որտեղ տեղա
դրված է հորիզոնական անցք ունեցող անթա
փանց միջնապատ։ Ուսումնասիրվող նյութը
ուղղաձիգ անցուղու միջոցով տեղադրում են
միջնապատի հորիզոնական անցքում և ճառա
գայթը կիզակետում են ուսումնասիրվող նյութի
վրա։ Ինտերֆերենցիոն պատկերի միջոց ով,
արտաքին դաշտի ազդեցության տակ գրան
ցում են օպտիկական պարամետրերի փոքր
փոփոխությունները։
Անդրադարձած ճառագայթում ընդարձակ
վում են ՖՊԻ ֆունկցինալ հնարավորությունները,
3 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2570
(13) A
G01B 9/00
G02B 1/00
(21) AM20110025
(22) 02.03.2011
(71) «Երևանի պետական համալսարան», պետա
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Վալերի Բորիսի Պախալով (AM)
(73) «Երևանի պետական համալսարան» պետա
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0025,
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM), Վալերի Բորիսի
Պախալով, 0009, Երևան, Տերյան 50, բն. 16 (AM)
(54) Օպտիկական ճառագայթման ալիքի երկա
րության փոքր փոփոխությունների չափման
ինտերֆերենցիոն եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է կիրառական օպ
տիկ ային և քվանտային էլեկտրոնիկային և
կարող է օգտագործվել կոհերենտ կամ մաս
նակի կոհերենտ լազերային ճառագայթման
ալիքի երկարության (կամ հաճախության)
փոքր փոփոխությունների չափման համար,
սպեկտրադիտման բնագավառում, լազերային
տեխնոլոգիաներում:
Ըստ եղանակի ճառագայթն ուղղում են
խաչված բևեռացուցիչների միջև տեղադրված
անիզոտրոպ բյուրեղի վրա և դիտում են սովո
րական ու անսովոր ճառայթներով ստացված
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
25.11.2011

ինտերֆերենցիոն գծերը: Օպտիկական ճառա
գայթը կիզակետում են ցանկացած կտրվածք
ունեցող անիզոտրոպ բյուրեղի վրա, փոփոխում
են ալիքի երկարությունը և ստացված ինտեր
ֆերենցիոն գծերի տեղաշարժից որոշում ալիքի
երկարության փոփոխությունը: Նախապես կա
տարում են ինտերֆերենցիոն գծերի տեղաշարժի
չափարկում։
Բարձրացվում է ճառագայթման ալիքի եր
կարության փոքր փոփոխությունների չափման
ճշգրտությունը, 1 նկ.:
_____________________

(51) (2011.01)		
(11) 2571
(13) A
G01K 7/00
(21) AM20100058
(22) 17.05.2010
(71) «Հայաստանի պետական Ճարտարագիտա
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն (AM)
(72) Նաիրա Արշակի Շաղգամյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտա
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Ջերմաստիճանների տարբերության անա
լոգաթվանշանային կերպափոխիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է չափիչ տեխնիկային և
կարող է օգտագործվել ջերմամատակարարման
համակարգերում տաք և սառը ջրերի
ջերմաստիճանների տարբերության չափման
համար:
Կերպափոխիչն ունի հոսանքի կայունարար,
որին հաջորդաբար միացված են դիմադրության
ջերմակերպափոխիչները (ԴՋ) և ճշգրիտ ռե
զիստ որները, որոնց երկրորդ սեղմակները
հավասար դիմադրությամբ հաղորդալարերով
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միացված են սխեմայի ընդհանուր կետին։ ԴՋ
- ների առաջին սեղմակները ռեզիստորների
միջոցով միացված են գործութային ուժեղա
րարի գումարող մուտքին։ Գործութային ուժե
ղարարի ելքը հետադարձ կապի ռեզիստորի
միջոցով միացված է գումարող մուտքին և անա
լոգաթվանշանային կերպափոխիչի չափման
մուտքին։ Կերպափոխիչի հենային լարման
մուտքը միացված է ցածր ջերմաստիճանով ԴՋին հաջորդաբար միացված ճշգրիտ ռեզիստորի
առաջին սեղմակին:
Բարձրացվում է ջերմաստիճանների տար
բերության չափման ճշգրտությունը, 1 նկ.:
_____________________

(51) (2011.01)		
(11) 2572
(13) A
H02K 41/00
(21) AM20110024
(22) 02.03.2011
(71) Անդրանիկ Հովհաննիսյան (AM)
(72) Անդրանիկ Հովհաննիսյան (AM)
(73) Անդրանիկ Հովհաննիսյան, 0017, Երևան,
Սարիթաղ 6-րդ.շարք, 36 (AM)
(54) Գծային էլեկտրամագնիս
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրամեխանիկա
յին և կարող է օգտագործվել գծային էլեկտրա
մագնիսների և շարժիչների նախագծման ու
պատրաստման ժամանակ։
Գծային էլեկտրամագնիսն ունի ներքին խա
րիսխ և դրա վրա տեղադրված կառավարման
փաթույթ։ Կառավարման փաթույթի երկայնական
հատվածքը սեղանաձև է։
Բարձրացվում են գծային էլեկտրամագնիսի
աշխատանքի և էլեկտրամագնիսական էներգիայի
օգտագործման արդյունավետությունը, 3 նկ.։
_____________________
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ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11
13
		
21
		
22
23
31
32
33
45
		
51
54
56
57
62
		
71
72
73
74
85
86
87

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

ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
25.11.2011
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ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2011.01) (11) 270
(13) U
A01K 93/00
(21) AM20110102U
(22) 06.08.2011
(71) Կարեն Ռուբենի Իսրաելյան (AM)
(72) Կարեն Ռուբենի Իսրաելյան (AM)
(73) Կարեն Ռուբենի Իսրաելյան, 0015, Երևան,
Արգիշտի 11/3, բն. 68 (AM)
(54) Ինքնաձգող լողան
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ձկնորսու
թյանը, մասնավորապես՝ ձուկ որսելու լողան
ներին։
Լողանն ունի ձողին կոշտ ամրակցված
իրան, ձողի վրա տեղակայված երկրորդ լողան
և դրանից վերև՝ հենակ–ազդանշանիչ։ Հենակ–
ազդանշանիչը տեղակայված է ձողի երկայնքով
տեղաշարժման և տրված դիրքում սևեռման
հնարավորությամբ՝ երկրորդ լողանի շարժը
կարգավորելու համար։
Լայնացվում են լողանի հնարավորություն
ները՝ ընդլայնելով որսվող ձկների տեսակները,
1 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 271
(13) U
B28C 5/00
(21) AM20110039U
(22) 06.04.2011
(71) Անդրանիկ Սարգսի Մանուկյան (AM)
(72) Անդրանիկ Սարգսի Մանուկյան (AM)
(73) Անդրանիկ Սարգսի Մանուկյան, 2504,
Կոտայքի մարզ, գյուղ Բջնի (AM)
(54) Բետոնախառնիչ-բետոնամղիչ սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է շինա
րարությանը, մասնավորապես՝ բետոնի շաղախ
պատրաստող և շաղախը շինության անհրաժեշտ
կետ մատուցող սարքերին:
Բետոնախառնիչ–բետոնամղիչ սարքն ունի
իրան, իրանի մեջ տեղակայված թիակավոր
բանվորական անիվ, մուտքային և ելքային
խողովակներ: Իրանը խխունջաձև է, իրանի
վերին մակերևույթն ունի հատած կոնի տեսքով
կենտրոնական հատվածամաս։ Բանվորական
անիվի լիսեռը ուղղաձիգ է, իսկ ճակատային
մակերևույթն ունի կոնաձև գոգավորություն:

Թիակները ամրակցված են բանվորական անի
վի ճակատային և կողմնային մակերևույթնե
րին։ Ճակատային մակերևույթին ամրակցված
թիակներն ունեն էվոլվենտային ուրվագիծ: Մուտ
քային խողովակների ծայրերը համառանցք
միակցված են իրար և իրանի կոնական կենտրո
նական հատվածամասին:
Ապահովում է բետոնի մատուցման անընդ
հատությունը, 3 նկ.:
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 272
(13) U
B65D 71/00
B65D 75/00
(21) AM20110088U
(22) 14.07.2011
(71) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ (AM)
(72) Լիլիթ Նազարյան (AM)
(73) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ (AM)
(54) Շշի ծալովի փաթեթվածք
(57) Շշի ծալովի փաթեթվածքը միակտոր
հարթ նախապատրաստվածքից է, որի մեջտե
ղում ուղղանկյուն հատակն է, որի լայնությունը
մեծ է շշի հատակի տրամագծից: Հատակի
երկու կողմում, որոնք նախապատրաստվածքի
ծալումից հետո կազմում են փաթեթվածքի իրանի
առջևի և ետևի պատերը, հատակի նկատմամբ
սիմետրիկորեն կատարված է շրջանաձև բաց
վածքների երկուական շարք։ Յուրաքանչյուր
շարքում շրջանաձև բացվածքների քանակը
համապատասխանում է շշերի քանակին։ Պա
տերի եզրերի մոտ կատարված են բացվածքներ՝
բռնակի համար և անցքեր՝ իրանի պատերն
իրար ամրացնելու համար։ Առջևի պատի վրայի
շրջանաձև բացվածքներն օժտված են ակո
սիկներով՝ կատարված շրջանի հորիզոնական
տրամագծով այնպես, որ ակոսիկների ծայ
րերի միջև հեռավորությունն ավելի մեծ է, քան
իրանի ետևի պատի լայնությունը: Պատերից
յուրաքանչյուրի վրա հատակի նկատմամբ
սիմետրիկորեն կատարված են իրար զուգահեռ
հորիզոնական ծալքագծեր։
Պարզեցվում է կառուցվածքը, նվազեցվում
է ինքնարժեքը, 2 նկ.։
(74) Ա. Պետրոսյան
_____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
25.11.2011

(51) (2011.01)
(11) 273		
(13) U
E02B 15/00
(21) AM20110098U
(22) 27.07.2011
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինա
րարության պետական համալսարան» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Վաչե Հովհաննեսի Թոքմաջյան (AM),
Վալտեր Աշոտի Աթանեսյան (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինա
րարության պետական համալսարան» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0009,
Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Ջրմուղային կառույցների մաքրման համա
կարգ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է շինարա
րության բնագավառին և կարող է օգտագործվել
ջրմուղային կառույցներում։

11

ՄԱՍ
№ 1

Համակարգն ունի հենարանային շրջա
նակ, ցանցապատ կոնտեյներներ, դրանց
տեղափոխման շարժաբերներ, հոլովակներ,
սռնիներ և ուղղորդիչներ։ Կոնտեյներների կո
ղային կողմերից մեկը ստորին կողով հոդա
կապով միացված է կոնտեյներին՝ դարձի
հնար ավորությամբ։ Կոնտեյների հակադիր
ծայրամասն իրականացված է երկայնական
ուղղութ յամբ տեղաշարժվելու հնարավորու
թյամբ։ Յուրաքանչյուր կոնտեյների առջևի հոլո
վակն երը միացված են միմյանց ընդհանուր
հեծաններով, որոնք սռնիներով միացված են
կոնտեյներների բարձակներին և ունեն դարձի
հնարավորություն։ Կոնտեյներների տեղաշարժն
իրագործվում է շղթայական փոխանցմամբ՝
կորագիծ ուղղորդիչներով։
Պարզեցվում է կառուցվածքը, 4 նկ.։
_____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի
11
13
		
21
22
23
24
31
32
33
51
		
54
55
71
72
73
74

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

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
25.11.2011

11

ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ գրանցված
արդյունաբերական նմուշների մասին
(51) 01-01 (11) 262		
(13) S
(21) 20110018
(22) 17.08.2011
(71) «Ս և Լ» ՍՊԸ (AM)
(72) Աղասի Եղիազարյան (AM)
(73) «Ս և Լ» ՍՊԸ, Երևան, Ն. Զարյան 21-97 (AM)
(54) Հաց
(55)

(54) Շշի օղակաձև բռնիչ
(55)

____________________

____________________

(51) 12-08 (11) 264
(13) S
(21) 20110014
(22) 20.05.2011
(71) Արմեն Գևորգյան (AM)
(72) Արմեն Գևորգյան (AM)
(73) Արմեն Գևորգյան (AM)
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) ՄԵծ անցունակության ավտոմոբիլ
(55)

(51) 07-06 (11) 263
(13) S
(21) 20110016
(22) 07.07.2011
(71) Բաստեղյան Սարգիս Հովհաննեսի (AM)
(72) Բաստեղյան Սարգիս Հովհաննեսի (AM)
(73) Սարգիս Հովհաննեսի Բաստեղ յան,
Երևան, Տիգրանյան փ., շ.7, բն. 29 (AM)

15

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
25.11.2011

11

ՄԱՍ
№ 1

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

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

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

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.11.2011

11

ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20110127
(220) 08.02.2011

(111) 17570
(151) 04.10.2011
(181) 08.02.2021
(730) Քեդբերի Այլենդ ԼԹԴ., IE
(442) 07.04.2011
(540)

(526) Բացի «HALLS» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, բաց և
մուգ դեղին, բաց դարչնագույն, բաց և մուգ
շագանակագույն, բաց և մուգ կապույտ,
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. հրուշակեղեն, բացառությամբ
բժշկական նպատակների համար նախատեսված
ների, շաքարից պատրաստված հրուշակեղեն,
ներառյալ ծամոն:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110170
(220) 17.02.2011

(111) 17571
(151) 04.10.2011
(181) 17.02.2021
(730) Բարքըր Շուզ Լթդ., GB
(442) 09.05.2011
(540)

(526) «ENGLAND» անվանումը և «ESTABLISHED
1880» արտահայտությունն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511)
դաս 25. կոշկեղեն.
դաս 35. ապրանքների առաջխաղացում
(երրորդ անձանց համար), երրորդ անձանց
համար բազմազան ապրանքների հավաքում
(չի ենթադրում դրանց փոխադրումը) և ապ
րանքների տեղակայում՝ սպառողների կողմից
դրանց ուսում նասիրման և ձեռքբերման
հարմարավետության նպատակով, վերը նշված
ծառայությունները տրամադրվում են մանրա
ծախ և մեծածախ առևտրի խանութների կող
մից՝ փոստով պատվիրելու համար ապրանք
ների կատալոգների միջոցով, ինչպես նաև
առևտրի էլեկտրոնային միջոցների, ինտերնետխանութների և հեռուստախանութների, տվյալ
ների համակարգչային բազաների միջոցով:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20110381
(220) 22.03.2011

(111) 17572
(151) 04.10.2011
(181) 22.03.2021
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք Ինդսթրի
«Ալկալոիդ» ԱԴ-Սկոպյե, MK
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110430
(220) 04.04.2011

(111) 17573
(151) 04.10.2011
(181) 04.04.2021
(730) «Մեդարմ» ՍՊԸ, Երևան, Պ. Սևակի 5, AM
(442) 22.06.2011
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(730) «Լանզա» ՍՊԸ, Երևան, Ալեք Մանուկյան
17, AM
(442) 20.05.2011
(540)

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործա
կան, անտառային և հացահատիկային մթերք
ներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կեն
դանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր,
բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների
համար. ածիկ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բա
ղադրանյութեր:
____________________

(210) 20110501
(220) 19.04.2011
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(111) 17574
(151) 04.10.2011
(181) 19.04.2021

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ, մոխ
րագույն և երկնագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխ ական, լուսանկարչական, կինեմատ ո
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտ րականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ
ներ. առևտրի ավտոմատներ և կանխավճա
րով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ.
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման
սարքավորումներ և համակարգիչներ. կրակ
մարիչներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական
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ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորում
ների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման
համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար
քավորումների տեղակայում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունաբե
րական վերլուծումներ և հետազոտություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում:
(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(210) 20110503
(220) 19.04.2011

(111) 17575
(151) 04.10.2011
(181) 19.04.2021
(730) «Լանզա» ՍՊԸ, Երևան, Ալեք Մանուկյան
17, AM
(442) 20.05.2011
(540)

(526) «SISTEMS» բառն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատ ո
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
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կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ
ներ. առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով
աշխատող ապարատների մեխանիզմ ներ.
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մե
քենաներ, տեղեկատվության մշակման սար
քավորում ներ և համակարգիչներ. կրակ
մարիչներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար
քավորումների տեղակայում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծումներ և հետազոտություններ. հա
մակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում:
(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(210) 20110505
(220) 19.04.2011

(111) 17576
(151) 04.10.2011
(181) 19.04.2021
(730) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM
(442) 20.05.2011
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(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20110550
(220) 27.04.2011

(111) 17578
(151) 04.10.2011
(181) 27.04.2021
(730) «Կարգին ֆիրմա» ՍՊԸ, Երևան, Մար
գարյան 17, բն. 42, AM
(442) 20.05.2011
(540)
(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց
դարչնագույն, սպիտակ, ոսկեգույն, դեղին
և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
____________________

(210) 20110523
(220) 22.04.2011

(111) 17577
(151) 04.10.2011
(181) 22.04.2021
(730) «Մամա միա գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Վար
դանանց 8, 1/4 տարածք, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, ոսկեգույն և
շագանակագույն գունային համակց ու
թյամբ:

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն և
կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. օպտիկա.
դաս 44. ակնաբույժների ծառայություններ:
____________________

