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Գյուտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2011.01)
(11) 2573
(13) A
B29D 7/00
(21) AM20110099
(22) 27.07.2011
(71) «Հայաստանի պետական ճարտար ագ ի
տական համալսարան» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն (AM)
(72) Գևորգ Լյուդվիկի Պետրոսյան (AM), Հասմիկ
Գևորգի Պետրոսյան (AM), Հայկ Լևոնի Լևոն
յան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտա
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Գլոցած եռակալված շերտի ծակոտկե
նության որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը,
մասնավորապես` փոշենյութերից եռակալված
շերտի գլոցման դեպքում ստացված արտա
դրանքի ծակոտկենության որոշմանը, որը կարող
է օգտագործվել արդյունաբերության տարբեր
բնագավառներում։
Ըստ եղանակի մետաղական նյութի եռա
կալված շերտը գլոցում են, ապա հաշվարկում
են դեֆորմացված գոտու երկարությամբ նյութի
ծակոտկենության արժեքները։ Փոքրացնում են
դեֆորմացման աստիճանը և միափուլ եղանակով
կատարում են ծակոտկենության հաշվարկը։
Նյութի ծակոտկենության արժեքները որոշում
են համապատասխան բանաձևով։
Պարզեցվում է ծակոտկենության որոշման
գործընթացը, 3 նկ.:
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2574
(13) A
B62M 1/00
B62M 17/00
B62M 23/00
(21) AM20100075
(22) 07.06.2010
(71) Նորիկ Նազարյանս (AM)
(72) Նորիկ Նազարյանս (AM)
(73) Նորիկ Նազարյանս, 0031, Երևան, Լենի
նականի 4/2, բն. 18 (AM)
(54) Սեղմած օդի էներգիայի երկկողմանի
փոխարկիչ հեծանիվի համար

(57) Փոխարկիչն ունի հեծանիվի իրանի վրա
տեղակայված ճնշակ-շարժիչ, կառավարելի
փոխհաղորդակ, որը կապված է ճնշակ-շարժիչի
և հեծանիվի հետևի անիվի հետ, կառավարման
մեխանիզմ, որն ունի կառավարման կապերով
համալրված երկու լծակ, և սեղմած օդի բաք։
Փոխհաղորդակը երկհաղորդաշղթա է,
որի կառավարելի ելքերից առաջինը կապված
է տանող տարրի հետ, իսկ երկրորդը` հետևի
անիվի հետ: Փոխհղորդակի իրանը դարձկեն է
և կապված է կառավարման լծակի հետ: Ճնշակշարժիչը կատարված է իրանի վրա տեղակայված
երկու հակադիր գլանների և երկու հետադարձառաջընթաց շարժման մխոցների տեսքով։
Կափույրային հանգույցներից յուրաքանչյուրը
կազմված է երկու կափույրային սալիկներից
և դրանց երկկողմանի թամբից։ Կափույրային
հանգույցները տեղակայված են գլանների միջև,
որտեղ տեղակայված են նաև կափույրների
բացման դարձկեն լծակները:
Բարձրացվում են ճնշակի արտադրողա
կանությունը և շարժիչի օ.գ.գ.-ն, էժանացվում է
փոխարկիչի կառուցվածքը, 13 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2575
(13) A
C02F 1/00
(21) AM20100077
(22) 08.06.2010
(71) «Բժշկակենսաբանական միջազգային հետ
բուհական ուսումնական կենտրոն» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Վարսիկ Սամվելի Մարտիրոսյան (AM),
Սիներիկ Ներսեսի Հայրապետյան (AM)
(73) «Բժշկակենսաբանական միջազգային հետ
բուհական ուսումնական կենտրոն» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0040,
Երևան, Աճառյան 31 (AM), Սիներիկ Ներսեսի
Հայրապետյան, 0002, Երևան, Դ. Դեմիրճյան
27, բն. 14 (AM)
(54) Ջրի մանրէազերծման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ջրի մաքրման եղա
նակներին, մասնավորապես՝ մանրէներից
մաքրմանը։
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Ջրի մեջ ներմուծում են քլորակիր և ածխա
թթու գազ, ընդ որում միջավայրի pH-ը 7,1-7,2
արժեքների միջակայքում է, իսկ ջերմաստիճանը՝
15-20°C սահմաններում։
Բարձրացվում է ջրի մաքրման արդյունա
վետությունը։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2576
(13) A
C05F 11/00
C05G 1/00
(21) AM20100076
(22) 08.06.2010
(71) «Բժշկակենսաբանական միջազգային հետ
բուհական ուսումնական կենտրոն» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM), «Հ.
Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրո
քիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն» պե
տական ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Երազիկ Ռշտունու Միքայելյան (AM), Սեդ
րակ Վոլոդյայի Բարսեղ յան (AM), Նարինե
Սելբերտի Մնացականյան (AM), Վիգեն Արա
մայիսի Պապինյան (AM), Սիներիկ Ներսեսի
Հայրապետյան (AM)
(73) «Բժշկակենսաբանական միջազգային հետ
բուհական ուսումնական կենտրոն» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպություն, 0040, Երևան,
Աճառյան 31 (AM), «Հ. Պետրոսյանի անվան
հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի
գիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն, 0004, Երևան, Ադմիրալ
Իսակովի 24 (AM)
(54) Աղուտային հողերի մելիորացման եղա
նակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսությանը,
մասնավորապես` աղուտային հողերի մելիո
րացման եղանակներին։
Հողը մշակում են աղաթթվի լուծույթով,
այնուհետև լվանում ջրով։ Լվացումն իրակա
նացնում են գերցածր հաճախության էլեկտրա
մագնիսական դաշտով (ԷԴՄ) մշակված ջրով,
ընդ որում ԷԴՄ-ի հաճախությունը 15 Հց է, ինտեն
սիվությունը՝ 2.5 մՏ։
Բարձրացվում է բույսերի սերմերի ծլունա
կությունը և խթանվում է բույսերի աճը։
_____________________
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(51) (2011.01)
(11) 2577
(13) A
G01B 15/00
(21) AM20110079
(22) 30.06.2011
(71) Գագիկ Շմավոնյան (AM), Վարդան
Գրիգորյանց (AM)
(72) Գագիկ Շմավոնյան (AM), Վարդան Գրի
գորյանց (AM)
(73) Գագիկ Շմավոնյան, 0002, Երևան, Ղազար
Փարպեցու 9ա, բն. 4 (AM), Վարդան Գրիգորյանց,
0025, Երևան, Աբովյան 48, բն. 15 (AM)
(54) Ատոմաուժային մանրադիտակ
(57) Գյուտը վերաբերում է պինդ մարմնի
ֆիզիկայի բնագավառին, մասնավորապես՝ նա
նոէլեկտրոնիկայում մեծ կիրառություն գտած
ատոմաուժային մանրադիտակի մշակմանը:
Ատոմաուժային մանրադիտակն ունի տակ
դիրի վրա տեղակայված հետազոտվող նմուշ,
տվիչ, որի հիմքի վրա տեղադրված է բարձակ։
Բարձակի ստորին մասին ամրակ ցված է
զոնդ։ Բարձակի մակերևույթի վրա՝ զոնդի
վերին մասում, նստեցված է ֆերոմագնետիկի
նանոթաղանթ։ Տվիչը գերզգայուն և բարձր
թույլտվությամբ մագնիսական տվիչ է, որի ելքը
միացված է դետեկտորին, իսկ դետեկտորի ելքը՝
բարձակին։
Իջեցվում է ատոմաուժային մանրադիտակի
ինքնարժեքը, ապահովվում է բարձր ճշգրտություն,
զգայունություն և թույլտվություն, 2 նկ.:
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2578
(13) A
G08C 15/00
(21) AM20110087
(22) 13.07.2011
(71) Արթին Բարսեղյան (AM)
(72) Արթին Բարսեղյան (AM)
(73) Արթին Բարսեղյան, 0001, Երևան, Թուման
յան 9, բն. 59 (AM)
(54) Հաշվիչների ցուցմունքների հաշվառման
ավտոմատացված համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է նյութի ծախսը չա
փող հաշվիչներին, մասնավորապես` նրանց
շահագործման և տվյալների հաշվառման ավտո
մատացված համակարգերին։
Հաշվիչների ցուցմունքների հաշվառման
ավտոմատացված համակարգն ունի իրան, հաշ
վիչ, պրոցեսոր, էներգիայի աղբյուր, ջերմային
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և հպական տվիչներ, հաշվիչի վրա ամրացված
և միևնույն իրանի մեջ տեղակայված հաշվիչի
ցուցմունքի արձանագրման ու արձանագրված
ցուցմունքը հեռավորության վրա հաղորդելու
սարքեր և տարբեր հաշվիչների ցուցմունքները
պարունակող տվյալների բազայի պահպանման
գլխավոր համակարգիչ։
Բարձրացվում է հաշվիչների ցուցմունքների
հաշվառման ավտոմատացված համակարգի
հուսալիությունը, իջեցվում են դրա սպասարկման
ծախսերը, 1 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2579
(13) A
H01H 1/00
H01H 51/00
(21) AM20100078
(22) 15.06.2010
(71) Անդրանիկ Թարիկի Հովհաննիսյան (AM)
(72) Անդրանիկ Թարիկի Հովհաննիսյան (AM)
(73) Անդրանիկ Թարիկի Հովհաննիսյան, 0017,
Երևան, Սարիթաղ 6-րդ.շարք, 36 (AM)
(54) Փոփոխական հոսանքի հերկոնային ռելե
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրամագնիսա
կան ռելեների բնագավառին, մասնավորապես՝
հերկոնային ռելեներին և կարող է օգտագործվել
փոփոխական հոսանքի հերկոնային ռելեների
նախագծման ու պատրաստման ժամանակ։
Ռելեն ունի կառավարման փաթույթ, հեր
մետիկ անոթ, որում տեղադրված են մագնիսա
փափուկ նյութից պատրաստված երկու անշարժ
և մեկ շարժական հպակային միջուկներ, էլեկ
տրահաղորդիչ նյութից պատրաստված կարճ
միացված գալար, որն ընդգրկում է մեծ լայնական
կտրվածք ունեցող անշարժ հպակային միջուկը
և գտնվում է հպակային միջուկների հպման
մասի մոտ։ Շարժական հպակային միջուկին
կոշտ ամրակցված է էլեկտրահաղորդիչ նյութից
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պատրաստված հպակային զսպանակ, որը ծայրին
ունի էլեկտրական հպակ, իսկ երկրորդ էլեկտրա
կան հպակն անշարժ հպակային միջուկներին
կոշտ ամրացված կարճ միացված գալարն է։
Ընդլայնվում են փոփոխական հոսանքի
հերկոնային ռելեի կոմուտացիայի հնարավո
րությունները, 3 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2580
(13) A
H05K 7/00
(21) AM20100074
(22) 07.06.2010
(71) Սիմոն Ավագյան (AM)
(72) Սիմոն Ավագյան (AM)
(73) Սիմոն Ավագյան, 0002, Երևան, Մ. Սարյան
24, բն. 70 (AM)
(54) Միկրոէլեկտրոնային սարքերի հովացման
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է միկրոէլեկտրոնի
կայի բնագավառին և կարող է կիրառվել հա
մակարգչային և միկրոպրոցեսորային սար
քերում։
Ըստ եղանակի միկրոէլեկտրոնային սարքի
տպատախտակը ընկղմում են բարձր դիէլեկտրա
կան թափանցելիություն ունեցող հեղուկի մեջ,
որը գտնվում է տպատախտակի չափսերին
համապատասխան չափսեր ունեցող, ջերմա
հաղորդիչ նյութից պատրաստված տարողության
մեջ։ Մասնավոր դեպքերում տպատախտակը
հովացնում են՝ ապահովելով տարողության հեր
մետիկությունը:
Բարձրացվում է միկրոէլեկտրոնային
սարքերի հովացման արդյունավետությունը`
կրճատելով էլեկտրական էներգիայի ծախսը,
նվազեցվում են աղմուկը, շրջապատող միջավայրի
ազդեցությունը, ինչպես նաև մեխանիկական
շարժվող հատվածների քանակը, փոքրացվում
են չափսերը:
_____________________
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Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11
13
		