(210) 20110567
(220) 04.05.2011

(111) 17579
(151) 04.10.2011
(181) 04.05.2021

(730) Էփլ Ինք., US
(442) 08.06.2011
(540)
(511)
դաս 9. համակարգիչներ, համակարգիչնե
րին կից սարքեր, համակարգչային տերմ ի
նալներ, համակարգչային ապարատային
արտադրանք. համակարգչային խաղային սար
քեր, միկրոպրոցեսորներ, հիշողության մեկու
սատ ախտակներ, մոնիտորներ, դիսփլեյներ,
ստեղնաշարեր, մալուխներ, մոդեմներ, տպող
սարքեր, սկավառակավարներ, հարմարիչ
ներ, հարմարիչների քարտեր, միակցիչներ
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և դրայվերներ. համակարգչային տվ յալների
պահման դատարկ կրիչներ. տվ յալների
մագնիսական կրիչներ. համակարգչային
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային
ծրագրային արտադրանք տեքստերի, գրա
ֆիկայի, պատկերների և էլեկրտոնային հրա
տարակությունների հեղինակային մշակ
ման, բեռնման, փոխանցման, ստացման,
խմբագրման, դուրս բերման, կոդավորման,
ապակոդավորման, արտաբերման, պահման
և համակարգման համար. համակարգչային
ծրագրային և ծրագրա-ապարատային արտա
դրանք, այն է՝ օպերացիոն համակարգերի
ծրագրեր, տվյալների սինքրոնացման ծրագրեր,
և ծրագրային արտադրանք անձնական և
ձեռքի համակարգիչների կիրառական ծրա
գրերի մշակման համար. համակարգչային
ապարատային և ծրագրային արտադրանք՝
համակարգչայնացված գլոբալ տեղեկատվա
կան ցանցերի հետ ինտեգրված հեռախոսա
յին հաղորդակցության համար. նախապես
գրանցված համակարգչային ծրագրեր անձնա
կան տեղեկատվության կառավարման համար.
ծրագրային արտադրանք տվյալների բազաների
կառավարման համար, ծրագրային արտա
դրանք խորհրդանշանների ճանաչման համար,
ծրագրային արտադրանք հեռախոսության կա
ռավարման համար, ծրագրային արտադրանք
էլեկրտրոնային փոստի և հաղորդագրությունների
հաղորդման համար, ծրագրային արտադրանք
փեյջինգային կապի համար, ծրագրային արտա
դրանք շարժական հեռախոսների համար. ծրա
գրային արտադրանք տվ յալների բազաների
սինքրոնացման համար, համակարգչային ծրա
գրեր տվ յալների բազաներ օնլայն մուտքի,
դրանց դիտման և դրանցում որոնում կատարելու
համար. համակարգչային ծրագրային արտա
դրանք անձնական համակարգչում կամ սեր
վերում եղած կամ դրանց հետ կապակցված
տվյալների պահոցից հաղորդագրությունների,
ինտերնետային էլեկտրոնային փոստի, և(կամ) այլ
տվյալների մեկ կամ ավել ձեռքի էլեկտրոնային
սար ք երին վերահասցեագրման համար.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք՝
հեռադիր կայանի կամ սարքի և ֆիքսված
կամ հեռադիր կայանի կամ սարքի միջև
տվյալների սինքրոնացման համար. ընդհանուր
հետաքրքրություն ներկայացնող լայնածավալ
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նյութերի վերաբերյալ գրքերի, պիեսների,
պամֆլետների, բրոշյուրների, թերթերի,
ամսագ րերի, և պարբերականների տեսքով
բեռնվող էլեկտրոնային հրատարակություններ.
ձեռքի թվային էլեկտրոնային սարքեր և
դրանց վերաբերող ծրագրային արտադրանք.
MP3 և այլ թվային ֆորմատի աուդիո նվա
գարկիչներ. ձեռքի համակարգիչներ, պլան
շետային համակարգիչներ, անձնական թվա
յին քարտուղարներ, էլեկտրոնային օրգա
նայզերներ, էլեկտրոնային նոթփեդներ. շար
ժական թվային էլեկտրոնային սարքեր, գլոբալ
դիրքավորման համակարգի (GPS) սարքեր,
հեռախ ոսներ. ձեռքի և շարժական թվային
էլեկտրոնային սարքեր՝ հեռախոսային զան
գերի, ֆաքսերի, էլեկտրոնային փոստի և այլ
թվային տվ յալների ուղարկման և ստացման
համար. անլար հեռախոսներ. շարժական
հեռախոսներ. շարժական հեռախոսների մասեր
և լրասարքեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ,
ինքնապատասխանիչ ապարատներ, խցիկ
ներ, տեսահեռախոսներ, ծրագրային և ապա
րատային արտադրանք հեռախոսի վրա
հիմնված տեղեկատվության որոնման համար.
ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների կամ
հաղորդագրությունների անլար ստացման,
պահման և(կամ) փոխանցման համար, և էլեկտրո
նային սարքեր, որոնք օգտագործողին թույլ են
տալիս hետևել անձնական տեղեկատվությանը
կամ կառավարել այն. հաղորդակցական
էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ.
հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա
վորումներ. գրանցված տվ յալների տեսքով
տառաշարեր, տառաշարերի տեսակներ, տա
ռաշ արերի դիզայն և խորհրդանշաններ.
համակարգչային ծրագրեր և ծրագրային ար
տադրանք պարունակող կամ դրանց գրանցման
համար չիփեր, սկավառակներ և ժապավեն
ներ. օպերատիվ հիշող սարքեր, հաստատուն
հիշող սարքեր. հիշողության կարծր սարքեր.
համակարգիչներ և էլեկտրոնային խաղեր. բոլոր
վերը նշված ապրանքների հետ օգտագործվող
և դրանց հետ վաճառվող օգտագործողի ձեռ
նարկներ՝ էլեկտրոնային, մեքենայական կամ
համակարգչային կերպով ընթեռնելի. տվյալների
պահման սարքեր. կոշտ սկավառակներ. կոշտ
սկավառակների վրա փոքր չափսի կուտակիչներ.
ձայնա- և տեսասկավառակներ. CD-ROM-ներ և
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DVD-ներ. մկնիկների տակդիրներ. մարտկոցներ.
վերալիցքավորվող մարտկոցներ. լիցքավոր
ման սարքեր. լիցքավորման սարքեր էլեկտրա
կան մարտկոցների համար. ականջակալներ.
ստերեո ականջակալներ. ականջի մեջ դրվող
ականջակալներ. ստերեո բարձրախոսներ.
աուդիո բարձրախոսներ. տնային աուդիո
բարձրախոսներ. ստուգիչ բարձրախոսներ.
բարձրախոսներ համակարգիչների համար.
բարձրախոսներով անձնական ստերեո
սարքեր. ռադիոընդունիչներ, ուժեղարարներ.
ձայնի գրանցման և վերարտադրման սար
քեր, էլեկտրաձայնագրանցիչներ, նվագար
կիչներ, բարձրակարգ ստերեոսարքեր,
մագն իս ական ժապավենի վրա գրանցող և
վերարտադրող սարքեր, ձայնային համա
կարգեր, բազմակի բարձրախոսներով համա
կարգեր, խոսափողեր. թվային ձայնա- և տեսա
սարքեր. աուդիոմագնիտոֆոններ, տեսա
մագնիտոֆոններ, կոմպակտ սկավառակների
նվագարկիչներ, DVD սկավառակների վրա
գրանցող սարքեր և DVD նվագարկիչներ, թվային
մագնիտոֆոններ. թվային երաժշտության և(կամ)
տեսանվագարկիչներ. ռադիոընդունիչներ.
տեսախցիկներ. ձայնա-, տեսա-, և թվային
միքշերներ (mixers). ռադիոհաղորդիչներ.
աուդիոսարքեր մեքենայի համար. բոլոր վերը
նշված ապրանքների հետ օգտագործման հա
մար համակարգչային սարքավորում. բոլոր
վերը նշված ապրանքների հետ օգտագործման
համար մուլտիմեդիա հնարավորություններով
էլեկտրոնային սարքեր. բոլոր վերը նշված ապ
րանքների հետ օգտագործան համար ինտեր
ակտիվ հնարավորություններով էլեկտրոնային
սարքեր. բոլոր վերը նշված ապրանքների հետ
օգտագործման համար լրասարքեր, մասեր,
կցամասեր և ստուգիչ սարքեր. բոլոր վերը
նշված ապրանքների հետ օգտագործման հա
մար հարմարեցված կամ դրանց կրելու համար
պատյաններ և պայուսակներ՝ պատրաստված
կաշվից, կաշվի նմանակումներից, կտորից կամ
մանածագործվածքներից:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110680
(220) 31.05.2011

(111) 17580
(151) 04.10.2011
(181) 31.05.2021
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(730) «Ռոյալ-Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան,
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26, բն. 38, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(511)
դաս 30. թեյ:
____________________

(210) 20110692
(220) 02.06.2011

(111) 17581
(151) 04.10.2011
(181) 02.06.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նունե Եղիազարյան,
Երևան, 0055, Ս. Տարոնցու փ., նրբանցք
9/26,
(442) 07.07.2011
(540)

(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր
ծառնություններ. մասնավորապես՝ անշարժ գույքի
հետ կապված գործառնություններ իրականացնող
գործակալություններ, տարաժամկետ վճարումով
առք և վաճառքի ֆինանսավորում, բնակարանային
բյուրոներ, վարձակալական վճարների գանձում,
միջնորդական գործունեություն, անշարժ գույքի
գնահատում, միջնորդություն անշարժ գույքի
հետ կապված գործառնություններում, անշարժ
գույքի հանձնում վարձակալության, ոչ բնակելի
տարածքների հանձնում վարձակալության,
բնակարանների հանձնում վարձակալության,
բնակելի ֆոնդի կառավարում, անշարժ գույքի
կառավարում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում. տեղերի ամրագրմամբ
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(հյուրանոցներում, պանսիոններում) զբաղվող
գործակալություններ, ժամանակավոր բնակա
տեղերի վարձակալում, շինությունների (սեն
յակների) վարձակալում հանդիպումների անց
կացման համար, հանգստի բազաներ, տեղերի
ամրագրում ժամանակավոր բնակության հա
մար։
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(111) 17582
(151) 04.10.2011
(181) 10.06.2021
(730) «Կռունկ տպագրատուն» ՍՊԸ, Էջմիածին,
Մաշտոց 6/35, AM
(442) 07.07.2011
(540)
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(210) 20110750
(220) 20.06.2011

(111) 17583
(151) 04.10.2011
(181) 20.06.2021
(730) «Վի–Լիտ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 14,
բն. 3, AM
(442) 07.07.2011
(540)

(210) 20110712
(220) 10.06.2011

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար,
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ,
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների), որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում, տառաշարեր, տպագրական
կլիշեներ.
դաս 40. տպագրություն.
դաս 41. հրատարակչություն:
____________________

(526) «CAFE» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն,
մոխրագույն և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20110769
(220) 23.06.2011

(111) 17584
(151) 04.10.2011
(181) 23.06.2021
(730) «Համահայկական բանկ» ԲԲԸ, Գրիգոր
Լուսավորիչ 9, Երևան 0015, AM
(442) 22.07.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ և
բաց մանուշակագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 36. բանկային գործունեություն:
____________________
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(210) 20100625
(220) 28.04.2010

(210) 20110231
(220) 03.03.2011

(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիրարետներ, պապի
րոսներ. սիգարներ. քթախոտ , սիգարետների,
ծխագլանակների (պապիրոսների) թուղթ. ծխա
մորճեր. ֆիլտրեր (զտիչներ) սիգարետների հա
մար. արկղեր սիգարետների, ծխագլանակների
(պապիրոսների համար). ծխախոտի քսակներ.
վառիչներ սիգարետների համար. լուցկիներ.
հարմարանքներ ծխամորճերի մաքրման հա
մար. մոխրամաններ. սիգարակտրիչներ, բա
ցառությամբ սովորական ու դեկորատիվ ապա
կուց մոխրամանների և ծխողների համար
հավաքածուների։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(591) Նշանը պահպանվում է սև, բաց և մուգ
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. ներմուծում. առևտուր:
____________________

(210) 20110123
(220) 07.02.2011

(210) 20110308
(220) 10.03.2011

(111) 17585
(151) 10.10.2011
(181) 28.04.2020
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR
(540)

(111) 17586
(151) 10.10.2011
(181) 07.02.2021
(730) «Ավանգարդ տրանս» ՍՊԸ, Երևան, Գ.
Նժդեհի 17, AM
(442) 18.03.2011
(540)
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(111) 17587
(151) 10.10.2011
(181) 03.03.2021
(730) «Յունիքիմ» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց
278, AM
(442) 07.04.2011
(540)

(111) 17588
(151) 10.10.2011
(181) 10.03.2021
(730) Նեթֆլիքս, Ինք., Դելավեր նահանգ կոր
պորացիա, US
(442) 08.06.2011
(540)

(511)

(526) «INTERNATIONAL CARGO TRANSPORTATION»
արտահայտությունն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց կարմիր,
երկնագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 39. միջազգային ավտոմոբիլային բեռ
նափոխադրումներ:
____________________

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխ ական, լուսանկարչական, կինեմատ ո
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու
թյան և ուսուցման սարքեր և գործիքներ.
Էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
և վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով
աշխատող ապարատների մեխանիզմ ներ.
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դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մե
քենաներ, տեղեկատվության մշակման սար
քավորում ներ և համակարգիչներ. կրակ
մարիչներ. համակարգչային ապարատային
արտադրանք, ներսարված ծրագրեր և ծրագրային
արտադրանք. համակարգչային ապարատային
արտադրանք, ներսարված ծրագրեր, ծրագրային
արտադրանք, ապարատներ, սարքեր, գործիքներ
և կրիչ նյութեր ձայնա-, տեսա- և ձայնատեսային
բովանդակության գրառման, հաղորդման և
ընդունման համար. համակարգչային ապա
րատային արտադրանք, համակարգչային
ներսարված ծրագրային արտադրանք և ծրա
գրային արտադրանք էլեկտրոնային սար
քերի և հոսքային փոխանցման սարքերի
համար. էլեկտրոնային սարքեր. հոսքային փոխ
անցման սարքեր. հեռակառավարման սար
քեր. համակարգիչներից և կապի ցանցերից,
այդ թվում ինտերնետից, ներբեռնման կամ
հոսքային փոխանցման միջոցով տրամադրվող
ձայնա- տեսա- և ձայնատեսային գրառումներ և
բովանդակություն.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ. մանրածախ
առևտրի խանութների ծառայություններ և
համակարգչայնացված օնլայն մանրածախ
առևտրի ծառայություններ՝ նախապես գրանցված
տեսանյութերի, ձայնա-, տեսա- և ձայնատեսային
գրառումների և բովանդակության տեսքով.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. կապի
ծառայություններ. մուտքի հեռահաղորդակցա
կան ծառայություններ. հոսքային փոխանցման
ծառայություններ համակարգչի, ինտերնետի և
այլ կապի ցանցերի, այդ թվում ձայնա-, տեսաև ձայնատեսային նյութերի-կրիչների միջոցով.
տեսանյութերի փոխանցման ծառայություն
ներ ըստ պահանջի. տեսահեռարձակում. ձայ
նային ազդանշանների, տվյալների, պատկեր
ների, ազդանշանների, հաղորդագրություն
ների և տեղեկատվության հաղորդում. կապ
համակարգչի միջոցով. հեռահաղորդակցական
միացումներ կապի Էլեկտրոնային ցանցերի
և հեռարձակման ծառայությունների հետ.
հայտարարությունների օնլայն տախտակների
տրամադրում հաղորդագրությունների փոխ
անցման համար.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում,
զվարճություններ. մարզական և մշակութային
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միջոցառումների կազմակերպում. օնլայն դաս
տիարակության (կրթության, ուսուցման) և զվար
ճությունների վերաբերյալ ծառայությունների
տրամադրում. տեսագրությունների, նախապես
գրանցված մագնիսական ժապավենների, թվա
յին տեսաս կավառակների, մուլտիմեդ իային
գրառումների վարձույթ. կապի ցանցերի միջո
ցով տեսագրությունների, նախապես գրանց
ված մագնիսական ժապավենների, թվային
տեսասկավառակների վարձույթ. տեղեկատվու
թյան, ակնարկների, գրախոսությունների և
անհատականացված հանձնարարականների
տրամադրում զվարճությունների բնագավառում.
կապի ցանցերի միջոցով տեղեկատվության,
ակնարկների, գրախոսությունների և անհատա
կանացված հանձնարարականների տրամադրում
զվարճությունների բնագավառում:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20110404
(220) 25.03.2011

(111) 17589
(151) 10.10.2011
(181) 25.03.2021
(730) «Առուշանյան» ՍՊԸ, Երևան, Ավան,
Նարեկացի թաղ. 33շ., բն. 20, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 30. շերտավոր խմոր:
____________________

(210) 20110427
(220) 01.04.2011

(111) 17590
(151) 10.10.2011
(181) 01.04.2021
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US
(442) 07.07.2011
(540)

27

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.11.2011

(511)
դաս 3. լվացող և սպիտակեցնող պատրաս
տուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաս
տուկներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման),
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.
օճառներ. ամանեղենի, դանակավոր իրերի,
պատառաքաղների և գդալների լվացման,
մաքրման, ողորկման և փայլեցման պատրաս
տուկներ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110457
(220) 08.04.2011

(111) 17591
(151) 10.10.2011
(181) 08.04.2021
(730) Պանդորա Ա/Ս, DK
(442) 08.06.2011
(540)

(511)
դաս 14. իրեր թանկարժեք մետաղներից և
դրանց համահալվածքներից. ալմաստներ. ադա
մանդներ. թանկարժեք քարեր. թանկարժեք
մետաղներից պատրաստված կամ դրանցով
պատված զարդեր (որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում). ոսկերչական իրեր և թանկարժեք
իրեր. թևքաճարմանդներ և փողկապի քորոցներ.
ձեռքի ժամացույցներ. ժամացույցներ (բացառու
թյամբ ձեռքի ժամացույցների). ժամացույցների
ապարանջաններ. թանկարժեք մետաղներով
պատված բիժուտերիա. ժամացույցների և թան
կարժեք իրերի համար հատուկ նախագծված
պատյաններ և այլ տուփեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110490
(220) 15.04.2011

(111) 17592
(151) 10.10.2011
(181) 15.04.2021
(730) «Լևոն և Լամարա» դեղատուն ՍՊԸ, Երևան,
Դավիթաշեն 1-ին թաղ., 21 շենք, AM
(442) 08.06.2011
(540)
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(511)
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամն աբուժական և անասնաբուժական սար
քեր ու գործիքներ, վերջավորությունների պրո
թեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար:
____________________

(210) 20110659
(220) 26.05.2011

(111) 17593
(151) 10.10.2011
(181) 26.05.2021
(730) «Արազ» Արտադրական կոոպերատիվ,
Երևան, Բաշինջաղյան 169, բն. 17, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. նյութեր կազմարարական
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. թղթա
գրենական պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրա
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների
համար. գրասենյակային պիտույքներ (բացա
ռությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. սեղանի թղթյա սպիտակեղեն՝
սեղանի թղթյա ծածկոց (սփռոց), սեղանի թղթյա
դրոցներ (տակդիրներ), թղթյա անձեռոցիկներ
(սեղանի), տոմսեր, բլանկներ, բլոկնոտներ
(նոթատետրեր), գրասենյակային բլոկնոտներ
(նոթատետրեր), պոկովի թերթերով բլոկնոտներ
(նոթատետրեր), ապարանջաններ գրենական
պիտույքների պահման համար, թերթերով
թղթեր, բյուվարներ (սեղանի թղթապանակներ),
տեղեկագրեր, թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցա
նակներ, լրագրեր, փորագրանկարներ (գրա
վ յուրներ), գրատախտակներ, կատալոգային
քարտերի սեղմիչներ, գրքերի էջանիշներ, թղթյա
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կամ ստվարաթղթյա իրեր փաթեթավորելու
համար, գրաֆիկական (գծանկարչական) պատ
կերներ, օրացույցներ, պոկովի օրացույցներ,
մատիտներ, նկարներ, պատճենատիպ նկարներ,
կրեդիտային տպված քարտեր (ոչ էլեկտրական),
թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ ծաղկամաններ),
սոսինձներ գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար, գրանցման (գրառման)
գրքեր, անդորրագրերի գրքույկներ, կոմիքս
ների գրքույկներ, դասագրքեր, գրքերի կազ
մեր գրասենյակային կոճգամներ, սիգարների
օղակներ, ծրարներ, կնիքների, դրոշմակների
տուփեր, ստվարաթղթե կամ թղթե տուփեր,
տոպրակներ աղբի համար (թղթե կամ պլաստ
մասսայե), նկարակալներ, գրենական պիտույք
ների հավաքակազմեր (թղթե), մանկական
թղթե կրծկալներ, թղթե դրոշակներ, թուղթ
կտրելու դանակներ (գրասենյակային), կազմեր
(գրասենյակային), թղթե տոպրակներ, թղթա
պանակներ փաստաթղթերի համար, գրչատուփեր
(գրչամաններ), թղթե թաշկինակներ, սկուտեղներ
փոստային առաքումների համար, սկուտեղներ
դրամի տեսակավորման եվ հաշվարկի համար,
գրաֆինների թղթե դրոցներ (տակդիրներ),
դրոցներ (նեցուկներ) գրքերի համար, դրոցներ
կնիքների, դրոշմակնիքների, դրոշմակների
համար, դրոցներ (տակդիրներ) գարեջրի
գավ աթների համար, դրոցներ գրիչների և
մատիտների համար, դրոցներ լուսանկարների
համար, թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար,
անձեռոցիկներ, զուգարանի թուղթ, թղթյա
սպիտակեղեն մեծահասակների և երեխաների
համար, կպչուն պաստառ գրասենյակային
նպատակների համար, պիտույքներ ջնջելու
համար, դպրոցական պիտույքներ, տետրեր,
գրիչներ ինքնահոս գրիչներ. տպագրական
արտադրանք., ալբոմներ, ալմանախներ, ատ
լասներ (քարտեզագրքեր), ազդագրեր, պլա
կատներ, բրոշյուրներ, բուկլետներ, տպագրա
կան հրատարակություններ, քարտեզներ, աշ
խարհ ագրական քարտեզներ, գրքեր, գծա
նկարչական տպագիր նյութեր, բացիկներ, շնոր
հավորական բացիկներ, փոստային բացիկներ,
պարբերական մամուլ, ազդագրեր, տպագիր
կարգացուցակներ, ռեգլետներ, գրասենյակա
յին ամրակներ, լուսանկարներ, տրաֆարետ
ների (նախշակաղապարների) պատյաններ,
կատալոգներ, ուղեցույցներ, ամսագրեր, գո
վազ դային նյութեր. տեղեկատվական նյու
թերի համար նախատեսված տպագրական
արտադրանք.
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դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկ արասի և սպասք (բացառությամբ ազ
նիվ մետաղներից պատրաստվածների կամ
դրանցով պատվածների). սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյութեր.
իրեր մաքրման նպատակների համար. պող
պատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակ
ված ապակի (բացառությամբ շինարարական
ապակու). ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
դաս 25. հագուստ, կոշիկներ, գլխարկներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորաց
ված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարա
կան գործունեություն գործարարության ասպա
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ. մաս
նավորապես՝ մանրածախ և (կամ) մեծածախ
առևտուր.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
մասնավորապես՝ տեղեկատվություն հանգստի
հարցերով, տեղեկատվություն զվարճության
հարցերով, առող ջարարական ակումբներ,
զվարճանքի և մշակութա– լուսավորական
ակումբներ, պարահանդեսների կազմակեր
պում, ցուցահանդեսների կազմակերպում
մշակութա – լուսավորական նպատակներով,
հանգստի կազմակերպում, վեհաժողովների
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում,
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում,
սիմպոզիումների կազմակերպում և անցկացում,
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում,
հմտությունների ուսուցման կազմակերպում
և անցկացում, գեղեցկության մրցույթների
կազմակերպում, ուսումնական կամ զվարճալի
մրցանակաբաշխությունների կազմակերպում,
հանգստի բազաներում զվարճությունների
կազմակերպում, սպորտային մրցումների կազ
մակերպում, մասնագիտական կողմ նո րո
շում (խորհուրդներ կրթության կամ ուսուց
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մ ա ն հ ա ր ց ե ր ո վ ) , ս պ ո ր տ ա յ ի ն ճ ա մ բ ա ր 
ներ, հանդիպումների ծրագրերի կազմում
(զվարճ ություններ), թանգարանների ծառա
յություններ (շնորհանդեսներ, ցուցահ ան
դեսն եր), կրթադաստիարակչական ծառա
յութ յունն եր, նվագախմբերի ծառայություն
ներ. ներկայացում ների տոմսերի ամրա
գրում, ներկայացում ների կազմակերպում
(իմպրեսարիոների ծառայություններ), թատե
րականացված ներկայացումներ, տեսագրում,
միկրոֆիլմերի, մուլտֆիլմերի կամ կինոֆիլ
մերի և տեսաֆիլմերի ստեղծում, մասնավո
րապես՝ մշակութային և տեղեկատվական
նպատ ակներով. տեսագրությունների մոն
տաժում. զվարճություններ, հեռուստատեսա
յին զվարճալի հաղորդում ներ, զվարճալի
ռադիոհաղորդումներ, հյուրերի զբաղեցման
(զվարճացման) կազմակերպում, լուսանկար
չական ռեպորտաժներ, լուսանկարում, շոու
ծրագրեր, մասնավորապես՝ հաղորդումներ
դաստիարակչական, կրթական, սոցիալական
պատասխանատվությանը վերաբերող և
հոգեբանական ուղղություններով. գրքերի, ամ
սագրերի, պարբերականների, թերթերի, գո
վազդային նյութերի հրատարակում, գրքերի
և պարբերականների ինտերակտիվ հրապա
րակում, տեքստային նյութերի հրապարա
կում, թարգմանիչների ծառայություններ. դիս
կոտեկներ, գիշերային ակումբ - սրճարաններ,
երաժշտասրահներ, զվարճանքի (ատրակցիոն
խաղերի) զբոսայգիներ, թվային պատկերման
ձևավորում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում. մասնավորապես՝
տեղերի ամրագրմամբ (հյուրանոցներում, պան
սիոններում) զբաղվող գործակալություններ,
ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալում,
շինությունների (սենյակների) վարձակալում
հանդիպումների անցկացման համար, հանգստի
բազաներ, տեղերի ամրագրում հյուրանոցնե
րում, տեղերի ամրագրում օթևանատներում,
տեղերի ամրագրում ժամանակավոր բնակու
թյան համար, հյուրանոցներ, խորտկարաններ,
սրճարաններ, նախաճաշարաններ, մոթելներ,
օթևանատներ, շարժական շինությունների
վարձույթ, ռեստորաններ, ինքնասպասարկման
ռեստորաններ, հանգստի բազաների ծառա
յություններ, բարերի ծառայություններ։
(740) Ա. Նազարյան
____________________
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(210) 20110675
(220) 30.05.2011

(111) 17594
(151) 10.10.2011
(181) 30.05.2021
(730) «Արպանիվ» ՍՊԸ, Գորիս, Արզումանյան
7, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարե
զում. գրասենյակային ծառայություններ. մաս
նավորապես՝ մանրածախ և (կամ) մեծածախ
առևտուր.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա
վորումների տեղակայում. մասնավորապես՝ ամ
բողջովին կամ մասնակի մաշված շարժիչների
վերանորոգում, ամբողջովին կամ մասնակի
մաշված մեքենաների վերականգնում, դո
ղերի պահպանաշերտերի վերականգնում, ավ
տոմ եքենաների լվացում, տրանսպորտային
միջոցների հակակոռոզիական (հակաքայ
քայիչ) մշակում, տրանսպորտային միջոցների
տեխնիկական սպասարկում, տրանսպոր
տային միջոցների ողորկում, ավտոմեքենաների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում,
տրանսպորտային միջոցների մաքրում:
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20110676
(220) 30.05.2011

(111) 17595
(151) 10.10.2011
(181) 30.05.2021
(730) «Արպանիվ» ՍՊԸ, Գորիս, Արզումանյան
7, AM
(442) 22.06.2011
(540)
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(511)
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար
ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս
պորտային միջոցների համար նախ ատ ես
վածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և
փոխանցման տարրեր (բացառությամբ վեր
գետնյա տրանսպորտային միջոցների հա
մար նախատեսվածների). գյուղատնտեսա
կան գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով կա
ռավ արվողների. ինկուբատորներ, մասնա
վորապես ապարատներ վուլկանացման (ռե
տինացման) համար, ներկաքսիչ պոլիգրա
ֆիական ապարատներ, օդավորիչներ, ընդար
ձակման բաքեր (մեքենաների մասեր), կոճեր,
հենքակոճեր (մեքենաների մասեր), կոճեր,
հենքակոճեր ջուլհակային մեքենաների հա
մար, շոգեկաթսաների նախածխանցքեր, գազ
անցքեր, ծխանցքեր, ներկաքսիչ գլանիկներ
տպագրական մեքենաների համար, շարժիչների
օդափոխիչներ, առանցքակալների ներդրակ
ներ (մեքենաների մասեր), ջրատաքացուցիչներ
(մեքենաների մասեր), շարժիչներ, ամբարձիկներ
(մեքենաներ), ձեռքի էլեկտրական գայլիկոնիչներ,
ճնշման փականներ (մեքենաների մասեր), պատ
յաններ (մեքենաների մասեր), մեքենաների
անիվներ, յուղման օղեր (մեքենաների մասեր),
ճնշակներ (կոմպրեսորներ) (մեքենաներ), փո
խակրիչներ (մեքենաներ), փոխանցման տու
փեր, յուղման տուփեր (մեքենաների մասեր),
մեքենաների պատյաններ (մեքենաների մասեր),
յուղիչներ (մեքենաների մասեր), մեքենաների
թափանիվներ, պոմպեր (մեքենաների կամ
շարժիչների մասեր), մեքենաների, մոտորների
և շարժիչների միացնող (միակցիչ) ձգաձողեր
(ձգաճոպաններ).
դաս 12. ավտոմեքենաների մասեր և ման
րամասեր, մասնավորապես՝ ազդանշանային
շչակներ, (տրանսպորտային միջոցների համար),
դռներ (տրանսպորտային միջոցների համար),
շարժիչներ (ցամաքային տրանսպորտային մի
ջոցների համար), հետևի դիտահայելիներ, ցա
մաքային տրանսպորտային միջոցների մեխա
նիզմներ (բացառությամբ շարժիչների), տրանս
պորտային միջոցների անիվն եր, տրանս
պորտային միջոցների վառելիքի բաքերի կա
փարիչներ, ավտոմոբիլների թափքեր, ինքնա
սոսնձվող մակադրակներ դողերի օդախցիկ
ների նորոգման համար, օդապոմպեր (օդահան
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պոմպեր) (տրանսպորտային միջոցների պի
տույքներ), պաստառներ տրանսպորտի հա
մար, անիվների եզրակներ (եզրաշերտեր),
սռնիներ տրանսպորտային միջոցների համար,
անվտանգության ավտոմատ փչվող օդային
բարձիկներ ավտոմոբիլների համար, ղեկեր
(տրանսպորտային միջոցների համար), հետ
ընթացքի ազդասարքեր տրանսպորտային
միջոցների համար, նստոցներ (տրանսպորտային
միջոցների համար), մանկական անվտանգ
նստոցներ (տրանսպորտային միջոցների հա
մար), հիդրավլիկական համակարգեր տրանս
պորտային միջոցների համար, հողմապակի
ներ, հողմապակիների ապակեմաքրիչներ, ար
գելակներ տրանսպորտային միջոցների հա
մար, շրջադարձի ցուցիչներ տրանսպորտա
յին միջոցների համար, ավտոմեքենաների
ամրաշրջանակներ (հենասարքեր), ավտոմո
բիլների դողեր, ցեխապաշտպան վահանակ
ներ, էլեկտրաշարժիչներ ցամաքային տրանս
պորտային միջոցների համար.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ. մասնա
վոր ապես՝ մանրածախ և(կամ) մեծածախ
առևտուր.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար
քավորումների տեղակայում. մասնավորապես՝
ամբողջովին կամ մասնակի մաշված շարժիչների
վերանորոգում, ամբողջովին կամ մասնակի
մաշված մեքենաների վերականգնում, դո
ղերի պահպանաշերտերի վերականգնում,
ավտոմեքենաների լվացում, տրանսպորտային
միջոցների հակակոռոզիական (հակաքայքայիչ)
մշակում, տրանսպորտային միջոցների տեխնի
կական սպասարկում, տրանսպորտային միջոց
ների ողորկում, ավտոմեքենաների վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում, տրանսպորտային
միջոցների մաքրում:
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20110677
(220) 30.05.2011

(111) 17596
(151) 10.10.2011
(181) 30.05.2021
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(730) «Արազ» արտադրական կոոպերատիվ,
Երևան, Խորենացու 72, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, սպի
տակ, մուգ և բաց մոխրագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում. մասնավորապես՝
տեղերի ամրագրմամբ (հյուրանոցներում, պան
սիոններում) զբաղվող գործակալություններ,
ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալում,
շինությունների (սենյակների) վարձակալում հան
դիպումների անցկացման համար, հանգստի
բազաներ, տեղերի ամրագրում հյուրանոցնե
րում, տեղերի ամրագրում օթևանատներում,
տեղերի ամրագրում ժամանակավոր բնակու
թյան համար, հյուրանոցներ, խորտկարաններ,
սրճարաններ, նախաճաշարաններ, մոթելներ,
օթևանատներ, շարժական շինությունների
վարձույթ, ռեստորաններ, ինքնասպասարկման
ռեստորաններ, հանգստի բազաների ծառայու
թյուններ, բարերի ծառայություններ:
(740) Ա. Նազարյան
____________________

11

ՄԱՍ
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(591) Նշանը պահպանվում է սև, նարնջագույն և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ. մասնա
վորապես մանրածախ և (կամ) մեծածախ
առևտուր.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա
վորումների տեղակայում. մասնավորապես՝
ամբողջովին կամ մասնակի մաշված շարժիչների
վերանորոգում, ամբողջովին կամ մասնակի
մաշված մեքենաների վերականգնում, դո
ղերի պահպանաշերտերի վերականգնում, ավ
տոմ եքենաների լվացում, տրանսպորտային
միջոցների հակակոռոզիական (հակաքայքայիչ)
մշակում, տրանսպորտային միջոցների տեխնի
կական սպասարկում, տրանսպորտային միջոց
ների ողորկում, ավտոմեքենաների վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում, տրանսպորտային
միջոցների մաքրում:
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20110693
(220) 03.06.2011

(111) 17598
(151) 10.10.2011
(181) 03.06.2021
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM
(442) 07.07.2011
(540)

(210) 20110678
(220) 30.05.2011

(111) 17597
(151) 10.10.2011
(181) 30.05.2021
(730) «Արպանիվ» ՍՊԸ, Գորիս, Արզումանյան
7, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(511)
դաս 21. տարա (շիշ).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________
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(210) 20110722
(220) 13.06.2011