21
		
22
23
31
32
33
45
		
51
54
56
57
62
		
71
72
73
74
85
86
87

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

ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
26.12.2011
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2011.01)
(11) 274
(13) U
B65D 23/00
(21) AM20110110U
(22) 30.08.2011
(71) Արամ Ռուբենի Նարինյան (AM), Դավիթ
Համլետի Հակոբյան (AM)
(72) Արամ Ռուբենի Նարինյան (AM), Դավիթ
Համլետի Հակոբյան (AM)
(73) Արամ Ռուբենի Նարինյան, 0002, Երևան,
Հին Երևանցու 47ա, բն. 60 (AM), Դավիթ
Համլետի Հակոբյան, 0028, Երևան, Օրբելի
եղբայրների 6, բն. 133 (AM)
(54) Կաթիլորսիչ սարք խմիչքով շշի բկանցքից
թափվող կաթիլների հավաքման համար
(57) Սարքն ունի շշի վզիկի վրա սահելու հնա
րավորությամբ տեղակայված հանովի օղագոտի,
շշի վզիկի և օղագոտու միջև գտնվող կաթիլների
հավաքման տարր, ընդ որում օղագոտին թղթե
կամ պոլիմերային ժապավեն է, իսկ կաթիլների
հավաքման տարրը՝ ծծանաթուղթ կամ հեղուկ
կլանող պոլիմեր է։
Պարզեցվում է կաթիլորսիչ սարքի կառուց
վածքը, 2 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)		
(11) 275
(13) U
G01J 1/00
(21) AM20110115U
(22) 02.09.2011
(71) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM)
(72) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM),
Ջուլետտա Գերասիմի Վարդանյան (AM), Մանուկ
Նեստերի Ներսիսյան (AM)
(73) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան, 0069,
Երևան, Ռուբինյանց 1ա, բն. 73 (AM)
(54) Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման
ընդունիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ուլտրա
մանուշակագույն ճառագայթումների ընդուն
մանն ու գրանցմանը և կարող է օգտագործվել
տիեզերական օբյեկտների, սինքրոտրոնային
ճառագայթների ուսումնասիրության համար,
ինչպես նաև բժշկության, գյուղատնտեսության
մեջ, ֆիզիկական հետազոտություններում և
տեխնիկայում։

Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման
ընդունիչն ունի հաջորդաբար տեղակայված
կիզակետող ու զտող հանգույց, կոնվերտեր,
օպտոէլեկտրոնային կերպափոխիչ, որին միաց
ված է էլեկտրական ազդանշանի մշակման և
ինդիկատորային հանգույց։ Որպես կոնվերտեր
օգտագործված է կորունդի միաբյուրեղ՝
խառնուկների հետևյալ բաղադրությամբ. Cr–
1,97%, Mn–0,087%, Zn–0,027%, Ti–0,022%, Fe–
0,0057%, Cu–0,003%։
Բարձրացվում է ընդունիչի արդյունավե
տությունը, 4 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 276		
(13) U
H01M 10/00
H01M 2/00
(21) AM20110129U
(22) 17.09.2011
(71) Կարեն Ռուբենի Իսրաելյան (AM)
(72) Կարեն Ռուբենի Իսրաելյան (AM)
(73) Կարեն Ռուբենի Իսրաելյան, 0015, Երևան,
Արգիշտի թաղ.11/3, բն. 68 (AM)
(54) Կուտակչային մարտկոց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է էլեկտրա
տեխնիկական արդյունաբերությանը։
Կուտակչային մարտկոցն ունի հաջորդաբար
միակցված ստանդարտ եզրաչափեր ունեցող
սկավառակային կուտակիչներ, որոնցից յուրա
քանչյուրն ունի կափարիչով հերմետիկ իրան։
Յուրաքանչյուր կուտակիչի իրանի հատակային
մասը և կափարիչն ունի առանցքային անցք,
որոնց մեջ իր ծայրերով հերմետիկորեն ներ
դրված է ականոց։ Միջանցիկ առանցքային
անցքով կուտակիչները շարվում են սռնու վրա
և սևեռվում հպակային զսպանակով։
Պարզեցվում է մարտկոցի հավաքման գործ
ընթացը, փոքրացվում են սնման բլոկի եզրա
չափերը և կշիռը, 2 նկ.։
_____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՆՄՈՒ
ՆՄՈՒՇՆԵՐ
ՇՆԵՐ

Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի
11
13
		
21
22
23
24
31
32
33
51
		
54
55
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
26.12.2011

12

ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ գրանցված
արդյունաբերական
(51) 02-01
(11) 265		
(13) S
02-02
(21) 20110021		
(22) 20.09.2011
(71) «Սաթենկար» ՍՊԸ (AM)
(72) Խոշոյան Հովհաննես Կիրակոսի (AM)
(73) «Սաթենկար» ՍՊԸ, Երևան, Լեպսիուսի 2րդ փ., տուն 9 (AM)
(54) Շապիկ (2 տարբերակ)
(55)

նմուշների մասին
(51) 12-08
(11) 266
(13) S
(21) 20110017
(22) 12.07.2011
(31) CH201130023696.7 (32) 17.02.2011 (33) CN
(71) Չոնգքինգ Սոկոն Ինդըսթրի Գրուպ Սթոք
Քո., Լթդ. (CN)
(72) Ժանգ Քսինգհայ, (CN) Ֆենգ Զիլի (CN)
(73) Չոնգքինգ Սոկոն Ինդըսթրի Գրուպ Սթոք
Քո., Լթդ. (CN)
(74) Հ. Դավթյան
(54) Ավտոմեքենա
(55)

_____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
26.12.2011

12

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
26.12.2011

12

ՄԱՍ
№1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20101388
(220) 29.09.2010

(111) 17698
(151) 08.11.2011
(181) 29.09.2020
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գյուղ Արարատ, AM
(442) 21.10.2010
(540)

(210) 20101599
(220) 05.11.2010

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի)։
____________________

(511)
դաս 25. կոշկեղեն։
____________________

(210) 20101495
(220) 21.10.2010

(111) 17699
(151) 08.11.2011
(181) 21.10.2020
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա
րատի մարզ, գյուղ Արարատ, AM
(442) 22.11.2010
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի)։
____________________

(111) 17700
(151) 08.11.2011
(181) 01.11.2020
(730) «Տիգրան Արդվեցի» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, գ.
Արդվի, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(111) 17701
(151) 08.11.2011
(181) 05.11.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հրաչյա Սմբատյան,
Երևան, Թերլեմեզյան 26, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(210) 20110015
(220) 13.01.2011

(111) 17702
(151) 08.11.2011
(181) 13.01.2021
(730) «Վիտամաքս-Ե» ՍՊԸ, Երևան, Թերլեմեզյան
11, AM
(442) 23.02.2011
(540)

(511)
դաս 5. բժշկական պատրաստուկներ
(սննդային հավելումներ)։
____________________

(210) 20101555
(220) 01.11.2010

(210) 20110104
(220) 03.02.2011

(511)
դաս 32. բնական աղբյուրի ջուր։
____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
և նյութեր:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(111) 17703
(151) 08.11.2011
(181) 03.02.2021
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս
Լիմիթիդ, IE
(442) 20.05.2011
(540)

18

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
26.12.2011

(210) 20110169
(220) 17.02.2011

(111) 17704
(151) 08.11.2011
(181) 17.02.2021
(730) Ռեքիթ ընդ Քոլմեն (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, GB
(442) 21.04.2011
(540)

(511)
դաս 3. բուրում նավետացման պատ
րաստ ուկներ մթնոլորտի համար. ծաղիկ
ներից և խոտերից պատրաստված հոտա
վետ խառնուրդներ, եթերային յուղեր, հոտա
վորման աերոզոլներ սենյակի օդի համար.
պատրաստուկներ օդի հոտավորման կամ
բուրումնավետացման համար.
դաս 4. մոմեր. հոտավետ կամ բուրումնավետ
մոմեր.
դաս 5. պատրաստուկներ օդի թարմաց
ման համար. պատրաստուկներ օդի մաքրման
համար. սենյակի օդի թարմացուցիչներ. հոտա
զերծիչներ կամ բուրումնավետիչ պատր աս
տուկներ օդի համար. հոտազերծիչներ (բա
ցառությամբ անձնական օգտագործման համար
նախատեսվածների). պատրաստուկներ հոտերի
չեզոքացման համար.
դաս 11. օդի բուրումնավետացման, մաքրման
կամ թարմացման համար նախատեսված
ապարատներ և հարմարանքներ. մասեր և
կցամասեր վերոնշյալ բոլոր ապրանքների
համար։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110212
(220) 28.02.2011

(111) 17705
(151) 08.11.2011
(181) 28.02.2021
(730) Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան
Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP
(442) 20.05.2011
(540)

12
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№1

հզորության բաշխման և կարգավորման հա
մար, բաշխիչ տուփեր (էլեկտրական), պտտվող
կերպափոխիչներ, փուլակոմպենսատոր
ներ, լիցքավորման սարքեր, էլեկտրական
տրանսֆորմատորներ. մարտկոցներ, կուտա
կիչներ և գալվանական տարրեր, վառելիքային
տարրեր. Էլեկտրահաղորդալարեր և մալուխներ.
սարքեր և գործիքներ էլեկտրակապի համար,
հեռախոսային ապարատներ, սարքվածքներ,
ապարատներ և սարքեր շարժական (բջջային)
ռադիոկապի համար, սարքեր և սարքվածքներ
տրանսպորտային տելեմատիկայի համար,
ավտոմեքենաների մեջ տեղադրվող սարքեր
տվյալների ընդունման և հաղորդման համար,
լիցքավորման ավարտի մասին ավտոմատ
ծանուցման սարքեր, նավագնացական սարքեր
տրանսպորտային միջոցների համար, լիցքային
խրոցակը չմիանալու մասին ծանուցող սար
քեր. էլեկտրոնային սարքվածքներ, սարքեր
և ապարատներ, ինտեգրալային սխեմաներ,
էլեկտրական շղթաներ, համակարգիչներ,
համակարգչային ծրագրային արտադրանք,
համակարգչային ծրագրեր, վերալիցքավոր
ման համար հեռակառավարման համակար
գեր. էլեկտրոդներ. մագնիսներ. ակնոցներ.
ծխախոտի վառիչներ ավտոմեքենաների
սարք երի վահանակի վրա. անհատական
պաշտպանության միջոցներ վթարների ժա
մանակ. կերպափոխիչներ (էլեկտրական).
ազդասարքեր (պահպանական ազդանշանում):
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110213
(220) 28.02.2011

(111) 17706
(151) 08.11.2011
(181) 28.02.2021
(730) Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան
Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP
(442) 20.05.2011
(540)