(111) 17599
(151) 10.10.2011
(181) 13.06.2021
(730) Էշլընդ Լայսընզինգ ընդ Ինթելեքչուըլ
Փրոփըրթի ԼԼՔ, US
(442) 07.07.2011
(540)

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր որպես հակա
փրփրիչներ և փրփրամարիչներ արդյունաբե
րական նպատակներով օգտագործելու համար.
հակափրփրիչներ և փրփրամարիչներ՝ ցեմենտի,
շինարարական շաղախի և չոր շինարարական
շաղախի հետ օգտագործելու համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101546
(220) 29.10.2010

(111) 17600
(151) 17.10.2011
(181) 29.10.2020
(730) «Սոֆթ տրանս» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն
2 թաղ., 45 շենք, բն. 42, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ և սպիտակ
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական
գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր
ծառնություններ։
____________________

(210) 20101863
(220) 20.12.2010

(111) 17601
(151) 17.10.2011
(181) 20.12.2020
(730) Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե օբշեստվո «Պիվո–
բեզալկոգոլնիյ կոմբինատ «Սլավուտիչ», UA
(442) 21.04.2011
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(540)

(526) Բացի «ԼՅՎԻՎՍԿԵ» (ուկրաիներեն) բառից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, մուգ և բաց
դեղին, կարմիր, սև և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 32. գարեջուր:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20101864
(220) 20.12.2010

(111) 17602
(151) 17.10.2011
(181) 20.12.2020
(730) Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե օբշեստվո «Պիվո–
բեզալկոգոլնիյ կոմբինատ «Սլավուտիչ», UA
(442) 21.04.2011
(540)

(526) Բացի «ԼՅՎԻՎՍԿԵ» (ուկրաիներեն) բառից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, մուգ և բաց
դեղին, կարմիր, սև և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 32. գարեջուր:
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20101877
(220) 20.12.2010

(111) 17603
(151) 17.10.2011
(181) 20.12.2020
(730) Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե օբշեստվո «Պիվո–
բեզալկոգոլնիյ կոմբինատ «Սլավուտիչ», UA
(442) 21.04.2011
(540)

11
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(526) Բացի «ԼՅՎԻՎՍԿԵ» (ուկրաիներեն) բառից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, մուգ դեղին,
կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 32. գարեջուր:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110149
(220) 14.02.2011
(526) Բացի «ԼՅՎԻՎՍԿԵ» (ուկրաիներեն) բառից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, մուգ դեղին,
կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 32. գարեջուր. գարեջրի քաղցրահյութ
(քաղցու). ածիկի գարեջուր. ածիկի քաղցրահյութ
(քաղցու). իմբիրի գարեջուր. գայլուկի (հմուլի)
էքստրակտներ գարեջուր պատրաստելու համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20101883
(220) 20.12.2010

(111) 17604
(151) 17.10.2011
(181) 20.12.2020
(730) Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե օբշեստվո «Պիվո–
բեզալկոգոլնիյ կոմբինատ «Սլավուտիչ», UA
(442) 21.04.2011
(540)

(111) 17605
(151) 17.10.2011
(181) 14.02.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 18.03.2011
(540)

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

(210) 20110252
(220) 04.03.2011

(111) 17606
(151) 17.10.2011
(181) 04.03.2021
(730) Գրանթ Թորնթոն Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, GB
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարա
կան գործունեություն գործարարության ասպա
րեզ ում. գրասենյակային ծառայություններ.
հաշվապահական ծառայություններ. աուդիտ.
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խորհրդատվություն գործերի կառավարման
ոլորտում. հարկային հայտարարագրերի
կազմում. հարկային խորհրդատվություն.
աշխատակազմի հավաքագրում և աշխա
տակազմի կառավարում. տնտեսական կան
խատեսումներ. ձեռնարկությունների միա
վորման, ձեռքբերման, համատեղ ձեռնարկու
թյունների ստեղծման վերաբերյալ խորհրդա
տվություն. շուկայի ուսումնասիրման ծառա
յություններ. գործարարության ասպարեզում
ռիսկերի կառավարման վերաբերյալ խորհրդա
տվություն. մարդկային ռեսուրսների վերա
բերյալ խորհրդատվություն. տվյալների հիմնա
պաշարների կառավարում. հետազոտություն
ներ և վերլուծություններ գործարարության
ասպարեզում. վերոնշյալ ծառայությունների
վերաբերյալ տեղեկատվություն համաշխարհա
յին հեռահաղորդակցության ցանցի միջոցով.
գնահատման ծառայություններ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն. դրամավարկային գոր
ծառն ություններ. անշարժ գույքի հետ կապ
ված գործառնություններ. ֆինանսական ծա
ռայություններ. ֆինանսների հետ կապվ ած
խորհրդատվություն. ֆինանսային գնահատում
ներ. ակտուարական ծառայութ յուններ. ֆի
նանսների կառավարում. ֆինանսների ասպա
րեզ ում ռիսկերի կառավարման վերաբերյալ
խորհրդատվություն. վերոնշյալ ծառայությունների
վերաբերյալ տեղեկատվություն համաշխարհային
հեռահաղորդակցության ցանցի միջոցով.
դաս 38. համաշխարհային հեռահա
ղորդակցության ցանցի միջոցով բեռնվող նորու
թյունների տրամադրում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
կրթադաստիարակչական ծառայություններ.
հրատարակչական ծառայություններ. վար
ժանքների ծառայություններ. կոնֆերանսների
և սիմպոզիումների կազմակերպում և անցկա
ցում. վերոնշյալ ծառայությունների վերաբերյալ
տեղեկատվություն համաշխարհային հեռա
հաղորդակցության ցանցի միջոցով.
դաս 45. այլ անձանց կողմից մատուց
վող անհատական և սոցիալական ծառայու
թյուններ անհատի կարիքները հոգալու հա
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մար. անվտանգության ծառայություններ սեփա
կանության և անհատի պաշտպանության
համար. իրավաբանական ծառայություններ.
մտավոր սեփականության իրավունքների
վերաբերյալ խորհրդատվություն. լիցենզ ա
վորման ծառայություններ. խաբեբայության
կանխարգելման ծառայություններ. իրավա
բանական աջակցության ծառայություններ.
արբիտրաժ. աջակցություն անհատական
կամ սոցիալական հարցերում. վեճերի այլ
ընտրանքային լուծում. հետաքննչական ծառա
յություններ. դատական հետաքննություններ.
անհատական հետաքննություններ. վերոնշյալ
ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն
համաշխարհային հեռահաղորդակցության
ցանցի միջոցով։
(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(210) 20110311
(220) 11.03.2011

(111) 17607
(151) 17.10.2011
(181) 11.03.2021
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա
րատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(442) 21.04.2011
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
____________________

35

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.11.2011

(210) 20110479
(220) 14.04.2011

(111) 17608
(151) 17.10.2011
(181) 14.04.2021
(730) «Յուման» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 34 ա,
բն. 15, AM
(442) 09.05.2011
(540)
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(210) 20110517
(220) 21.04.2011

(111) 17611
(151) 17.10.2011
(181) 21.04.2021
(730) «Օլիմպ» արտադրական կոոպերատիվ,
Երևան, Աբովյան 4, AM
(442) 20.05.2011
(540)

(511)
դաս 5. վիտամիններ:
____________________

(210) 20110480
(220) 14.04.2011

(111) 17609
(151) 17.10.2011
(181) 14.04.2021
(730) «Յուման» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 34 ա,
բն. 15, AM
(442) 09.05.2011
(540)
(511)
դաս 5. վիտամիններ:
____________________

(210) 20110496
(220) 15.04.2011

(111) 17610
(151) 17.10.2011
(181) 15.04.2021
(730) Քրաֆթ Ֆուդզ Գլոբալ Բրենդս ԼԼՔ, US
(442) 20.05.2011
(540)

(526) «CHOCOLATE FLAVOURED SANDWICH
BISCUITS» արտահայտությունն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց կապույտ,
մուգ շագանակագույն, սպիտակ, մոխրագույն
և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. հրուշակներ, թխվածքաբլիթներ,
գալետներ և կրեկերներ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, շագա
նակագույն և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20110570
(220) 04.05.2011

(111) 17612
(151) 17.10.2011
(181) 04.05.2021
(730) Միկրոձեռնարկության զարգացման
բարեգործական հիմնադրամ, Երևան,
Կալենցի 11, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ և սև
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 36. հիմնադրամ:
____________________

(210) 20110616
(220) 16.05.2011

(111) 17613
(151) 17.10.2011
(181) 16.05.2021
(730) «Էլտեխմիր» ՍՊԸ, Երևան, Աճառյան 1612, AM
(442) 08.06.2011
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(540)

(511)

(540)

դաս 6. մետաղապլաստե լուսամուտներ և
դռներ.
դաս 35. առևտուր:
____________________

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

(210) 20110617
(220) 16.05.2011

(210) 20110660
(220) 26.05.2011

(111) 17614
(151) 17.10.2011
(181) 16.05.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 08.06.2011
(540)
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(111) 17616
(151) 17.10.2011
(181) 26.05.2021
(730) Փլեյբոյ Էնթրփրայսիզ Ինթրնեյշնլ, Ինք., US
(442) 07.07.2011
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________
(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն,
սպիտակ, դեղին, վարդագույն, շագանա
կագույն, կարմիր, կանաչ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
____________________

(210) 20110644
(220) 24.05.2011

(111) 17615
(151) 17.10.2011
(181) 24.05.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գոհար Տիգրանյան,
Երևան, Կասյան 2/37, AM
(442) 22.06.2011

(210) 20110663
(220) 27.05.2011

(111) 17617
(151) 17.10.2011
(181) 27.05.2021
(730) «Յուման» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 34 ա,
բն. 15, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
____________________
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(210) 20110664
(220) 27.05.2011

(111) 17618
(151) 17.10.2011
(181) 27.05.2021
(730) «Յուման» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 34 ա,
բն. 15, AM
(442) 22.06.2011
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ
բուժական նպատակների համար. դիետիկ
նյութեր բուժական նպատակների համար,
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
____________________
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(540)
(511)
դաս 5. կենսաբանորեն ակտիվ հեղուկ
սննդային հավելումներ.
դաս 30. օգտագործմանը պատրաստ
թեյ, սառեցված թեյ, ըմպելիքներ թեյի հիմքով.
օգտագործմանը պատրաստ բուրավետացված
թեյեր, սառեցված թեյեր և ըմպելիքներ թեյի
հիմքով.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20110736
(220) 17.06.2011

(111) 17621
(151) 17.10.2011
(181) 17.06.2021
(730) «Արփա-Սևան» ԲԲԸ, Երևան, Վ. Վաղարշյան
20, AM
(442) 07.07.2011
(540)

(210) 20110665
(220) 27.05.2011

(111) 17619
(151) 17.10.2011
(181) 27.05.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմինե Գրիգորյան,
Երևան, Բագրատունյաց 7, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր.
դաս 36. ապահովագրություն և անշարժ
գույքի գործակալություն.
դաս 39. տաքսի ծառայություն.
դաս 43. ռեստորան, բար, հանդիսությունների
սրահ՝ ընդգրկված 43-րդ դասում:
____________________

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, կապույտ
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 37. արդյունաբերական և քաղաքա
ցիական շինարարաություն:
____________________

(210) 20110711
(220) 09.06.2011

(210) 20110770
(220) 23.06.2011

(111) 17620
(151) 17.10.2011
(181) 09.06.2021
(730) Հանսն Բևրիջ Քամփնի, Դելավերի նա
հանգի կորպորացիա, US
(442) 22.07.2011

(111) 17622
(151) 17.10.2011
(181) 23.06.2021
(730) «Իստ լոգոս» էքսպո կենտրոն ՍՊԸ, Երևան,
Տոլբուխինի 33/19, բն. 21, AM
(442) 22.07.2011
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(442) 21.10.2010
(540)

(526) «EXPO CENTER» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, սպի
տակ և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 41. ցուցահանդեսների կազմակերպում,
դաստիարակություն (կրթություն, ուսուցում).
ուսումնական գործընթացի ապահովում, զվար
ճություններ. մարզական և մշակութային միջո
ցառումների կազմակերպում:
____________________

(210) 20110878
(220) 19.07.2011

(111) 17623
(151) 17.10.2011
(181) 19.07.2021
(730) «Հավերժության թագուհի» ՍՊԸ, Ջերմուկ,
Մյասնիկյան 24, բն. 22, AM
(442) 05.08.2011
(540)

( 5 2 6 ) Բ ա ց ի « DA N A » , « ԱԿ Վ ԱԴ ԱՆ Ա » և
«ԱԿՎԱԴԱՆԱ» (ռուս.) բառերից մնացած
տարրերն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է փիրուզագույն,
կարմիր, կանաչ, կապույտ, երկնագույն և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. հանքային ջուր:
____________________

(210) 20101392
(220) 29.09.2010

(111) 17624
(151) 24.10.2011
(181) 29.09.2020
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան
22, AM

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է սև, բեժ և կարմիր
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
____________________

(210) 20101482
(220) 19.10.2010

(111) 17625
(151) 24.10.2011
(181) 19.10.2020
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 05.11.2010
(540)

(511)
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր։
____________________
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(210) 20101677
(220) 16.11.2010

(111) 17626
(151) 24.10.2011
(181) 16.11.2020
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 07.12.2010
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր։
____________________

(210) 20101761
(220) 29.11.2010

(111) 17627
(151) 24.10.2011
(181) 29.11.2020
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեն
նոստյու «Դոքթոր Կաֆֆման ֆարմա», RU
(442) 10.03.2011
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ. շամպուններ.
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վի
րակապման նյութեր. ատամնալցման և ատամ
ների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյու
թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆուն
գիցիդներ, հերբիցիդներ. դեղամիջոցներ. բու
ժական (բժշկական) նպատակներով օգտա
գործվող ժելեր և քսուկներ.
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դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամ նաբուժական և անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար. նախապահպանակներ. ձեռնոցներ
բուժական (բժշկական) նպատակների համար.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ(բացառությամբ նկարչական
վրձինների). խոզանակներ պատրաստելու
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների համար.
պողպատյա տաշեղ (ճիլոպներ). չմշակվ ած
կամ մասնակի մշակված ապակի (բացառու
թյամբ շինարարական ապակու). ապակյա,
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. ատամի խոզա
նակներ. ձեռնոցներ տնային տնտեսության
համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20101848
(220) 17.12.2010

(111) 17628
(151) 24.10.2011
(181) 17.12.2020
(730) «Ինվեստ-ինտորգ» ՍՊԸ, Երևան, Տիչինայի
150, AM
(442) 21.01.2011
(540)

(511)
դաս 35. ներմուծում, մեծածախ և մանրածախ
առևտուր։
____________________

(210) 20101870
(220) 20.12.2010

(111) 17629
(151) 24.10.2011
(181) 20.12.2020
(730) Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե օբշեստվո «Պիվո–
բեզալկոգոլնիյ կոմբինատ «Սլավուտիչ», UA
(442) 23.02.2011
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(540)

(526) «ՊՐԵՄԻՈՒՄ» (ռուս.) բառն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ
կապույտ, սպիտակ, կարմիր և դեղին գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. չիպսեր. բանջարեղենի չիպսեր.
մրգային չիպսեր. կարտոֆիլի չիպսեր. կարտո
ֆիլի փաթիլներ. խրթխրթան կարտոֆիլ. մրգա
յին նախուտեստ. բանջարեղենային, մրգա
յին, մսի, ձկան թեթև խորտիկներ. առաջին և
երկրորդ մսային, ձկնային, բանջարեղենային,
մրգային և կաթնային կերակուրներ, նախապես
պատրաստված և փաթեթավորված աղցան
ներ և թեթև խորտիկներ. սնկով նախուտեստ.
նախուտեստներ ծովամթերքից. անկենդան
կաղամարներ. անկենդան ութոտնուկ. ծովա
խեցգետնի փայտիկներ. չորացրած, ապխտած,
ծխեցրած կաղամարներ. չորացրած, ապխտած,
ծխեցրած խեցգետիններ և խեցեմորթեր.
չորացրած, ապխտած, ծխեցրած ձուկ. մսային
և ձկնային ապխտեղեն. երշիկներ. ծխեցրած
հում մսամթերքներ. կրծքամիս. կրոկետներ.
ձկան և մսի կոտլետներ. պանրեղեն. ապխտած
պանրեղեն. փափուկ պանրեղեն. պինդ պան
րեղեն. թթու դրած բանջարեղեն. շաքարած մրգեր
և հատապտուղներ (շաքարածո միրգ). մշակված
պնդուկ. շաքարով ընկույզ. ջնարակված ընկույզ.
աղի ընկույզ. մշակված պիստակ. մշակված
գետնընկույզ. մշակված ընկույզ. մայրի ծառի
մշակված ընկույզ. մշակված քեշյու ընկույզ.
մշակված նուշ. մշակված դդմի սերմեր. աղով
դդմի սերմեր. բոված դդմի սերմեր. մշակված
արևածաղկի սերմեր. աղով արևածաղկի սերմեր.
բոված արևածաղկի սերմեր. չամիչ.