(511)
դաս 9. չափիչ սարքեր և գործիքներ,
հաշվիչներ, ժամանակի գրանցման սարքեր.
սարքվածքներ, սարքեր և ապարատներ
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(511)
դաս 9. չափիչ սարքեր և գործիքներ,
հաշվիչներ, ժամանակի գրանցման սարքեր.
սարքվածքներ, սարքեր և ապարատներ հզո
րության բաշխման և կարգավորման համար,
բաշխիչ տուփեր (էլեկտրական), պտտվող
կերպ ափոխիչներ, փուլակոմպենսատորներ,
լիցքավորման սարքեր, էլեկտրական տրանս
ֆորմատորներ. մարտկոցներ, կուտակիչներ
և գալվանական տարրեր, վառելիքային տար
րեր. Էլեկտրահաղորդալարեր և մալուխներ.
սարքեր և գործիքներ էլեկտրակապի համար,
հեռախոսային ապարատներ, սարքվածքներ,
ապարատներ և սարքեր շարժական (բջջային)
ռադիոկապի համար, սարքեր և սարքվածքներ
տրանսպորտային տելեմատիկայի համար,
ավտոմեքենաների մեջ տեղադրվող սարքեր
տվյալների ընդունման և հաղորդման համար,
լիցքավորման ավարտի մասին ավտոմատ
ծանուցման սարքեր, նավագնացական սարքեր
տրանսպորտային միջոցների համար, լիցքա
յին խրոցակը չմիանալու մասին ծանուցող
սարքեր. էլեկտրոնային սարքվածքներ, սարքեր
և ապարատներ, ինտեգրալային սխեմաներ,
էլեկտրական շղթաներ, համակարգիչներ,
համակ արգչային ծրագրային արտադրանք,
համակարգչային ծրագրեր, վերալիցքավորման
համար հեռակառավարման համակար
գեր. էլեկտրոդներ. մագնիսներ. ակնոցներ.
ծխախոտի վառիչներ ավտոմեքենաների սար
քերի վահանակի վրա. անհատական պաշտ
պանության միջոցներ վթարների ժամանակ.
կերպափոխիչներ (էլեկտրական). ազդասարքեր
(պահպանական ազդանշանում):
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110214
(220) 28.02.2011

(111) 17707
(151) 08.11.2011
(181) 28.02.2021
(730) Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան
Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP
(442) 20.05.2011
(540)
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(511)
դաս 12. ավտոմոբիլներ, վագոններ,
վագոնիկներ (վագոնետներ), բեռնատար
ավտոմոբիլներ, ֆուրգոններ, սպորտային
տրանսպ որտային միջոցներ, ավտոբուսներ,
հանգստի համար տրանսպորտային միջոցներ,
սպորտ ային ավտոմոբիլներ, մրցարշավային
ավտոմոբիլներ, բեռնատարներ, ավտոբեռնիչ
ներ, ժանիավոր բռնիչով ավտոբեռնիչներ, քար
շակիչներ, բուքսիրային քարշակներ (տրակ
տորներ), կոնստրուկտիվ մասեր և դետալներ
բոլոր վերոնշյալ ապրանքների համար. տրակ
տորներ. հակահափշտակիչ ազդասարքեր.
ինքնասոսնձվող ռետինե մակադրակներ դողերի
և դողերի օդախցիկների նորոգման համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110235
(220) 03.03.2011

(111) 17708
(151) 08.11.2011
(181) 03.03.2021
(730) Կաբուշիկի Կաիշա Տոշիբա (Տոշիբա
Քորփորեյշն), JP
(442) 20.05.2011
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրաաղեղային զոդման ապա
րատներ. մետաղը կտրելու ապարատներ
(Էլեկտրաաղեղային զոդման, գազի և պլազ
մայի օգնությամբ). լազերային զոդման ապա
րատներ. զոդման էլեկտրական ապարատներ.
օզոնարարներ. Էլեկտրոլիտային վաննաներ.
դրամարկղային մեքենաներ. դրամի հաշվ
ման և տեսակավորման մեքենաներ. բանկո
մատներ (ավտոմատ դրամարկղային մեքե
նաներ). ընտրաձայների հաշվման մեքենաներ.
մեքենաներ հաշիվները կազմելու համար.
առևտրի ավտոմատներ. կուտակիչ–լիցքավորման
կայանների սարքավորանքներ. ավտոլիցքա
վորման կայանների սարքավորանքներ. հրդեհի
ազդանշանիչներ. գազաազդանշանիչներ. ԴՆԹ–
չիպեր. ԴՆԹ–տեստերի ապարատներ. լաբորա
տոր ապարատներ և գործիքներ. ֆոկուսավորող
հայելիներ. լամպեր մագնեսոնի բռնկման համար,
որոնք օգտագործում են լուսանկարաչության մեջ.
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լուսանկարչության մեջ օգտագործվող բռնկա
լամպեր. լուսանկարչական ապարատներ. լուսա
նկարչական սարքեր և ապարատներ. կինե
մատոգրաֆիական սարքեր և ապարատներ.
խոշորացույցներ. օպտիկական ապարատներ
և գործիքներ. հեռուստաչափման ապարատ
ներ. ջրի որակի վերահսկման համակար
գով հագեցած ապարատներ. բիոքիմիական
անալիզարարներ. էլեկտրոնային կշեռքներ.
տեստավորող ապարատներ կիսահաղորդիչ
սարքվածքների և սարքերի համար. սարքեր
ռենտգենային կամ գամմա ճառագայթման
խտության չափման համար. սարքեր գամմա
ճառագայթման մակարդակի չափման համար.
էլեկտրամագնիսական ծախսաչափեր. խե
լամիտ հաշվիչներ. էլեկտրաէներգիայի հաշ
վիչներ. չափման և տեստավորման սարքեր և
ապարատուրա. էլեկտրական կուտակիչների
լիցքավորման սարքեր. երկժանիներ, խցակի
վարդակներ. էլեկտրական տրանսֆորմատոր
ներ. կերպափոխիչներ. ինդուկցիոն լարմ ան
կարգավորիչներ. Էլեկտրական կոնդենսատոր
ներ. ավտոմատ անջատիչներ, ապահովիչներ.
փոխարկիչներ. կոմուտացման վահաններ. ամ
պրոպային պարպիչներ. էլեկտրական ռելեներ.
էլեկտրական կերպափոխիչներ. միացուցիչներ.
հոսանքի ուղղիչներ. հալուն ապահովիչներ.
դիմադ րության կոճեր. ստացիոնար ուժա
յին կոնդենսատորներ. արտահոսքի ընդհա
տիչներ. փակ անջատիչներ. էլեկտրական դի
մադ րություններ, այդ թվում`բալաստային
դիմադրություններ. ավտոմատ վակուումային
փոխարկիչներ. սարքեր և ապարատներ էներ
գիայի վերահսկման և բաշխման համար. պտտվող
կերպափոխիչներ. ֆազակոմպենսատորներ.
լուսագալվանական պանելներ. կարգավորիչ
կայունարարներ. հզորության լուսագալվանական
գեներատորներ և դրանց մասեր. չոր մարտկոց
ներ. կուտակիչներ. փակող շերտով լուսատարրեր
(ֆոտոէլեմենտներ). վերալիցքավորվող սար
քերի մարտկոցներ. արևային մարտկոցներ.
սնուցմ ան վառելիքային տարրեր. լիթիումիոնային մարտկոցներ. մարտկոցներ և սնուց
ման տարրեր. էլեկտրաէներգիայի հաշվիչներ.
էլեկտրական հոսաորոնիչներ. օսցիլոգրաֆ
ներ (տատանագրիչներ). Էլեկտրական և մագ
նիսական փորձարկման և չափիչ սարք եր.
Էլեկտրական լարեր և մալուխներ. Էլեկտրա
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կան արդուկներ. Էլեկտրական սարքեր մա
զերի գանգրացման համար. Էլեկտրական
զումմերներ. հեռախոսային ապարատներ.
շարժ ական (բջջային) հեռախոսներ. շար
ժակ ան (բջջային) հեռախոսների լիցքա 
վորման սարքեր. տեսահեռախոսային սար
քավորանք. հեռախոսային կայաններ. հեռա
խոսային հանգույցներ, խոսակցական սար
քեր. ընդունահաղորդիչներ. ցանցային ձայ
նարկիչներ. հեռուստատեսային ընդունիչներ.
հեռուստատեսային հաղորդիչներ. հեռ ուս
տատեսային խցիկներ. մալուխային հեռ ուս
տատեսության խցիկներ. մալուխային հեռուս
տատեսության մոնիտորներ. մալուխային
հեռուստատեսության սարքավորանք. ժա
մաց ույցներով ռադիոընդունիչներ. ավտոմ ե
քենաների մագնիտոլաներ. ռադիոընդունիչներ.
ռադիոհաղորդիչներ. սարքեր և սարքավորանք
ռադիո և հեռուստահաղորդման համար. սարքեր
և սարքավորանք ռադիոկապի համար. սարքեր
և սարքավորանք ռադիոկապի օգտագործմամբ.
ֆաքսիմիլային ապարատներ, դրանց մասեր
և աքսեսուարներ. մագնիտոֆոններ. ձայնա
կասետային նվագարկիչներ ռադիոյով. տյու
ներներ. նվագարկիչներ. ձայնագրող սարքեր և
ապարատներ. թվային ձայնանվագարկիչներ.
կոմպակտ սկավառակների նվագարկիչներ.
ձայնակասետի նվագարկիչով և ռադիոյով
համատեղված կոմպակտ սկավառակների
նվագարկիչներ. բարձրախոսներ. DVD փլե
յերներ. DVD ձայնագրող սարքեր. DVD սկա
վառակակիրներ. տեսախցիկներ. տեսա
մագնիտոֆոններ. տեսասկավառակների նվա
գարկ իչներ. թվային տեսասկավառակների
ձայնագրող սարքեր. թվային լուսաշրջանակ
ներ. հսկման խցիկներ. թվային խցիկներ.
թվային տեսախցիկներ. մագնիտոֆոնների
համար մագնիսական ժապավեններ. տեսա
մագնիտոֆոնների համար մագնիսական ժա
պավեններ. տեսասկավառակների նվագար
կիչների համար տեսասկավառակներ. ձայ
նապնակների նվագարկիչների համար ասեղ
ներ. ձայնահանների գլխիկներ. ձայնաս ար
քավորանքի աղմկաճնշման սարքեր և բլոկներ.
ձայնաուժեղարարներ. միկրոֆոններ. ականջա
կալներ. էկվալայզերներ. ալեհավաքներ. բարձր
կապի համակարգեր և պարագաներ. էլեկտրական
հաղորդակցական սարքեր և սարքավորանք.
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էլեկտրական հաղորգակցական սարքերի և
սարքավորանքի համար մասեր և աքսեսուարներ.
էլեկտրաստատիկ լուսապատճենահանման
սարքեր. պատկերամուտներ. պատճենահան
մեքենաների, տպիչների, պատկերամուտների
և ֆաքսիմիլային ապարատների գործառույթնե
րով բազմաֆունկցիոնալ կից սարքեր. անձնա
կան համակարգիչներ. համակարգիչներ. USB
հիշողության քարտեր. համակարգիչների հետ
օգտագործման տպիչներ. համակարգիչների հետ
օգտագործման մագնիսական ժապավեններով
և սկավառակային համակարգերով հագեցած
ապարատներ. քարտերի ընթերցման (հաշվ
ման) սարքեր համակարգիչներով օգտագործելու
համար. ցուցասարքեր համակարգիչների հա
մար. համակարգիչների մոնիտորներ. համա
կարգիչների ստեղնաշարեր. համակարգիչների
մկնիկներ. տեքստային պրոցեսորներ. ընթերցող
(հաշվող) և(կամ) գրանցող սարքեր՝ ինտեգրալային
սխեմաների վրա հիշողության քարտերի համար.
սմարթֆոններ. անձնական օրգանայզերներ`
ինտերնետ մուտքի, էլեկտրոնային նամակների,
տեսատեղեկատվության և տվյալների ուղարկ
ման և ստացման ֆունկցիաներով. անձնական
օրգանայզերներ. թվային խցիկների տպիչներ.
կոշտ սկավառակների սկավառակակիրն եր.
մասեր և աքսեսուարներ էլեկտրաստատիկ
պատճենահանման մեքենաների և տպիչների
համար. համակարգչային սերվերներ. սարքեր և
ապարատուրա դրամարկղային տերմինալների
համակարգերի համար, դրանց մասեր և աքսե
սուարներ. շտրիխ կոդեր ընթերցող սարքեր.
շտրիխ կոդերի տպիչներ. ռադիոազդանշանի
հաճախության որոշման գրանցող և ընթերցող
սարքեր. ինքնասպասարկման կրպակներ, սեն
սորային (հպումային) կրպակներ, վճարման
տերմինալներ. թվային տեղեկատվական պանել
ների համակարգեր. ռենտգենյան արատանշման
սարքեր. ուլտրաձայնային արատանշման սարքեր.
մեծ չափսի ցուցասարքերով հագեցած էլեկտրա
կան և(կամ) էլեկտրոնային ապարատուրա. ռենտ
գենյան խողովակներ. ռենտգենյան պատկերի
ուժեղարարներ. էլեկտրոնային - ճառագայթային
խողովակներ. ճառագայթման դետեկտորներ.
էլեկտրոնային խողովակներ. կիսահաղորդիչներ.
ինտեգրալային սխեմաներ. տպատախտակներ.
կիսահաղորդիչ սկավառակներ. ինտեգրալային
սխեմաների վրա հիշվող սարքեր. էլեկտրոնա
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յին սխեմաներ. ժապավենի վրա գրանցված
համակարգչային ծրագրեր. սկավառակների
վրա գրանցված համակարգչային ծրագրեր.
ախտորոշման և թերապևտիկ բժշկական սար
քերի համակարգչային ծրագրեր. հիվանդ ա
նոցներում տեղեկատվության կառավարման
համակարգչային սարքավորանք և համա
կարգչային ծրագրեր. էլեկտրոնային բժշկա
կան պատկերների (արխիվացման համակար
գերի և պատկերների հաղորդման) կառա
վարման համակարգչային սարքավորանք և
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային
ծրագրեր և համակարգչային սարքավորանք.
լուսադիոդային ցուցասարքեր. հեղուկաբ յու
րեղային ցուցասարքեր. հեղուկաբյուրեղային
պրոյեկտորներ. էլեկտրոնային սարքեր, ապա
րատուրա և դրանց մասեր. կապի արբանյակներ,
արբանյակներ. ակնոցներ (պենսնե և սպոր
տային ակնոցներ). տեսախաղեր. խաղերի
դյուրատար սարքեր. հեղուկաբյուրեղային
ցուցաս արքերով խաղերի, դյուրատար սար
քերի էլեկտրոնային սխեմաներ և կոմպակտ
սկավառակների վրա գրանցված ծրագրեր.
էլեկտրոնային երաժշտական գործիքների
ավտոմատ վերարտադրման էլեկտրոնային
սխեմաներ և կոմպակտ սկավառակների
վրա գրանցված ծրագրեր. գրանցումներով
տեսասկավառակներ և տեսակասետներ.
էլեկտրոնային հրապարակումներ. «բլու-ռեյ»
ֆորմատի սակավառակների նվագարկիչներ.
«բլու-ռեյ» ֆորմատի սկավառակների գրանցող
սարքեր.
դաս 12. էլեկտրոնային ապարատներ