11

ՄԱՍ
№ 1

դաս 30. մանրացրած եգիպտացորեն.
բոված եգիպտացորեն. եգիպտացորենի փա
թիլներ. եգիպտացորենի փայտիկներ. հացի
թեթև խորտիկներ. հացահատիկային թեթև
խորտիկներ. խմորեղեն. խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). պիցա. քաղցրակուտապ. բու
տերբ րոդներ (սենդվիչներ). թխվածքաբլիթ.
կուտապներ. պաքսիմատ. չորահացի` փռնչորի
կտորներ զանազան հավելանյութերով. աղի
չորահաց` փռնչորի կտորներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիվներ. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջուր. գարեջրի
քաղցրահյութ. ածիկի գարեջուր. ածիկի քաղցրա
հյութ. իմբիրի գարեջուր. կվաս (ոչ ալկոհոլային
ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի
հիմքի վրա. կաթնագետնընկուզային ըմպելիք
ներ. ոչ ալկոհոլային մրգային էքստրակտներ. ոչ
ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. փոշիներ գա
զավորված ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
հաբեր գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. խաղողահյութ. ջրեր (ըմպելիք). սեղանի
ջրեր. գազավորված ջուր. բաղադրություններ
գազավորված ջուր պատրաստելու համար.
էսենցիաներ ըմպելիքներ պատրաստելու հա
մար. զելտերյան ջուր. իզոտոնիկ ըմպելիքներ.
ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ. բաղա
դրություններ լիկյոր պատրաստելու համար.
լիթիումի ջրեր. կաթնանշային ըմպելիքներ. հան
քային ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություններ
հանքային ջրեր պատրաստելու համար.
ըմպելիքներ կաթնաշիճուկային հիմքի վրա.
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. բանջարեղենային հյութեր. օրշադ. պա
տատուկի (բաղեղի) ըմպելիք (ոչ ալկոհոլային).
ոչ ալկոհոլային խնձորի գինի. օշարակներ
ըմպելիքների համար. օշարակներ լիմոնադների
համար. սոդայաջուր. քաղցրահյութեր. տոմատի
հյութ. մրգերի նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային).
մրգային հյութեր. գայլուկի (հմուլի) էքստրակտներ
գարեջուր պատրաստելու համար. շարբաթ
(ըմպելիք). խնձորի հյութ.
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի). ապերիտիվներ. արաք.
բրենդի. գինի. վիսկի. անիսոնի օղի (թուրմ).
անիսոնի լիկյոր. օղի. բալի օղի. տանձի սիդր.
ջին. կոկտեյլներ. քյուրասաո (լիկյոր). լիկյորներ.
դաղձի (անանուխի) թրմօղի. մեղրի ըմպելիք.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
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դառը թրմօղիներ. թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ. գինի խաղողի չանչերից (կնճե
ռից). բրնձի սպիրտ. ռոմ. սակե. խնձոր
օղիներ. սպիրտային ըմպելիքներ. սպիրտային
էքստրակտներ. սպիրտային էսենցիաներ.
դիժեստիվներ (մարսողությանը նպաստող
ալկոհոլային ըմպելիքներ). սպիրտային մրգային
էքստրակտներ։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110232
(220) 03.03.2011

(111) 17630
(151) 24.10.2011
(181) 03.03.2021
(730) «Արտաշատի պահածոների գործարան» ԲԲԸ,
Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի փողոց, AM
(442) 07.04.2011
(540)

11

ՄԱՍ
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(210) 20110298
(220) 09.03.2011

(111) 17631
(151) 24.10.2011
(181) 09.03.2021
(730) «Բարեկամ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 2740, AM
(442) 21.04.2011
(540)

(526) «ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ» արտահայտությունն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 44. բժշկական ծառայություններ:
____________________

(210) 20110319
(220) 14.03.2011

(111) 17632
(151) 24.10.2011
(181) 14.03.2021
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 21.04.2011
(540)

(511)

(526) «100 %» և «NATURAL JUICE» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ,
բաց և մուգ կապույտ, կարմիր, սպիտակ և
սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. բնական հյութ:
____________________

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. պաղպաղակ:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20110320
(220) 14.03.2011

(111) 17633
(151) 24.10.2011
(181) 14.03.2021
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(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 21.04.2011
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. պաղպաղակ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր;
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20110368
(220) 21.03.2011

(111) 17634
(151) 24.10.2011
(181) 21.03.2021
(730) Արմեն Ղարիբյան, Երևան, Ջիվանի 1 նրբ.,
տուն 2/1, AM
(442) 20.05.2011
(540)

(526) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ և
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(591) «ART STUDIO» արտահայտությունն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

11

ՄԱՍ
№ 1

(511)
դաս 41. ստեղծագործական և արվեստա
գիտական գործունեություն.
դաս 42. տարբեր տեսակի ցուցանմուշների
դիզայներական ծառայություններ, ընդհանուր
լուսանկարչական և նկարչական դիզայն:
____________________

(210) 20110453
(220) 07.04.2011

(111) 17635
(151) 24.10.2011
(181) 07.04.2021
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 09.05.2011
(540)

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

(210) 20110454
(220) 07.04.2011

(111) 17636
(151) 24.10.2011
(181) 07.04.2021
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
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(442) 09.05.2011
(540)

11

ՄԱՍ
№ 1

(730) «Լիգա փրես» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 31,
բն. 20, AM
(442) 09.05.2011
(540)

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

(210) 20110459
(220) 11.04.2011

(111) 17637
(151) 24.10.2011
(181) 11.04.2021
(730) «Ուոթերլոկ» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(526) «2011», «ՏԱՐՎԱ ՄԱՐԴԻԿ» և «ՄԱՐԴԱ
ՍԻՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» գրառում ներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:
(511)
դաս 41. զվարճություններ. միջոցառումների
կազմակերպում ընդգրկված 41-րդ դասում:
____________________
(210) 20110469
(220) 13.04.2011

(111) 17639
(151) 24.10.2011
(181) 13.04.2021
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք,
գ/գ, AM
(442) 09.05.2011
(540)

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

(210) 20110470
(220) 13.04.2011

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնագույն
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. աղբյուրի ջուր:
____________________

(210) 20110467
(220) 12.04.2011

(111) 17638
(151) 24.10.2011
(181) 12.04.2021

(111) 17640
(151) 24.10.2011
(181) 13.04.2021
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք,
գ/գ, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
____________________
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(210) 20110520
(220) 22.04.2011

(111) 17641
(151) 24.10.2011
(181) 22.04.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 20.05.2011
(540)

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

(210) 20110618
(220) 16.05.2011

(111) 17642
(151) 24.10.2011
(181) 16.05.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 08.06.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մանուշակագույն,
կապույտ և սպիտակ գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
____________________

(210) 20110650
(220) 25.05.2011

(111) 17643
(151) 24.10.2011
(181) 25.05.2021
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ՄԱՍ
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(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 22.06.2011
(540)

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

(210) 20110651
(220) 25.05.2011

(111) 17644
(151) 24.10.2011
(181) 25.05.2021
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա
դրանյութեր:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.11.2011

(210) 20110652
(220) 25.05.2011

(111) 17645
(151) 24.10.2011
(181) 25.05.2021
(730) «Լիդիա-Դեկոր» ՍՊԸ, Շիրակ, գ. Ախուր
յան, AM
(442) 22.06.2011
(540)

11

ՄԱՍ
№ 1

(526) Բացի «TEMPO» բառից մնացած բոլոր
տարրերն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն,
սպիտակ, շագանակագույն, դեղին և կանաչ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20110669
(220) 27.05.2011
(526) «DECOR» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ,
շագանակագույն, դեղին և վարդագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր:
____________________

(111) 17647
(151) 24.10.2011
(181) 27.05.2021
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(210) 20110668
(220) 27.05.2011

(111) 17646
(151) 24.10.2011
(181) 27.05.2021
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(526) «ICE-CREAM» բառն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է բալագույն, վար
դագույն, սպիտակ, դեղին, կանաչ և կապույտ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.11.2011

(210) 20110670
(220) 27.05.2011

(111) 17648
(151) 24.10.2011
(181) 27.05.2021
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 22.06.2011
(540)

11

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20110687
(220) 02.06.2011

(111) 17650
(151) 24.10.2011
(181) 02.06.2021
(730) «Արզնի գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք.
Բյուրեղավան, Կոտայքի 1ա, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(511)
դաս 29. բանջարեղենային և մրգային
պահածոներ. մուրաբաներ և մրգաջրեր (կոմպոտ).
կաթնամթերք.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ. հյութեր և նեկտարներ:
____________________

(210) 20110700
(220) 06.06.2011
(526) Բացի «TEMPO» բառից մնացած բոլոր
տարրերն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20110679
(220) 31.05.2011

(111) 17649
(151) 24.10.2011
(181) 31.05.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 22.06.2011
(540)

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

(111) 17651
(151) 24.10.2011
(181) 06.06.2021
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 07.07.2011
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա
դրանյութեր:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20110709
(220) 09.06.2011

(111) 17652
(151) 24.10.2011
(181) 09.06.2021
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.11.2011

(730) «Երևանյան կոնյակի տուն» ՍՊԸ, Երևան,
Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM
(442) 07.07.2011
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. պի
տույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրա
մեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ.
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ հայկական
կոնյակ, բրենդի, գինիներ, օղի, վիսկի, լիկյորներ,
մրգեր պարունակող ալկոհոլային խմիչքներ,
սպիրտային էսենցիաներ:
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(111) 17653
(151) 24.10.2011
(181) 09.06.2021
(730) «Երևանյան կոնյակի տուն» ՍՊԸ, Երևան,
Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM
(442) 07.07.2011
(540)

11

ՄԱՍ
№ 1

գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ.
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ հայկական
կոնյակ, բրենդի, գինի, օղի, վիսկի, լիկյոր, մրգեր
պարունակող ալկոհոլային խմիչքներ, սպիրտային
էքստրատներ, սպիրտային էսենցիաներ:
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20110727
(220) 15.06.2011

(111) 17654
(151) 24.10.2011
(181) 15.06.2021
(730) Փլեյբոյ Էնթրփրայսիզ Ինթրնեյշնլ, Ինք., US
(442) 22.07.2011
(540)

(210) 20110710
(220) 09.06.2011

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.

(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ, ներառյալ լիմոնադներ, ոչ ոգելից ըմպելիք
ներ, տոնուսը բարձրացնող ըմպելիքներ (տո
նիկներ), էներգետիկ ըմպելիքներ և ըմպելու
մեկ չափաբաժին պարունակող էներգետիկ
ըմպելիքներ. մրգային և բանջարեղենային ըմպե
լիքներ, մրգային և բանջարեղենային հյութեր.
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր, մրգային և բանջարեղենային
այլ կոնցենտրատներ և էքստրակտներ:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________
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(210) 20110728
(220) 15.06.2011

(111) 17655
(151) 24.10.2011
(181) 15.06.2021
(730) Փլեյբոյ Էնթրփրայսիզ Ինթրնեյշնլ, Ինք., US
(442) 22.07.2011
(540)
(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ, ներառյալ լիմոնադներ, ոչ ոգելից ըմպե
լիքներ, տոնուսը բարձրացնող ըմպելիքներ
(տոնիկներ), էներգետիկ ըմպելիքներ և ըմպելու
մեկ չափաբաժին պարունակող էներգետիկ
ըմպելիքներ. մրգային և բանջարեղենային
ըմպելիքներ, մրգային և բանջարեղենային հյութեր.
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր, մրգային և բանջարեղենային
կոնցենտրատներ և էքստրակտներ:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(111) 17656
(151) 24.10.2011
(181) 17.06.2021
(730) «Արմեդիա» տեղեկատվական վերլուծական
գործակալություն ՍՊԸ, Երևան 0070,
Վարդանանց փող., 28/2, բն.34, AM
(442) 07.07.2011
(540)

11
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(210) 20110739
(220) 17.06.2011

(111) 17658
(151) 24.10.2011
(181) 17.06.2021
(730) «Արմեդիա» տեղեկատվական վերլուծական
գործակալություն ՍՊԸ, Երևան 0070,
Վարդանանց փող., 28/2, բն.34, AM
(442) 07.07.2011
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
____________________

(210) 20110799
(220) 28.06.2011

(111) 17659
(151) 24.10.2011
(181) 28.06.2021
(730) «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Մարգարյան 6, AM
(442) 05.08.2011
(540)

(210) 20110737
(220) 17.06.2011

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
____________________

(210) 20110738
(220) 17.06.2011

(111) 17657
(151) 24.10.2011
(181) 17.06.2021
(730) «Արմեդիա» տեղեկատվական վերլուծա
կան գործակալություն ՍՊԸ, Երևան 0070,
Վարդանանց փող., 28/2, բն.34, AM
(442) 07.07.2011
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ռ. Քալաշյան
____________________

(210) 20110800
(220) 28.06.2011

(111) 17660
(151) 24.10.2011
(181) 28.06.2021
(730) «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Մարգարյան 6, AM
(442) 05.08.2011
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(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ռ. Քալաշյան
____________________

(210) 20110801
(220) 28.06.2011

(111) 17661
(151) 24.10.2011
(181) 28.06.2021
(730) «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Մարգարյան 6, AM
(442) 05.08.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ռ. Քալաշյան
____________________

11
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(210) 20110839
(220) 11.07.2011

(111) 17662
(151) 24.10.2011
(181) 11.07.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 05.08.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր,
սպիտակ և դեղին գունային համակց ու
թյամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
____________________

(210) 20110858
(220) 15.07.2011

(111) 17663
(151) 24.10.2011
(181) 15.07.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Եղիշե Բաբայան,
Երևան, Գ. Նժդեհի 34/1, բն. 25, AM
(442) 05.08.2011
(540)
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(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարա
կան գործունեություն գործարարության աս
պարեզում. գրասենյակային ծառայություններ.
մասնավորապես՝ մանրածախ և (կամ) մեծածախ
առևտուր.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար
քավոր ումների տեղակայում. մասնավ որա
պես՝ ամբողջովին կամ մասնակի մաշված շար
ժիչների վերականգնում, ամբողջովին կամ կաս
նակի մաշված մեքենաների վերականգնում,
դողերի պահպանաշերտերի վերականգնում,
ավտոմեքենաների լվացում, տրանսպորտային
միջոցների հակակոռոզիոն (հակաքայքայիչ)
մշակում, տրանսպորտային միջոցների տեխ
նիկական սպասարկում, տրանսպորտային
միջոցների ողորկում, ավտոմեքենաների վերա
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում, տրան
սպորտային միջոցների մաքրում:
(740) Ա. Նազարյան
____________________
(210) 20100460
(220) 01.04.2010

(111) 17664
(151) 31.10.2011
(181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
և դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100463
(220) 01.04.2010

(111) 17665
(151) 31.10.2011
(181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
և դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101505
(220) 22.10.2010
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(111) 17666
(151) 31.10.2011
(181) 22.10.2020

(730) Փֆայզր Ա.Գ., CH
442) 07.12.2010
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101506
(220) 22.10.2010

(111) 17667
(151) 31.10.2011
(181) 22.10.2020

(730) Փֆայզր Ա.Գ., CH
(442) 07.12.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալա
թեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101682
(220) 16.11.2010

(111) 17668
(151) 31.10.2011
(181) 16.11.2020
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(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 21.01.2011
(540)
(511)
դաս 5. հակամանրէներ միզածորանների
վարակների բուժման համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(111) 17669
(151) 31.10.2011
(181) 20.12.2020
(730) Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե օբշեստվո
«Պիվո–բեզալկոգոլնիյ կոմբինատ «Սլա
վուտիչ», UA
(442) 23.02.2011
(540)
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(210) 20101871
(220) 20.12.2010

(111) 17670
(151) 31.10.2011
(181) 20.12.2020
(730) Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե օբշեստվո
«Պիվո–բեզալկոգոլնիյ կոմբինատ «Սլա
վուտիչ», UA
(442) 23.02.2011
(540)

(210) 20101869
(220) 20.12.2010

(526) «ԽՄԻԼՆԵ» (ռուս.) բառն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ,
ոսկեգույն, սպիտակ և կարմիր գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի). ապերիտիվներ. արաք.
բրենդի. գինի. վիսկի. անիսոնի օղի (թուրմ).
անիսոնի լիկյոր. օղի. բալի օղի. տանձի սիդր.
ջին. կոկտեյլներ. քյուրասաո (լիկյոր). լիկյորներ.
դաղձի (անանուխի) թրմօղի. մեղրի ըմպելիք.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
դառը թրմօղիներ. թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ. գինի խաղողի չանչերից (կնճե
ռից). բրնձի սպիրտ. ռոմ. սակե. խնձորօղիներ.
սպիրտ ային ըմպելիքներ. սպիրտային էքս
տրակտներ. սպիրտային էսենցիաներ. դիժես
տիվներ (մարսողությանը նպաստող ալկո
հոլային ըմպելիքներ). սպիրտային մրգային
էքստրակտներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ,
ոսկեգույն, սպիտակ և կարմիր գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 32. գարեջուր:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20101879
(220) 20.12.2010

(111) 17671
(151) 31.10.2011
(181) 20.12.2020
(730) Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե օբշեստվո
«Պիվո–բեզալկոգոլնիյ կոմբինատ «Սլա
վուտիչ», UA
(442) 23.02.2011
(540)

(526) Բացի «ՍԼԱՎՈՒՏԻՉ» (ռուս.) բառից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ
կապույտ, դեղին, սպիտակ և կարմիր գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. գարեջուր:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110095
(220) 02.02.2011

(111) 17672
(151) 31.10.2011
(181) 02.02.2021
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 07.04.2011
(540)
(526) «PANTHENOL PRO COMPLEX» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. թար
թիչների և հոնքերի լավորակիչներ, թար
թիչների և հոնքերի աճին նպաստող կոսմետի
կական միջոցներ, կոսմետիկական շիճուկներ
թարթիչների և հոնքերի խնամքի և լավորակման
համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110151
(220) 15.02.2011

(111) 17673
(151) 31.10.2011
(181) 15.02.2021
(730) «Օբժոռկա» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական
7, բն. 19, AM
(442) 07.04.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, սև,
սպիտակ, նարնջագույն, կարմիր և դեղին
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. արագ սննդի կազմակերպում:
____________________
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(210) 20110172
(220) 18.02.2011