շար ժիչների կառավարման համար (ավտո
մեքենաների համար):
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110307
(220) 10.03.2011

(111) 17709
(151) 08.11.2011
(181) 10.03.2021
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 20.05.2011
(540)
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(511)
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային
միջոցներ, մասնավորապես՝ ավտոմոբիլներ,
սպորտային ոչ արտաճանապարհային տրանս
պորտային միջոցներ, բեռնատարներ և ֆուր
գոններ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110314
(220) 12.03.2011

(111) 17710
(151) 08.11.2011
(181) 12.03.2021
(730) Փաք Ջիդա ուրեթիմ վե Փազարլամա Ա.
Շ., TR
(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. հացաթխման խմորիչներ
և հավելումներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110333
(220) 15.03.2011

(111) 17711
(151) 08.11.2011
(181) 15.03.2021
(730) Լա Դոնաթելլա Ս.Ր.Լ., IT
(442) 20.05.2011
(540)

(210) 20110334
(220) 15.03.2011
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(111) 17712
(151) 08.11.2011
(181) 15.03.2021

(730) Բերթա Լթդ, GE
(442) 20.05.2011
(540)

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք օգտա
գործվում են օծանելիքի, օճառների արտա
դրության և կոսմետիկական միջոցների մեջ.
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
հեղուկ օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր,
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մա
զերի համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ.
պատրաստուկներ տան խնամքի համար.
մաքրման պատրաստուկներ ամանների համար.
մաքրման պատրաստուկներ խոհանոցի և լո
գար անի համար. համապարփակ կրեմներ,
համապարփակ հարթեցնող միջոցներ. մաքրման
պատրաստուկներ հատակի և գորգի համար,
ախտահանող միջոցներ զուգարանի համար.
մաքրման պատրաստուկներ կահույքի համար.
դաս 5. կոսմետիկական միջոցներ և
օծանելիք բժշկական նպատակների համար.
ատամի փոշիներ և մածուկներ բժշկական
նպատակների համար. մազերի լոսյոններ բժշկա
կան նպատակների համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110336
(220) 15.03.2011

(111) 17713
(151) 08.11.2011
(181) 15.03.2021

(730) Բերթա Լթդ, GE
(442) 20.05.2011
(540)
(511)
դաս 30. թարմ և պահածոյացված հրուշա
կեղեն:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք օգտա
գործվում են օծանելիքի, օճառների արտա
դրության և կոսմետիկական միջոցների մեջ.
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դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
հեղուկ օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր,
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ.
դաս 5. կոսմետիկական միջոցներ և
օծանելիք բժշկական նպատակների համար.
ատամի փոշիներ և մածուկներ բժշկական
նպատակների համար. մազերի լոսյոններ
բժշկական նպատակների համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110422
(220) 30.03.2011

(111) 17714
(151) 08.11.2011
(181) 30.03.2021
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM
(442) 07.07.2011
(540)
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(526) Բացի «ՄԱՐԱՆ», «ՄԱՐԱՆ» (ռուս.) բառերից
և «MARAN WINERY» արտահայտությունից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է սև, ոսկեգույն, սպի
տակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20110564
(220) 03.05.2011

(111) 17716
(151) 08.11.2011
(181) 03.05.2021
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան
22, AM
(442) 08.06.2011
(540)

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________
(210) 20110500
(220) 18.04.2011

(111) 17715
(151) 08.11.2011
(181) 18.04.2021
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան
22, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(526) «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԻՆԻ» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ,
կապույտ և մոխրագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 33. գինի:
____________________
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(210) 20110606
(220) 12.05.2011

(111) 17717
(151) 08.11.2011
(181) 12.05.2021
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան
22, AM
(442) 08.06.2011
(540)
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(442) 22.07.2011
(540)

(511)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ, սև
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
____________________

(210) 20110621
(220) 16.05.2011

(111) 17718
(151) 08.11.2011
(181) 16.05.2021
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գյուղ Արարատ, Րաֆֆու
19, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20110755
(220) 21.06.2011

(111) 17719
(151) 08.11.2011
(181) 21.06.2021
(730) Հայ մշակույթի զարգացման համահայկա
կան հիմնադրամ, Երևան, Թումանյան փող.,
տուն 12, բն.35, AM

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամա
նակաչափ սարքեր.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորում
ների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման
համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական ծա
ղիկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու
թային միջոցառումների կազմակերպում:
____________________
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(210) 20110778
(220) 24.06.2011

(111) 17720
(151) 08.11.2011
(181) 24.06.2021
(730) Տիգրան Հարությունյան, Երևան, Բարբյուսի
4, բն. 11, AM
(442) 22.07.2011
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20110786
(220) 28.06.2011

(111) 17721
(151) 08.11.2011
(181) 28.06.2021
(730) «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան
խճուղի 25, AM
(442) 22.07.2011
(540)
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մասնակի մշակված պլաստմասսայից իրեր.
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ
մետաղյա ճկուն խողովակներ.
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մե
տաղ յա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և
բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ
և շինություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար
քավորումների տեղակայում:
____________________

(210) 20110787
(220) 28.06.2011
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. չմշակ
ված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման
մետաղներ գեղարվեստական, գեղազարդման
նպատակների և գեղարվեստական տպագրության
համար.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք.
ածելիներ.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սար
քեր.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ,
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստված
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

(111) 17722
(151) 08.11.2011
(181) 28.06.2021
(730) «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան
խճուղի 25, AM
(442) 22.07.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայում ից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խա
ծան յութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ.
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չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և փո
շենման մետաղներ գեղարվեստական, գե
ղազարդման նպատակների և գեղարվեստական
տպագրության համար.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար
ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս
պորտային միջոցների համար նախատ ես
վածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և
փոխանցման տարրեր (բացառությամբ վեր
գետնյա տրանսպորտային միջոցների համար
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական գոր
ծիքներ ( բացառությամբ ձեռքով կառավար
վողների) ինկուբատորներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք.
ածելիներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատ ո
գրաֆ իական, օպտիկական, կշռման, չափ
ման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման),
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ
ներ. առևտրի ավտոմատներ և կանխավճա
րով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ.
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքե
նաներ, տեղեկատվության մշակման սար
քավորումներ և համակարգիչներ. կրակմ ա
րիչներ.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակ
ման, սառեցման, չորացման, օդափոխման,
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական
սարքեր.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ,
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստ
ված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
մասնակի մշակված պլաստմասսայից իրեր.
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ
մետաղյա ճկուն խողովակներ.
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մե
տաղ յա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և բի
տում. ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ
և շինություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.
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դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի փո
խարինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար
քավորումների տեղակայում:
____________________

(210) 20110790
(220) 28.06.2011

(111) 17723
(151) 08.11.2011
(181) 28.06.2021
(730) «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան
խճուղի 25, AM
(442) 22.07.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խա
ծան յութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ.
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշե
նման մետաղներ գեղարվեստական, գեղա
զարդման նպատակների և գեղարվեստական
տպագրության համար.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար
ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս
պորտային միջոցների համար նախատեսված
ների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փո
խա նցման տարրեր (բացառությամբ վեր
գետնյա տրանսպորտային միջոցների համար
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական գոր
ծիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառավար
վողների. ինկուբատորներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք.
ածելիներ.
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դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո
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 կանխավճարով
աշխատող ապարատների մեխանիզմ ներ.
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքե
նաներ, տեղեկատվության մշակման սար
քավորումներ և համակարգիչներ. կրակմ ա
րիչներ.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սար
քեր.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ,
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստված
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
մասնակի մշակված պլաստմասսայից իրեր.
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ
մետաղյա ճկուն խողովակներ.
դաս 19. ոչ մետաղ յա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և բի
տում. ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ
և շինություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սա
դափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի փոխա
րինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ
րաստվ ած իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար
քավորումների տեղակայում:
____________________
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(210) 20110820
(220) 06.07.2011

(111) 17724
(151) 08.11.2011
(181) 06.07.2021
(730) ԶԱՕ «Օբնինսկօրգսինտեզ», RU
(442) 05.08.2011
(540)

(511)
դաս 4. բենզին. տեխնիկական վազելին.
մոմ [հումք]. հանքամոմ [օզոկերիտ]. մոմ ար
դյուն աբերական նպատակների համար. մոմ
փոկերի համար. կարնաուբի մոմ. մեղրամոմ.
վառելանյութ. գրաֆիտ քսուքային. հավելանյու
թեր արդյունաբերական յուղերի և շարժիչային
վառելիքի համար. ոչ քիմիական հավելանյութեր
շարժիչային վառելիքի համար. ոչ քիմիական
հավելանյութեր արդյունաբերական ճարպերի.
արդյունաբերական յուղերի, շարժիչի յուղերի,
փոխհաղորդակի յուղերի, կոմպրեսորային յուղերի
և հիդրավլիկ համակարգերի յուղերի համար.
յուղող-հովացնող հեղուկներ. տեխնիկական
ձկան յուղ. բրդաճարպ (լանօլին). ճարպեր լուսա
վորության համար. ճարպեր կաշվի յուղման
համար. ճարպեր կոշիկի յուղման համար. ճարպեր
և յուղեր կաշվի պահպանման համար. պինդ
ճարպեր. տեխնիկական ճարպեր. լաքեր սահումի
համար. մազութ. վառելանյութային յուղեր.
յուղեր ներկերի համար. յուղեր շինարարական
աշխատանքների ժամանակ կաղապարներից
հանումը հեշտացնելու համար. յուղեր քարե
շարվածքի կամ աղյուսաշարվածքի պահպան
ման համար. յուղեր գործվածքների համար.
կոնտակտային յուղեր և ճարպեր. քսայուղեր.
տեխնիկական յուղեր. խոնավացնող յուղեր.
յուղեր քարածխային խեժից. քարածխայուղ.
տեխնիկական գերչակաձեթ. ոսկրայուղ արդյու
նաբերական նպատակների համար. շարժիչի
յուղ. արևածաղկի ձեթ արդյունաբերական
նպատակների համար. բարբարուկի յուղ արդյու
նաբերական նպատակների համար. քսա
նյութեր. հում նավթ (նավթա). նավթ, այդ թվում
վերամշակված. պատրաստուկներ սոյայի ձեթից
տակը կպչելը կանխելու նպատակով խոհա
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նոցային ամանեղենը մշակելու համար. փոկերի
սահումը [տեղապտույտը] խոչընդոտող պատ
րաստուկներ. օծանելիքային մոմեր. թանձր
քսուքներ զենքի համար. թանձր քսուքներ. թանձր
քսուքներ փոկերի համար. վառելանյութային
(ածխածնացված) կարբյուրացված խառնուրդներ.
կապակցող բաղադրություններ փոշու համար.
դիզելային վառելիք:
(740) Ռ. Քալաշյան
____________________

(210) 20110874
(220) 18.07.2011

(111) 17725
(151) 08.11.2011
(181) 18.07.2021
(730) Ուորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ, US
(442) 20.08.2011
(540)

(511)
դաս 9. կինոժապավեններ և սլայդներ,
նախապես ձայնագրված (տեսագրված) ձայն
երիզներ և տեսաերիզներ, սեղմապնակներ
(CD), DVD-ներ և բեռնավորվող ամսագրեր
ու տեղեկագրեր, որոնք վերաբերում են սովի
թեթևացմանը, աղքատության թեթևացմանը,
բժշկական օգնությանը, մաքուր ջրի ապահովման
հետ կապված նախագծերին, հիվանդություն
ների կանխարգելմանը, անօթևանությանը,
բնակարանային շինարարությանը, փախստա
կաններին օգնությանը, երեխաների հովանա
վորությանը, հումանիտար օգնությանը, տնտե
սական զարգացմանը, համայնքների զար
գացմանը, մարդու իրավունքներին, հասա
րակական արդարությանը, խաղաղությանը և
հակամարտությանը, բռնությանը ընտանիքում,
երեխաների իրավունքներին, քրիստոնեությանը,
կրոնին և հոգևորությանը.
դաս 16. գրքույկներ, տեղեկագրեր, բրո
շյուրներ, նորությունների տեսություններ և
ամսագրեր՝ նվիրված սովի թեթևացման,
աղքատության թեթևացման, բժշկական
օգնութ յան, մաքուր ջրի ապահովման հետ
կապվ ած նախագծերի, հիվանդությունների
կանխարգելման, անօթևանության, բնակա

12

ՄԱՍ
№1

րանային շինարարության, փախստականնե
րին օգնության, երեխաների հովանավորու
թյան, հումանիտար օգնության, տնտեսական
զարգացման, համայնքների զարգացման, մարդու
իրավունքների, հասարակական արդարության,
խաղաղության և հակամարտության, ընտա
նիքում բռնության, երեխաների իրավունքների,
քրիստոնեության, կրոնի և հոգևորության ոլորտ
ներին.
դաս 36. բարեգործական դրամահավաք
ների ծառայություններ՝ ուղղված համայնքների
զարգացմանը, հումանիտար և կրոնական ծրա
գրերին. բարեգործական ծառայություններ, այն
է՝ երեխաների հովանավորության ծրագրի միջո
ցով աշխարհով մեկ կարիքավոր երեխաներին
ֆինանսական օգնության ցուցաբերում. համաշ
խարհային հաղորդակցական ցանցի միջոցով
բարեգործական դրամահավաքների ծառա
յությունների և բարեգործական դրամահավաք
ների մասին տեղեկատվության տրամադրում.
դաս 41. ռադիոհաղորդումների արտա
դրություն, որոնք վերաբերում են սովի թեթևաց
մանը, աղքատության թեթևացմանը, բժշկական
օգնությանը, մաքուր ջրի ապահովման հետ
կապված նախագծերին, հիվանդությունների
կանխարգելմանը, անօթևանությանը, բնակա
րանային շինարարությանը, փախստականներին
օգնությանը, երեխաների հովանավորությանը,
հումանիտար օգնությանը, տնտեսական զար
գացմանը, համայնքների զարգացմանը, մարդու
իրավունքներին, հասարակական արդար ու
թյանը, խաղաղությանը և հակամարտությանը,
բռնությանը ընտանիքում, երեխաների իրա
վունքներին, քրիստոնեությանը, կրոնին և
հոգևորությանը. դպրոցական տարիքի երե
խաների ուսումնական դաստիարակություն.
դաստիար ակություն առողջության և բարե
կեցության, առօրյա կյանքում անհրաժեշտ
հմտությունների տեսանկյունից պատրաստ
վածության, արժեքային համակարգի, բարո
յականության, հասարակական հարցերի և կրոնի
ոլորտներում. բարեգործական ծառայություններ,
այն է՝ ուսումնական գործընթացի ապահո
վում առաջնորդելու ունակության զարգացման,
կառավարչական հմտությունների, կազմա
կերպչական կառուցվածքի զարգացման,
բարեգործական կազմակերպությունների գոր
ծարկման, համայնքների զարգացման և ռիս
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կային խմբին պատկանող երիտասարդների
հետ աշխատելու հետ կապված ոլորտներում.
բարեգործական ծառայություններ, այն է՝ դպրո
ցական պիտույքների տրամադրում կարիքավոր
երեխաներին և անապահով դպրոցներին. քրիս
տոնեական կրոնական հավատքի ոլորտում
(չնվիրված որևէ կոնկրետ քրիստոնեական դա
վանանքին) որբ երեխաների և այլ անձանց
համար դասընթացների, դասախոսությունների
և անհատական ուսուցման ապահովում.
դաս 43. բարեգործական ծառայություններ,
այն է՝ կարիքավոր անձանց սննդամթերքով և
ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում.
կարիքավոր անձանց սննդամթերքով և ժամա
նակավոր բնակատեղով ապահովման վերաբերյալ
համաշխարհային հաղորդակցական ցանցի
միջոցով տեղեկատվության տրամադրում.
դաս 44. բարեգործական ծառայություն
ներ, այն է՝ կարիքավոր անձանց բժշկական
պիտույքների, բժշկական ծառայությունների,
բժշկական օգնության, հոգեբանական խորհրդա
տվության, դեղորայքի և ախտորոշման ծառա
յությունների տրամադրում. կարիքավոր ան
ձանց բժշկական պիտույքների, բժշկական ծա
ռայությունների, բժշկական օգնության, հոգեբա
նական խորհրդատվության, դեղորայքի և ախտ
որոշման ծառայությունների տրամադրման
վերաբերյալ համաշխարհային հաղորդակցա
կան ցանցի միջոցով տեղեկատվության տրա
մադրում.
դաս 45. բարեգործական ծառայություն
ներ, այն է՝ կարիքավոր անձանց հագուստի
և անձնական խնամքի պարագաների տրա
մադրում. քահանայական և ավետարանչական
ծառայություններ. համաշխարհային համա
կարգչային ցանցի միջոցով քրիստոնեության,
կրոնի, հոգևորության, քրիստոնեական սպա
սավորության և կարիքավոր անձանց հագուստի
տրամադրման վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20110902
(220) 22.07.2011