(111) 17674
(151) 31.10.2011
(181) 18.02.2021
(730) «Ռոսգոսստրախ» ՍՊԸ, RU
(442) 20.05.2011
(540)
(511)

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն. դրամավարկային գոր
ծառնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումների կազմա
կերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա
ռայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում
և կատարելագործում:
(740) Ա. Գալոյան
____________________
(210) 20110173
(220) 18.02.2011

(111) 17675
(151) 31.10.2011
(181) 18.02.2021
(730) «Ռոսգոսստրախ» ՍՊԸ, RU
(442) 20.05.2011
(540)
(511)

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր
ծառնություններ.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի
ապահ ովում, զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր
պում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա
ռայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում
և կատարելագործում:
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20110174
(220) 18.02.2011

(111) 17676
(151) 31.10.2011
(181) 18.02.2021
(730) «Ռոսգոսստրախ» ՍՊԸ, RU
(442) 20.05.2011
(540)
(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն. դրամավարկային գոր
ծառնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզակ ան
և մշակութային միջոցառումների կազմա
կերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա
ռայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում
և կատարելագործում:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110398
(220) 24.03.2011

(111) 17677
(151) 31.10.2011
(181) 24.03.2021
(730) Հարինգթոն Դիվելըփմընթ Ինք., PA
(442) 09.05.2011
(540)
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(526) Բացի «EBONY» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն իքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ շագա
նակագույն, բեժ, մոխրագույն, սև և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ. ծխա
խոտային արտադրանք, ծխելու պիտույքներ.
վառիչներ, լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110421
(220) 30.03.2011

(111) 17678
(151) 31.10.2011
(181) 30.03.2021
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գյուղ Արարատ, Րաֆֆու
19, AM
(442) 09.05.2011
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20110471
(220) 13.04.2011

(111) 17679
(151) 31.10.2011
(181) 13.04.2021
(730) «Թամարա և Անի» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն
3-րդ թաղ, 10-րդ շ., բն. 9, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, սև,
կապույտ, բեժ, մանուշակագույն, կարմիր,
դարչնագույն, շագանակագույն և դեղին
գունային համակցությամբ:
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(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորաց
ված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր. մասնավորապես՝ կարագ, սերուցքային
կրեմ, սերուցք, հարած սերուցք, յոգուրտ, ըմպելի
յոգուրտ, մածուն, կեֆիր, թան, շիճուկ, կաթով
և կաթնային հիմքով ըմպելիքներ,սննդային
պարզ սպիտակուցներ, կաթնային կոկտեյլներ,
պանիրներ, պանրիկներ, շոռեր, կաթնաշոռեր,
քաղցրաշոռեր.
դաս 30. թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, ալ յուր և հացահատիկա
յին մթերքներ, հաց, պաղպաղակ. մեղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ,
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք, սառույց, մասնավորապես՝ պաղ
պաղակով բիսկվիտներ, նրբաբլիթներ, ամո
քահունց բուլկիներ, բուլկիներ, պաղպաղա
կով վաֆլիներ, կապակցող նյութեր սննդային
սառույցի համար, հրուշակեղեն նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար, խմորեղեն
(ալրային հրուշակեղեն), սառեցրած յոգուրտ, կա
կաո, կակաոյից պատրաստված սննդամթերք,
կարամելներ, կաթով շիլա, սառույց սառեցման
համար, բնական կամ արհեստական սառույց,
սննդային սառույց, սառնաշաքար (նաբաթ),
քաղցր կաթնազանգված հրուշակեղենի համար
(եփած կրեմ), պաղպաղակ, մրգային պաղպաղակ
(շարբաթ), շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ,
թխվածքաբլիթ, պաղպաղակի փոշի.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում),
կրկնօ րին ակում, դաստիարակում նախա
դպրոցական հիմնարկներում, ֆիզիկական
դ ա ս տ ի ա ր ա կ ո ւ թ յ ո ւ ն , տ ե ղ ե կ ա տ վ ո ւ թ յ ո ւ ն
կրթության և դաստիարակության հարց ե
րով, տեղեկատվություն հանգստի հարցերով,
տեղեկատվություն զվարճության հարցեր ով,
առողջարարական ակումբներ, զվարճանքի և
մշակութա– լուսավորական ակումբներ, կրոնա
կան կրթություն, մարմնամարզության ուսուցում,
հեռակա ուսուցում, գործնական հմտություն
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ների ուսուցում (ցուցադրմամբ), պարահան
դեսների կազմակերպում, ցուցահանդեսների
կազմակերպում մշակութա – լուսավորական
նպատ ակներով, հանգստի կազմակերպում,
վեհաժողովների (կոնգրեսների) կազմակերպում
և անցկացում, սեմինարների կազմակերպում և
անցկացում, սիմպոզիումների կազմակերպում
և անցկացում, կոնֆերանսների կազմակեր
պում և անցկացում, հմտությունների ուսուցման
կազմակերպում և անցկացում, գեղեցկության
մրցույթների կազմակերպում, ուսումնական
կամ զվարճալի մրցանակաբաշխությունների
կազմակերպում, հանգստի բազաներում զվար
ճությունների կազմակերպում, սպորտային
մրցումն երի կազմակերպում, մասնագիտա
կան կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության
կամ ուսուցման հարցերով), սպորտային ճամ
բարներ, հանդիպումների ծրագրերի կազ
մում (զվարճություններ), թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա
հանդեսներ), կրթադաստիարակչական ծա
ռայություններ, նվագախմբերի ծառայու
թյուններ. ներկայացումների տոմսերի ամ
րագ րում, ներկայացում ների կազմակեր
պում (իմպրեսարիոների ծառայություններ),
թատերականացված ներկայացումներ, տեսա
գրում, միկրոֆիլմերի, մուլտֆիլմերի կամ կինո
ֆիլմերի և տեսաֆիլմերի ստեղծում, մասնա
վորապես մշակութային և տեղեկատվական
նպատակներով. տեսագրությունների մոն
տաժ ում. զվարճություններ, հեռուստատ ե
սային զվարճալի հաղորդումներ, զվարճ ալի
ռադիոհաղորդում ներ, հյուրերի զբաղեց
ման (զվարճացման) կազմակերպում, լուսա
նկարչական ռեպորտաժներ, լուսանկարում,
շոու ծրագրեր, մասնավորապես՝ դաստիարակ
չական, կրթական, սոցիալական պատասխա
նատվությանը վերաբերող և հոգեբանական
ուղղություններով հաղորդումներ. գրքերի,
ամսագրերի, պարբերականների, թերթերի,
գովազդային նյութերի հրատարակում, գրքերի
և պարբերականների ինտերակտիվ հրապա
րակում, տեքստային նյութերի հրապարակում,
թարգմանիչների ծառայություններ. դիսկ ո
տեկն եր, գիշերային ակումբ - սրճարաններ,
երաժշտասրահներ, զվարճանքի (ատրակցիոն
խաղերի) զբոսայգիներ, թվային պատկերման
ձևավորում:
____________________
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(210) 20110494
(220) 15.04.2011

(111) 17680
(151) 31.10.2011
(181) 15.04.2021
(730) Վոդաֆոն Գրուփ Փլք, GB
(442) 07.07.2011
(540)

(511)
դաս 9. տեխնիկական ապարատային մի
ջոցն եր ինտերնետին միանալու նպատակով
հեռուստատեսային կամ այլ ձայնա-տեսային
սարքավորումներին կցման, լրակցման կամ
միացման համար. տեղային կամ համաշխար
հային հաղորդակցական ցանցերի, ներառյալ
ինտերնետի, ինտրանետի, էքստրանետի, հե
ռուստ ատեսային կապի, շարժական կապի,
բջջային և արբանյակային ցանցերի միջոցով
հեռահաղորդակցության և հաղորդակցու
թյան համար ծրագրային արտադրանք. մուլ
տիմեդիային, հեռահաղորդակցական և ինտեր
ակտիվ ֆունկցիաներով ապարատների համար
ծրագրային և ապարատային արտադրանք.
համակարգչային ցանցերի ստեղծման կայանք
ներ. էլեկտրոնային կապի սարքավորում
ներ, սարքեր և ապարատներ. ծրագրային
արտադրանք հաղորդագրությունների, էլեկ
տրոն ային հաղորդագրությունների կամ այլ
տվ յալների ստեղծման, ուղարկման, ստաց
ման, վերաուղղորդման, պահման և հաղորդման
համար. ինտերնետային, արբանյակային,
անալոգային կամ այլ ընդունող սարքավորում
ների միջոցով հեռուստատեսային ալիքն երի
համաժամ ընտրության և ծրագրավորման
համար սարքավորումներ. ռադիո և հեռուս
տատեսային ծրագրերի կառավարման էլեկտրո
նային համակարգեր. հեռուստատեսային
հաղորդումների ընտրության և ծրագրավորման
համար սարքավորումներ և սարքեր. ինտեր
ակտիվ հեռուստատեսային սարքեր, սարքա
վորումներ և ապարատներ. էլեկտրոնային
ապակոդավորիչների բաշխման, կերպափոխման,
պահման, կարգավորման կամ հսկման համար
սարքավորումներ և սարքեր. թվային կցորդիչ
ներ. սարքավորումներ հեռուստատեսային
դիտման համար ինտերնետից ստացված ձայնի
կամ պատկերների կամ տվյալների գրանցման,
փոխանցման, վերարտադրման, պահման,
կոդավորման (ծածկագրման), ապակոդավոր
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ման (ապածածկագրման), փոխակերպման,
ընդունման և մշակման համար. տվ յալների
մշակման էլեկտրոնային սարքավորումներ
ինտերնետից ստացված ձայնի կամ պատկեր
ների կամ տվ յալների բեռնման, գրանցման,
փոխանցման, վերարտադրման, պահման, կո
դավորման (ծածկագրման), ապակոդավորման
(ապածածկագրման), փոխակերպման, ընդուն
ման և մշակման համար. էլեկտրոնային սարքա
վորումներ ինտերնետից ստացված ձայնի կամ
պատկերների կամ տվյալների գրանցման, փոխ
անցման, վերարտադրման, պահման, կոդա
վորմամ (ծածկագրման), ապակոդավորման
(ապածածկագրման), փոխակերպման, ընդուն
ման և մշակման համար. մոդեմներ. մագնի
սական ծածկագրված քարտեր, բանական
քարտեր, էլեկտրոնային քարտեր, էլեկտրո
նային դրամապանակներ. սարքավորումներ
համակարգչային ցանցի և հեռուստատեսային
հաճախականությունների միջև տվ յալների
դիտման ապահովման համար. ցանցային
սարքավորումներ, մասնավորոպես՝ ցանցային
սերվերներ, ցանցային միացման սարքավորում
ներ և ցանցային համակարգեր. սարքավորում
ներ ազդանշանների փոխակերպման (կոդա
վորման) և ապակոդավորման (ապածածկա
գրման) համար և ձայնի, ձայնատեսային
տվյալների, հեռահաղորդակցության, հաղոր
դագրությունների և պատկերների վերահ ա
ղորդման համար. թվային էլեկտրոնային սար
քավորումներ տեքստերի, տվ յալների, պատ
կերների, ձայնա և տեսաֆայլերի գրանցման,
կազմավորման, խմբավորման, հաղորդման,
ստացման, կառավարման, նվագարկման և
դիտման համար. ծրագրային արտադրանք
տեքստերի, տվյալների, պատկերների, ձայնա–
և տեսաֆայլերի կազմավորման, խմբավոր
ման, հաղորդման, ստացման, կառավարման,
նվագարկման և դիտման համար. ստեղնաշարեր.
բոլոր վերը թվարկված ապրանքները, որոնք
նախատեսված չեն գիտության բնագավառում,
ճարտարագիտության կամ էներգետիկայի բնա
գավառում օգտագործման համար, ներառյալ
ֆոտոէլեկտրական կայանքները, երկաթուղի
ների տեխնիկական կայանքները և տվյալների
ընտրության և փոխանցման սարքավորում
ները և էներգետիկական տեխնոլոգիական
սարքավորումները.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ապրանք
ների շնորհանդեսի բնագավառում հեռուս
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տատեսային ինտերակտիվ հեռարձակում. նո
րութ յունների և տեղեկատվական գործա
կալություններ. հաղորդակցություն հեռախոսի
կամ տեսահեռախոսի, հեռուստատեսության և
հեռուստատեսային հեռարձակման միջոց ով.
տվ յալների փոխանցման միջոցով տեղեկա
տվության փոխանցում. հաղորդ ագրութ յուն
ների ուղարկում, համակարգիչների օգնու
թյամբ պատկերների փոխանցում. հաղորդա
գրությունների փոխանցում հեռատիպի միջոցով.
հեռուստատեսային հեռարձակում, ծրագրերի
հեռարձակում, մասնավորապես՝ ռադիոյով,
հեռուստատեսությամբ, տեսագրություններով,
ձայնագրություններով, համակարգչային
ցանցերով, մալուխային կամ արբանյակային
կապի միջոցով. հաղորդագրությունների
ուղարկման համար սարքավորումների վար
ձույթ. հաղորդակցություն համակարգչային
տերմինալների օգտագործմամբ. հաղոր
դակցութ յուն (փոխանցում) բաց կամ փակ
համ աշխարհային համակարգչային ցան
ցերում. տվ յալների փոխանցման ցանցեր.
հեռահաղորդակցական ծառայություններ,
հատկապես՝ էլեկտրոնային, մուլտիմեդիային
բնագավառներում, որոնք ինտերնետի միջոցով
տրամադրվում են հեռախոսներով, մալուխներով,
արբանյակներով, ռադիոյով, կապի տեխնիկական
սարքավորումների օգնությամբ, հատկապես՝
ընդունող սարքեր հանդիսացող մոդեմներով
և ապակոդավորիչներով. ինտերնետում վեբկայքերին մուտքի ապահովում տվ յալների
փոխանցման անլար ցանցի միջոցով. տվյալ
ների համակարգչային բազաներին և ինտեր
նետին հեռահաղորդակցական մուտքի և հղում
ների ապահովում. ձայնա–, տեսա– կամ մուլ
տիմեդիային բովանդակության փոխանցման
կամ ընդունման համար կապի էլեկտրոնային
ցանցերին հեռահաղորդակցական միացումների
ապահովում.
դաս 42. ինտերնետի միջոցով հեռուս
տատեսային կամ ռադիո ծրագրերին մուտքի
հսկման ապահովման համար ծածկագրման և
ապածածկագրման համակարգերի տրամադրում.
ինտերակտիվ ծրագրերի և սարքավորումների
մշակում. էլեկտրոնային հաղորդագրություն
ների վավերացում. հեռահաղորդակցական
ցանցերին մուտքի ժամանակի վարձույթ.
հեռուստատեսային ալիքների համաժամ ընտ
րությանը և ծրագրավորմանը վերաբերող ծառա
յություններ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20110495
(220) 15.04.2011

(111) 17681
(151) 31.10.2011
(181) 15.04.2021
(730) Վոդաֆոն Գրուփ Փլք, GB
(442) 07.07.2011
(540)
(511)
դաս 9. տեխնիկական ապարատային մի
ջոցներ ինտերնետին միանալու նպատակով
հեռուստատեսային կամ այլ ձայնա-տեսային
սարքավորումներին կցման, լրակցման կամ
միացման համար. տեղային կամ համաշխար
հային հաղորդակցական ցանցերի, ներառյալ
ինտերնետի, ինտրանետի, էքստրանետի,
հեռուստատեսային կապի, շարժական կապի,
բջջային և արբանյակային ցանցերի միջոցով
հեռահաղորդակցության և հաղորդակցության
համար ծրագրային արտադրանք. մուլտ ի
մեդիային, հեռահաղորդակցական և ինտեր
ակտիվ ֆունկցիաներով ապարատների համար
ծրագրային և ապարատային արտադրանք.
համակարգչային ցանցերի ստեղծման կայանք
ներ. էլեկտրոնային կապի սարքավորումն եր,
սարքեր և ապարատներ. ծրագրային արտա
դրանք հաղորդագրությունների, էլեկտրոնա
յին հաղորդագրությունների կամ այլ տվ յալ
ների ստեղծման, ուղարկման, ստացման, վերա
ուղղորդման, պահման և հաղորդման համար.
ինտերնետային, արբանյակային, անալոգային
կամ այլ ընդունող սարքավորումների միջո
ցով հեռուստատեսային ալիքների համաժամ
ընտրության և ծրագրավորման համար սարքա
վորումներ. ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի
կառավարման էլեկտրոնային համակարգեր.
հեռուստատեսային հաղորդումների ընտրության
և ծրագրավորման համար սարքավորումներ
և սարքեր. ինտերակտիվ հեռուստատեսային
սարքեր, սարքավորումներ և ապարատներ.
էլեկտրոնային ապակոդավորիչների բաշխման,
կերպափոխման, պահման, կարգավորման
կամ հսկման համար սարքավորումներ և սար
քեր. թվային կցորդիչներ. սարքավորումներ
հեռուստատեսային դիտման համար ինտեր
նետից ստացված ձայնի կամ պատկերների
կամ տվ յալների գրանցման, փոխանցման,
վերարտադրման, պահման, կոդավորման
(ծածկ ագ րման), ապակոդավորման (ապա
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ծածկ ագրման), փոխակերպման, ընդունման
և մշակման համար. տվ յալների մշակման
էլեկտրոնային սարքավորումներ ինտերնե
տից ստացված ձայնի կամ պատկերների
կամ տվ յալների բեռնման, գրանցման, փոխ
անցման, վերարտադրման, պահման, կոդա
վորման (ծածկագրման), ապակոդավ որմ ան
(ապածածկագրման), փոխակերպման, ընդուն
ման և մշակման համար. էլեկտրոնային սար
քավորումներ ինտերնետից ստացված ձայնի
կամ պատկերների կամ տվ յալների գրանց
ման, փոխանցման, վերարտադրման, պահման,
կոդավորմամ (ծածկագրման), ապակոդավոր
ման (ապածածկագրման), փոխակերպման,
ընդունման և մշակման համար. մոդեմներ.
մագնիսական ծածկագրված քարտեր, բանական
քարտեր, էլեկտրոնային քարտեր, էլեկտրոնա
յին դրամապանակներ. սարքավորումներ հա
մակ արգչային ցանցի և հեռուստատեսային
հաճախականությունների միջև տվյալների դիտ
ման ապահովման համար. ցանցային սարքա
վորումներ, մասնավորոպես՝ ցանցային սեր
վերներ, ցանցային միացման սարքավորումներ
և ցանցային համակարգեր. սարքավորումներ
ազդանշանների փոխակերպման (կոդավոր
ման) և ապակոդավորման (ապածածկա
գրման) համար և ձայնի, ձայնատեսային տվյալ
ների, հեռահաղորդակցության, հաղորդա
գրությունների և պատկերների վերահաղորդման
համար. թվային էլեկտրոնային սարքավորում
ներ տեքստերի, տվ յալների, պատկերների,
ձայնա և տեսաֆայլերի գրանցման, կազմա
վորման, խմբավորման, հաղորդման, ստացման,
կառավարման, նվագարկման և դիտման համար.
ծրագրային արտադրանք տեքստերի, տվյալ
ների, պատկերների, ձայնա և տեսաֆայլերի
կազմավորման, խմբավորման, հաղորդմ ան,
ստացման, կառավարման, նվագարկման և
դիտման համար. ստեղնաշարեր. բոլոր վերը
թվարկված ապրանքները, որոնք նախատես
ված չեն գիտության բնագավառում, ճարտա
րագիտության կամ էներգետիկայի բնագ ա
վառում օգտագործման համար, ներառյալ
ֆոտոէլեկտրական կայանքները, երկաթուղի
ների տեխնիկական կայանքները և տվյալների
ընտրության և փոխանցման սարքավորում
ները և էներգետիկական տեխնոլոգիական
սարքավորումները.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ապ
րանքն երի շնորհանդեսի բնագավառում հե
ռուստատեսային ինտերակտիվ հեռարձակում.
նորությունների և տեղեկատվական գործա
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կալություններ. հաղորդակցություն հեռախոսի
կամ տեսահեռախոսի, հեռուստատեսության
և հեռուստատեսային հեռարձակման միջո
ցով. տվ յալների փոխանցման միջոց ով տե
ղեկ ատ վության փոխանցում. հաղորդ ագ րու
թյունների ուղարկում, համակարգիչների օգնու
թյամբ պատկերների փոխանցում. հաղորդա
գրությունների փոխանցում հեռատիպի միջոցով.
հեռուստատեսային հեռարձակում, ծրագրերի
հեռարձակում, մասնավորապես՝ ռադիոյով,
հեռուստ ատեսությամբ, տեսագրություննե
րով, ձայնագրություններով, համակարգչային
ցանցերով, մալուխային կամ արբանյակա
յին կապի միջոցով. հաղորդագրությունների
ուղարկման համար սարքավորումների վար
ձույթ. հաղորդակցություն համակարգչային
տերմինալների օգտագործմամբ. հաղոր
դակցություն (փոխանցում) բաց կամ փակ
համաշխարհային համակարգչային ցան
ցերում. տվ յալների փոխանցման ցանցեր.
հեռահաղորդակցական ծառայություններ,
հատկապես՝ էլեկտրոնային, մուլտիմեդիային
բնագավառներում, որոնք ինտերնետի միջոցով
տրամադրվում են հեռախոսներով, մալուխնե
րով, արբանյակներով, ռադիոյով, կապի
տեխնիկական սարքավորումների օգնությամբ,
հատկապես՝ ընդունող սարքեր հանդիսացող
մոդեմներով և ապակոդավորիչներով. ինտեր
նետում վեբ-կայքերին մուտքի ապահովում
տվյալների փոխանցման անլար ցանցի միջոցով.
տվ յալների համակարգչային բազաներին և
ինտերնետին հեռահաղորդակցական մուտքի
և հղումների ապահովում. ձայնա–, տեսա– կամ
մուլտիմեդիային բովանդակության փոխանցման
կամ ընդունման համար կապի էլեկտրոնային
ցանցերին հեռահաղորդակցական միացումների
ապահովում.
դաս 42. ինտերնետի միջոցով հեռուս
տատեսային կամ ռադիո ծրագրերին մուտքի
հսկման ապահովման համար ծածկագրման և
ապածածկագրման համակարգերի տրամադրում.
ինտերակտիվ ծրագրերի և սարքավորումների
մշակում. էլեկտրոնային հաղորդագրություն
ների վավերացում. հեռահաղորդակցական
ցանցերին մուտքի ժամանակի վարձույթ.
հեռուստատեսային ալիքների համաժամ ընտ
րությանը և ծրագրավորմանը վերաբերող
ծառայություններ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20110562
(220) 03.05.2011

(111) 17682
(151) 31.10.2011
(181) 03.05.2021
(730) «Վիվա ԱՌԳՕ» ՍՊԸ, Երևան, Պռոշյան
29, AM
(442) 08.06.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն
գույնով:
(511)
դաս 30. սուրճ:
____________________

(210) 20110565
(220) 03.05.2011

(111) 17683
(151) 31.10.2011
(181) 03.05.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հրանտ Սարգսյան,
Երևան, Րաֆֆու 81, բն. 18, AM
(442) 08.06.2011
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
____________________
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(540)

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

(210) 20110572
(220) 05.05.2011

(111) 17685
(151) 31.10.2011
(181) 05.05.2021
(730) «Բլենհերի» ՍՊԸ, Արագածոտն, գ, Ուջան,
AM
(442) 08.06.2011
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20110588
(220) 10.05.2011

(111) 17686
(151) 31.10.2011
(181) 10.05.2021
(730) «Գոհար Ստեփանյան» ՍՊԸ, Երևան,
Ղարիբջանյան 88, AM
(442) 08.06.2011
(540)

(210) 20110566
(220) 03.05.2011

(111) 17684
(151) 31.10.2011
(181) 03.05.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հրանտ Սարգսյան,
Երևան, Րաֆֆու 81, բն. 18, AM
(442) 08.06.2011
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(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:
____________________

(210) 20110662
(220) 27.05.2011

(111) 17687
(151) 31.10.2011
(181) 27.05.2021
(730) «Սթար Դիվայդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան
25/14, բն. 14, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, կարմիր
և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
____________________

(210) 20110685
(220) 01.06.2011

(111) 17688
(151) 31.10.2011
(181) 01.06.2021
(730) ՖրիմենթլՄեդիա Լիմիթիդ, GB
(442) 07.07.2011
(540)
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(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու
թյուն, ուսուցում) և զվարճություններ հեռուս
տատեսության, կինոյի, ռադիոյի և թատրոնի
բնագավառներում. ռադիո և հեռուստածրա
գրերի, ֆիլմերի և շոուների արտադրություն
և ներկայացում. հեռուստատեսության և ռա
դիոյի միջոցով կամ դրանց վերաբերող դաս
տիար ակություն, կրթություն և ուսուցում.
հեռուստ ատեսության և ռադիոյի միջոցով
կամ դրանց վերաբերող զվարճությունների
տրամադրում. մրցույթների կազմակերպում
(դաստիարակություն, կրթություն, ուսուցում,
զվարճություն). ինտերակտիվ հեռախոսային
մրցույթների կազմակերպում. հրապարակում
և հրատարակում. կինեմատոգրաֆիական ֆիլ
մերի, ռադիոհաղորդումների արտադրություն.
ռադիոյի, հեռուստատեսության, արբանյա
կային, մալուխային և հեռախոսային կապի
միջոցով, ինչպես նաև համաշխարհային ցանցի
և ինտերնետի միջոցով դաստիարակություն
(կրթություն, ուսուցում) և զվարճություններ.
շոուների կազմակերպում. ձայնագրությունների
և նախապես գրանցված շոուների, ֆիլմերի,
ռադիո և հեռուստատեսային ներկայացումն երի
վարձույթ. զվարճությունների տրամադրում ռա
դիոյի, հեռուստատեսության, կինոյի, թատրոնի
միջոցով. խաղային շոուներ. հեռախոսության
միջոցով հանդիսատեսի մասն ակցությամբ
հեռուստատեսային զվարճությունների տրա
մադրում. ինտերակտիվ զվարճություններ շար
ժական հեռախոսների համար. ինտերնետային
խաղեր. վիճակախաղերի և բախտախաղերի
կառավարում. շարժական և համակարգչային
ցանցերի միջոցով տեսահոլովակների տրա
մադրում զվարճության, դաստիարակության
(կրթության և ուսուցման) նպատակով:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110689
(220) 02.06.2011

(111) 17689
(151) 31.10.2011
(181) 02.06.2021
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 22.07.2011
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(540)

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն,
արծաթագույն, մոխրագույն և սպիտակ գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա
խոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում՝
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար,
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ.
շրթունքի տակ դրվող ծխախոտ (սնուս). ծխա
խոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպա
տակներով օգտագործելու համար). ծխելու
պիտույքներ, այդ թվում՝ սիգարետի թուղթ և
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի տուփեր

(591) Նշանը պահպանվում է արծաթագույն,
կապտամոխրագույն, մուգ կապտամ ոխ
րագույն, մոխրագույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա
խոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում՝
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար,
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ.
շրթունքի տակ դրվող ծխախոտ (սնուս). ծխա
խոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպա
տակներով օգտագործելու համար). ծխելու
պիտույքներ, այդ թվում՝ սիգարետի թուղթ և
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի տուփեր
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու
համար, վառիչներ. լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի հար
մարանքներ սիգարետները փաթաթելու համար,
վառիչներ. լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110690

(111) 17690

(220) 02.06.2011

(151) 31.10.2011
(181) 02.06.2021

(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 22.07.2011
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(210) 20110723
(220) 13.06.2011

(111) 17691
(151) 31.10.2011
(181) 13.06.2021
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա
հանգ, US
(442) 22.07.2011
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(540)
(511)
դաս 30. սուրճ և սուրճի փոխարինիչներ.
թեյ, կակաո, ըմպելի շոկոլադ. շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո. ալյուր, ալրային արտադրանք
և հացահատիկային մթերքներ. հացահատիկային
մթերքներից պատրաստված փոքրիկ բատոն
ներ. մակարոնեղեն. հաց, թխվածքաբլիթ
ներ, գալետներ, տորթեր, կեքսեր, հրուշակներ,
մրգահատապտղային տորթեր, կարկանդակ
ներ. խմորեղեն. շոկոլադ, շոկոլադային արտա
դրանք. հրուշակեղեն. շաքարային հրուշակեղեն,
քաղցրավենիք, կոնֆետներ, սառնաշաքար.
սննդային սառույց, պաղպաղակ, սառեցված
արտադրանք. մեղր, մաթ. աղ, մանանեխ. քա
ցախ, սոուսներ, սոուս պեստո. համեմունք.
ամոքանք. օգտագործման համար պատրաստ
սննդամթերք՝ հիմնականում բաղկացած վերը
թվարկված ապրանքներից:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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դաս 37. շինարարության վերաբերյալ տեղե
կատվություն. արդյունաբերական ձեռնարկու
թյունների շինարարություն. շինարարություն.
հանքային օգտակար հանածոների արդյու
նահանում. կահույքի խծուծում. ավտոմ եքե
նաների նորոգում և տեխնիկական սպասար
կում. փոխադրամիջոցների լվացում. փոխա
դրամիջոցների սպասարկման կայաններ. դո
ղերի պաշտպանաշերտի վերականգնում. մե
քենայական սարքավորումների տեղակայում,
տեխնիկական սպասարկում և նորոգում:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
(210) 20110832
(220) 07.07.2011

(111) 17693
(151) 31.10.2011
(181) 07.07.2021
(730) «Երազ» բարեգործական հիմնադրամ,
Երևան, Ազատության 27, AM
(442) 05.08.2011
(540)

(210) 20110809
(220) 30.06.2011

(111) 17692
(151) 31.10.2011
(181) 30.06.2021
(730) Չոնգքինգ Յուան Իննըվեյշն Թեքնոլըջի
քո., Լթդ., CN
(442) 05.08.2011
(310) 9164745 (320) 02.03.2011 (330) CN
(540)

(511)
դաս 12. լոկոմոտիվներ. փոխադրամի
ջոցների մեղմիչներ. ավտոմեքենաների շաս
սիներ. փոխադրամիջոցների անիվներ. փոք
րալիտրաժ վերգետնյա փոխադրամիջոցներ.
էլեկտրաշարժիչով փոխադրամիջոցներ. վեր
գետնյա փոխադրամիջոցների շարժիչներ.
ավտոմեքենաներ. մոտոցիկլետներ.

(526) «ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, նարնջա
գույն, դեղին, բաց և մուգ կանաչ, բաց և
մուգ կապույտ, մանուշակագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ.
անվտանգության ծառայություններ սեփա
կանության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար:
____________________
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(210) 20110841
(220) 12.07.2011

(111) 17694
(151) 31.10.2011
(181) 12.07.2021
(730) «Բեկոն պրոդուկտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
գյուղ Արզնի, Աբովյան խճուղի 9, AM
(442) 05.08.2011
(540)

11

ՄԱՍ
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(210) 20110847
(220) 13.07.2011

(111) 17696
(151) 31.10.2011
(181) 13.07.2021
(730) «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Մարգարյան 6, AM
(442) 05.08.2011
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20110846
(220) 13.07.2011

(111) 17695
(151) 31.10.2011
(181) 13.07.2021
(730) «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Մարգարյան 6, AM
(442) 05.08.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ռ. Քալաշյան
____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ռ. Քալաշյան
____________________

(210) 20110875
(220) 18.07.2011

(111) 17697
(151) 31.10.2011
(181) 18.07.2021
(730) Էշլընդ Լայսընզինգ ընդ Ինթելեքչուըլ
Փրոփըրթի ԼԼՔ, US
(442) 05.08.2011
(540)
(511)
դաս 1. ցելյուլոզային եթերներ արդյունա
բերական նպատակներով օգտագործելու հա
մար. ցել յուլոզային եթերներ շինարարական
շաղախի, չոր շինարարական շաղախի և ցե
մենտի արտադրության մեջ օգտագործելու
համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(730)
Նշանի իրավատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

6678

07.11.2021

«Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

6759

28.08.2021

Հորմլ Ֆուդզ Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

6769		

28.09.2021

«Իջևանի գինու գործարան» ՓԲԸ, Իջևան, Երևանյան 9, AM

6770		

28.09.2021

«Իջևանի գինու գործարան» ՓԲԸ, Իջևան, Երևանյան 9, AM

6786

04.10.2021

«Ռաֆֆայել Քոնթինի Թրեյդինգ Քամփնի» ՀՁ ՍՊԸ,

					

Երևան, Մյասնիկյանի 5/3, AM

6796

02.08.2021

Օսոթսփա Քո., ԼԹԴ, TH

6797		

02.08.2021

Օսոթսփա Քո., ԼԹԴ, TH

6798

07.08.2021

ԱԴՔ Թելեքմյունիքեյշնզ Ինք., US

6801

24.09.2021

Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեննոստյու “Բիզնես-ցենտր

					

“Պանոռամա”, RU

6854		

14.01.2022

Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

6866		

17.09.2021

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

6867		

17.09.2021

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

6869		

05.10.2021

Շարփ Կաբուշիկի Կաիշա (Շարփ Քորփորեյշն), JP

6902		

15.10.2021

«ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, ք. Երևան, Շովրոյան 5, AM

6905		

27.11.2021

Այվաքս ԼԼՔ, US

6915		

08.11.2021

Ամգեն Ինք., US

6916		

23.11.2021

Ամգեն Ինք., US

6922 		

19.12.2021

Ամգեն Ինք., US

6952		

20.09.2021

Արմեն Առաքելյան Արամայիսի, Ստեփանակերտ,

					
7002		

24.09.2021

					
7268

05.09.2021

Ազատամարտիկների 43, բն. 3, AM
Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեննոստյու “Բիզնես-ցենտր
“Պանոռամա”, RU
Հորմլ Ֆուդզ Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения

ՄԱԴ
МПК

Արտոնագրի
համարը

F24J 2/00

2568 A

G01B 9/00

2569 A

Номер
патента

G01B 9/00

2570 A

G02B 1/00

2569 A

B23B 51/00

2565 A

G02B 1/00

2570 A

C12G 3/00

2566 A

G01K 7/00

2571 A

E04D 13/00

2567 A

H02K 41/00 2572 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на полезные модели

ՄԱԴ
МПК

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

A01K 93/00

270 U

B28C 5/00

271 U

B65D 71/00

272 U

B65D 75/00

272 U

E02B 15/00

273 U

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

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

01-01

262 S

07-06

263 S

12-08

264 S
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
25.11.2011

11

ՄԱՍ
№ 1

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 1085
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13069, 13094, 13095, 13458
73 (1) Իրավատեր Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե
Օբշչեստվո «Էֆիրնոյե»
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
“EFIRNOE”, Russia, 309850, Belgorodskaya obl.,
Alekseevka, ul. Frunze, d. 2, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օբշչեստվո ս
օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու
«Կոորդինիրույուշչիյ Ռասպրեդելիտելնիյ Ցենտր
«ԷՖԿՈ–Կասկադ»
OBSHCHEST VO S OGR ANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU “KOORDINIRUYUSHCHIY
RASPREDELITELNIY TSENTR “EFKO KASKAD”,
Russia, 309850, Belgorodskaya obl., Alekseevka,
ul. Frunze, d. 4, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
28.09.2011
____________________

Գրանցում No 1086
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No7938, 7939, 8290, 8304
73 (1) Իրավատեր«Շատո-Առնո» ՍՊԸ
Երևան, Եր. Քոչարի 21/1, բն. 114, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Արամայիս
Պողոսյան
ARAMAYIS POGHOSYAN, Russian Federation, g.
Moskva, prospect Mira d. 112, kv. 229, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
06.10.2011
____________________

Գրանցում No 1087
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9047, 7831
73 (1) Իրավատեր «Հայր և որդի Երիցյաններ»
ՍՊԸ, Երևան, Փափազյան 21, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ալբերտ Երից
յան, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 23 շենք, բն. 36, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
06.10.2011
____________________
Գրանցում No 1088
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11439, 14623, 14658, 14626,
13829, 13830, 13839, 13840, 13841, 12372
73 (1) Իրավատեր «Սնեկարմ» ՍՊԸ, ք. Երևան,
Հաղթանակի 2, տուն 73, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Սնեկարմ ին
վեստ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Չարենցի 12, բն. 41, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
19.10.2011
____________________

Գրանցում No 1089
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16313
73 (1) Իրավատեր«Վ. Տիգրանյան քամփնի»
ՍՊԸ, ք. Երևան, Կողբի փ. 43 տուն, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Ռիվալ» ՍՊԸ,
Եղվարդ, Երևանյան խճ. 118, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
25.10.2011
____________________
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Տեղեկություններ

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

Сведения

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

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

1721

30.03.2011

2394

07.04.2011

2407

27.04.2011

2424

26.04.2011

2439

21.04.2011

790

06.04.2011

2457

18.04.2011

1240

30.04.2011

2546

04.02.2011

1678

11.04.2011

2548

01.03.2011

Տեղեկություններ

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

Сведения

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

Արտոնագրի
համարը

Գործողության
դադարեցման
թվականը

Номер
патента

Дата
прекращения
действия

205U

30.04.2011

206U

13.04.2011

207U

13.04.2011
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Տեղեկություններ

որոշ ապրանքային նշանների հայտերով ընդունված որոշումների մասին
(Հրապարակվում են համաձայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերի)

Ապրանքային նշանը գրանցելու մասին որոշումներ

(210) Հայտի № 20090991
(220) Հայտի ներկ. թվ 13.08.2009
(730) Հայտատու՝ Միքայել Սարգսյան,
Երևան, Գ.Նժդեհի 7, բն.13
(540) Ապրանքային նշան՝ CATALOG AM
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱՏԱԼՈԳ

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

71
72
73
74

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

85

дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86

номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87

номер и дата публикации международной заявки (PCT)

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

ИЗОБРЕТЕНИЯ
25.11.2011
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Сведения о выданных патентах
(51) (2011.01)		
(11) 2565
(13) A
B23B 51/00
(21) AM20110033
(22) 28.03.2011
(71)“Государственный инженерный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация (AM)
(72) Гамлет Мкртчян (AM), Оганнес Оганисян (AM),
Микаел Наджарян (AM), Генрик Багдасарян (AM),
Вае Багдасарян (AM), Артур Гаспарян (AM)
(73) “Государственный инженерный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация, 0009, Ереван, Терьян 105 (AM)
(54) Способ определения оптимальных гео
метрических параметров сверла
(57) Изобретение относится к машиностроению,
в частности, к металлообработке.
Согласно способу из любой марки обра
батываемого материала изготавливают цилин
дрический образец, образец растягивают до его
разрыва, измеряют величину угла, образованного
между траекторией образующей образца и
образующей наклонной конической поверхности,
образованной вследствие растяжения образца,
а также измеряют диаметр участка разрыва
конуса, образованного вследствие растяжения
образца, в зависимости от которых, по формулам
определяют оптимальные геометрические
параметры сверла.
Упрощается определение оптимальных
углов, 3 ил.
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2566
(13) A
C12G 3/00
(21) AM20110104
(22) 11.08.2011
(71) Георги Оганян (AM)
(72) Георги Оганян (AM)
(73) Георги Оганян (AM)
(54) Способ приготовления абрикосового
крепкого алкогольного напитка
(57) Изобретение относится к пищевой про
мышленности, в частности, к способaм получения
крепких алкогольных напитков.

Абрикосовое сусло подвергают двойной
перегонке, полученный абрикосовый спирт вы
держивают в бочках не менее пяти лет. Часть
спирта выдерживают в дубовых бочках, а часть
в абрикосовых, затем производят купажирование
полученного спирта добавляя смягченную воду
для получения желаемой крепости напитка.
Улучшаются вкусовые качества напитка.
(74) А. Петросян
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2567
(13) A
E04D 13/00
(21) AM20100057
(22) 17.05.2010
(71) Гагик Киракосян (AM)
(72) Гагик Киракосян (AM)
(73) Гагик Киракосян, 0032, Ереван, Восканян
99 (AM)
(54) Воронка для внутреннего водостока
(57) Изобретение относится к области строи
тельства и может быть использовано для осу
ществления внутреннего водоотвода с плоских
крыш.
Воронка имеет установленную в отверстии
несущей панели покрытия водоприемную чашу
с опорным кольцом, гидроизоляционный ковер,
расположенный на панели, уплотнительную
прокладку, установленную между опорным
кольцом водоприемной чаши и ковра, решетчатый
колпак. Водоприемная чаша охвачена втулкой с
фланцом. Втулка зафиксирована к водоприемной
чаше установочными винтами с коническим
концом, а к несущей панели покрытия прижата
затяжными болтами, установленными во фланце.
Винты и болты втулки в горизонтальной проекции
смещены друг от друга.
Облегчаются монтажные работы воронки, 1 ил.
_____________________

(51) (2011.01)
F24J 2/00
(21) AM20110023

(11) 2568

(13) A

(22) 01.03.2011
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(71) “Ереванский государственный университет
архитектуры и строительства” государственная
некоммерческая организация (AM)
(72) Самвел Саакян (AM), Тигран Саакян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет
архитектуры и строительства” государственная
некоммерческая организация, 0009, Ереван,
Терьян 105 (AM)
(54) Способ преобразования солнечной энер
гии в электрическую энергию
(57) Изобретение относится к области альтер
нативной энергетики.
Согласно способу, бак устанавливают
в фокальном центре устройства, имеющего
параболическую зеркальную поверхность, а вода
подается в бак при помощи распылителя.
Повышается КПД, 3 ил..
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2569
(13) A
G01B 9/00
G02B 1/00
(21) AM20110090
(22) 18.07.2011
(71) “Ереванский государственный университет”
государственная некоммерческая организация
(AM) Валерий Пахалов (AM)
(72) Валерий Пахалов (AM)
(73) “Ереванский государственный университет”
государственная некоммерческая организация,
0025, Ереван, Алек Манукян 1 (AM) Валерий
Пахалов, 0009, Ереван, Терьян 50, кв. 16 (AM)
(54) Способ регистрации малых изменений оп
тических параметров прозрачных сред отра
женным лучом интерферометра Фабри-Перо
(57) Изобретение относится к интерференционным
измерениям в прикладной оптике, квантовой
электронике, биофизике мембран и может быть
использовано для регистрации воздействия
внешних полей на прозрачную среду, помещенную
в интерферометр Фабри-Перо (ИФП), посредством
отраженной интерференционной картины.
Согласно способу, луч направляют на интер
ферометр и регистрируют в реальном вре
мени интерференционную картину отражен
ного луча. Интерферометром является вклю
чающий две взаимнопараллельные стеклянные
стенки прямоугольный сосуд с электролитом, в
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который помещена непрозрачная перегородка
с горизонтальным отверстием. Исследуемое
вещество вводят в это отверстие через вер
тикальный канал в перегородке и фокусируют на
нем падающий луч. Малые изменения оптических
параметров под воздействием внешнего поля,
регистрируют через интерференционную
картину.
Расширяются функциональные возможности
ИФП в отраженном луче, 3 ил.
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2570
(13) A
G01B 9/00
G02B 1/00
(21) AM20110025
(22) 02.03.2011
(71) “Ереванский государственный университет”
государственная некоммерческая организация
(AM) Валерий Пахалов (AM)
(72) Валерий Пахалов (AM)
(73) “Ереванский государственный университет”
государственная некоммерческая организация,
0025, Ереван, Алек Манукян 1 (AM) Валерий
Пахалов, 0009, Ереван, Терьян 50, кв. 16 (AM)
(54) Способ измерения малых изменений
длины волны оптического электромагнитного
излучения
(57) Изобретение относится к прикладной оп
тике и квантовой электронике, и может быть
использовано для измерения малых изменений
длины волны (или частоты) когерентного или
частично когерентного лазерного излучения, в
спектроскопии, лазерных технологиях.
Согласно способу излучение направляют на
анизотропный кристалл, расположенный между
скрещенными поляризаторами и наблюдают
интерференционные линии, полученные
обыкн овенным и необыкновенным лучами.
Оптический луч фокусируют на анизотропный
кристалл с любым сечением, изменяют длину
волны и по смещению интерференционных
линий определяют изменение длины волны.
Заранее производят калибровку сдвига интер
ференционных линий.
Повышается точность измерения малых из
менений длины волны (или частоты) когерентного
или частично когерентного лазерного излучения,
1 ил.
_____________________

74

ИЗОБРЕТЕНИЯ
25.11.2011

(51) (2011.01)
(11) 2571
(13) A
G01K 7/00
(21) AM20100058
(22) 17.05.2010
(71) “Государственный инженерный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация (AM)
(72) Наира Шахгамян (AM)
(73) “Государственный инженерный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация, 0009, Ереван, Терьян 105 (AM)
(54) Аналого-цифровой преобразователь раз
ности температур
(57) Изобретение относится к измерительной
технике и может быть использовано в системах
теплоснабжения для измерения разности
температур горячей и холодной воды.
Преобразователь состоит из стабилизатора
тока, к которому последовательно присоединены
термопреобразователи сопротивления (ТС) и
точные резисторы, вторые клеммы которых
проводами с равным сопротивлением соединены
с общей точкой схемы. Первые клеммы ТС
через резисторы подключены к суммирую
щему входу операционного усилителя. Выход
операционного усилителя через резистор об
ратной связи соединен с суммирующим входом и
измерительным входом операционного усилителя.
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Вход опорного напряжения преобразователя
присоединен к первой клемме точного резистора,
последовательно соединенного с ТС низкой
температуры.
Повышается точность измерения разности
температур, 1 ил.
_____________________

(51) (2011.01)		
(11) 2572
(13) A
H02K 41/00
(21) AM20110024
(22) 02.03.2011
(71) Андраник Оганесян (AM)
(72) Андраник Оганесян (AM)
(73) Андраник Оганесян, 0017, Ереван, 6-я линия.
Саритаг, 36 (AM)
(54) Линейный электромагнит
(57) Изобретение относится к электротехнике и
может быть использовано в конструировании
и изготовлении линейных электромагнитов и
двигателей.
Линейный электромагнит содержит вну
тренний сердечник и установленную на нем
обмотку управления. Продольное сечение
обмотки управления трапециевидное.
Повышаются эффективности работы ли
нейного электромагнита и использования элек
тромагнитной энергии, 3 ил.
_____________________
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Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
11

номер патента

13

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

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62
71
72
73
74
85
86
87
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Сведения о выданных патентах
(51) (2011. 01)
(11) 270		
(13) U
A01K 93/00
(21) AM20110102U
(22) 06.08.2011
(71) Карен Исраелян (AM)
(72) Карен Исраелян (AM)
(73) Карен Исраелян, 0015, Ереван, Аргишти
11/3, кв. 68 (AM)
(54) Самоподсекающий поплавок
(57) Полезная модель относится к рыболовству, в
частности, к поплавкам для ужения рыбы.
Поплавок содержит жестко закрепленный
на стержне корпус, установленный на стержне
второй поплавок и размещенный над ним упорсигнализатор. Для регулирования хода второго
поплавка упор-сигнализатор установлен с воз
можностью перемещения вдоль стержня и
фиксации в заданном положении.
Расширяются возможности поплавка для
увеличения разновидностей вылавливаемой
рыбы, 1 ил.
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 271		
(13) U
B28C 5/00
(21) AM20110039U
(22) 06.04.2011
(71) Андраник Манукян (AM)
(72) Андраник Манукян (AM)
(73) Андраник Манукян, 2504, Котайки Марз, с.
Бджни (AM)
(54) Устройство для перемешивания и наг
нетания бетона
(57) Полезная модель относится к строительству,
в частности к устройствам для приготовле
ния бетонного раствора и подачи раствора в
необходимую точку строения.
Устройство содержит корпус, размещен
ное в корпусе рабочее колесо с лопастями,
входные и выходные трубы.Корпус выполнен
улиткообразным, на верхней поверхности имеется
центральный участок в виде усеченного конуса.
Вал рабочего колеса вертикальный, а на торцевой
поверхности рабочего колеса имеется конусо
образная вогнутость. Лопасти прикреплены как к

торцевой, так и к боковой поверхностям рабочего
колеса. Лопасти прикрепленные к торцевой
поверхности имеют эвольвентную конфигура
цию. Концы входных труб соединены между
собой соосно и подсоединены к центральному
коническому участку корпуса.
Обеспечивается непрерывность подачи
бетона, 3 ил.
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 272
(13) U
B65D 71/00
B65D 75/00
(21) AM20110088U
(22) 14.07.2011
(71)“Арцах бренди компани” ЗАО (AM)
(72) Лилит Назарян (AM)
(73) “Арцах бренди компани” ЗАО (AM)
(54) Складная упаковка для бутылки
(57) Складная упаковка для бутылки состоит из
единой, плоской заготовки, в середине кото
рой выполнено прямоугольное дно, ширина
которого больше, чем диаметр дна бутылки.
По обе стороны от дна, сгибы, составляющие
лицевую и заднюю стенки корпуса, выполнены
симметрично относительно дна по два ряда
круглых вырезов, количество круглых вырезов
в каждом ряду соответствует количеству буты
лок, для которых предназначена упаковка. В
каждом ряду круглые вырезы соответствуют
количеству бутылок. В конечной части стенок
выполнены вырезы для ручки и отверстия
стенок корпуса для прикрепления друг с другом.
Круглые вырезы на лицевой стенке снабжены
прорезями, выполненными по горизонтальному
диаметру окружности так, что расстояние между
концами прорезей больше, чем ширина задней
стенки корпуса. На каждой стенке симметрично
относительно дна и параллельно друг другу, вы
полнены горизонтальные сгибы.
Упрощается конструкция, понижается себе
стоимость, 2 ил..
(74) А. Петросян
_____________________
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(51) (2011.01)
(11) 273		
(13) U
E02B 15/00
(21) AM20110098U
(22) 27.07.2011
(71) “Ереванский государственный университет
архитектуры и строительства” государственная
некоммерческая организация (AM)
(72) Ваче Токмаджян (AM), Валтер Атанесян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет
архитектуры и строительства” государственная
некоммерческая организация, 0009, Ереван,
Терьян 105 (AM)
(54) Система для очистки водопроводных
строений
(57) Полезная модель относится к строительству
и может использоваться в водопроводных
строениях.
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Система имеет опорную раму, сетчатые
контейнеры, приводы для перемещения кон
тейнеров, ролики, оси и направляющие. Одна
из боковых сторон шарнирно прикреплена к
контейнеру с возможностью поворота. Проти
воположная сторона контейнера выполнена
с возможностью продольного перемеще
ния. Передние ролики каждого контейнера
присоединены друг с другом общей балкой,
которые осями присоединены к консолям
контейнеров и имеют возможность поворота.
Передвижение контейнеров выполняется
цепочной передачей криволинейным направ
ляющим. Упрощается конструкция, 4 ил.
_____________________
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ОБРАЗЦЫ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
промышленным образцам по стандарту ВОИС ST.80
11

номер свидетельства

13

код вида документа
S свидетельство на промышленный образец

21

номер заявки

22
23
24
31
32
33
51
54

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

55*
71
72

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

73

правообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный
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Сведения о зарегистрированных
промышленных образцах
(51) 01-01
(11) 262		
(13) S
(21) 20110018 (22) 17.08.2011
(71) «С ев Л» ООО (AM)
(72) Агаси Егиазарян (AM)
(73) «С ев Л» ООО, Ереван, ул Н. Заряна
21-97 (AM)
(54) Хлеб
(55)*
____________________

(51) 07-06
(11) 263		
(13) S
(21) 20110016 (22) 07.07.2011
(71) Бастегян Саргис Оганесович (AM)
(72) Бастегян Саргис Оганесович (AM)

(73) Саргис Оганесович Бастегян, Ереван, ул.
Тиграняня, д.7, кв. 29 (AM)
(54) Кольцеобразный держатель бутылки
(55)*
____________________

(51) 12-08
(11) 264		
(13) S
(21) 20110014 (22) 20.05.2011
(71) Армен Геворкян (AM)
(72) Армен Геворкян (AM)
(73) Армен Геворкян (AM)
(74) Р. Манасерян
(54) Автомобиль вездеход
(55)*
____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

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

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

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

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

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

GD

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

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

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

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

11

ՄԱՍ
№ 1

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի

84