(111) 17726
(151) 08.11.2011
(181) 22.07.2021
(730) «Մոբայլ պլազա» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան
2-2, AM
(442) 05.08.2011
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(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կապույտ
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. համակարգչային տեխնիկայի,
բջջային հեռախոսների և անվտանգության
համակարգերի առևտուր.
դաս 37. համակարգչային տեխնիկայի,
բջջային հեռախոսների և անվտանգության
համակարգերի վերանորոգում:
____________________

(210) 20100739
(220) 20.05.2010

(111) 17727
(151) 15.11.2011
(181) 20.05.2020
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE
(540)

(511)
դաս 5. բուսական դեղամիջոց արյան լի
պիդների խտությունը բարձրացնելու համար,
բուսական դեղամիջոց՝ լյարդի հիվանդությունների
համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20100740
(220) 20.05.2010

(111) 17728
(151) 15.11.2011
(181) 20.05.2020
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE
(540)
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(511)
դաս 5. բուսական դեղամիջոց արյան լիպիդ
ների խտությունը բարձրացնելու համար, բու
սական դեղամիջոց լյարդի հիվանդությունների
համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20101881
(220) 20.12.2010

(111) 17731
(151) 15.11.2011
(181) 20.12.2020
(730) Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե օբշեստվո
«Պիվո–բեզալկոգոլնիյ կոմբինատ «Սլա
վուտիչ», UA
(442) 23.02.2011
(540)

(210) 20101743
(220) 26.11.2010

(111) 17729
(151) 15.11.2011
(181) 26.11.2020
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գյուղ Արարատ, Րաֆֆու
19, AM
(442) 22.12.2010
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։
____________________

(210) 20101880
(220) 20.12.2010

(111) 17730
(151) 15.11.2011
(181) 20.12.2020
(730) Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե օբշեստվո
«Պիվո–բեզալկոգոլնիյ կոմբինատ «Սլա
վուտիչ», UA
(442) 23.02.2011
(540)

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

(210) 20101882
(220) 20.12.2010

(111) 17732
(151) 15.11.2011
(181) 20.12.2020
(730) Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե օբշեստվո
«Պիվո–բեզալկոգոլնիյ կոմբինատ «Սլա
վուտիչ», UA
(442) 23.02.2011
(540)
(526) «SLAVUTICH» բառից բացի մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, մոխրա
գույն, մուգ և բաց կապույտ, դեղին, սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. գարեջուր:
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(526) «SLAVUTICH» բառից բացի մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, մոխրագույն,
բաց և մուգ կապույտ, դեղին և սպիտակ գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. գարեջուր:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20101906
(220) 23.12.2010

(111) 17733
(151) 15.11.2011
(181) 23.12.2020
(730) Դը Վայքինգ Քորփորեյշն, US
(442) 08.06.2011
(310) 85/073,086 (320) 28.06.2010 (330) US
(540)

(511)
դաս 6. մետաղական խողովակների
ագույցներ. մետաղական ագույցներ ճկա
փող երի հետ օգտագործելու համար. մետա
ղական ագույցներ ցրցայտման փողերի հետ
օգտագործելու համար. մետաղական խողո
վակների մանրամասեր. մետաղական փո
ղերի մանրամասեր. մետաղական խողովակ
ների միացման մանրամասեր. մետաղական
փողերի միացման մանրամասեր. մետաղական
խողովակների մանրամասեր հանդիսացող
մետաղական եռակցած ելքային մասեր. մետա
ղական խողովակների միակցիչներ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

12

ՄԱՍ
№1

(540)

(511)

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, ներառյալ
հեռարձակումներ.
դաս 41. ֆիլմերի, հաղորդումների պատրաս
տում, դաստիարակություն (կրթություն, ուսու
ցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում,
զվարճություններ. մարզական և մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում:
____________________

(210) 20110161
(220) 16.02.2011

(111) 17735
(151) 15.11.2011
(181) 16.02.2021
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք,
գ/գ, AM
(442) 18.03.2011
(540)

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

(210) 20110653
(220) 25.05.2011

(111) 17736
(151) 15.11.2011
(181) 25.05.2021
(730) Անահատ ձեռնարկատեր Մեսրոբ Եղիա
զարյան, Արագածոտն, Ապարան, Իսակովի
6, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(210) 20110097
(220) 02.02.2011

(111) 17734
(151) 15.11.2011
(181) 02.02.2021
(730) «Շարմ հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Սիմոն
Վրացյան 71, բն.7, AM
(442) 10.03.2011
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(526) «ԱՊԱՐԱՆԻ ԼԻՄՈՆԱԴ» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 32. զովացուցիչ ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20110688
(220) 02.06.2011

(111) 17737
(151) 15.11.2011
(181) 02.06.2021
(730) «Կոտայքի բերրիություն» ԲԲԸ, Կոտայքի
մարզ, ք. Աբովյան, Կարմիր բանակայինների
15, AM
(442) 07.07.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր գույնով:
(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ:
____________________

(210) 20110696
(220) 06.06.2011

(111) 17738
(151) 15.11.2011
(181) 06.06.2021
(730) «Մհեր-Արա» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ,
գյուղ Մելիք, AM
(442) 07.07.2011
(540)

(526) Բացի «ԱՊԱՐԱՆ» անվանումից մնա
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ,
սև, սպիտակ, երկնագույն, ոսկեգույն, կարմիր
և դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. թան:
____________________
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ՄԱՍ
№1

(210) 20110740
(220) 17.06.2011

(111) 17739
(151) 15.11.2011
(181) 17.06.2021
(730) Դը Փրիսթմըն Էլեքթրոնիքս Քորփորեյշն,
CA
(442) 20.08.2011
(540)

(511)
դաս 9. պատյաններ և պայուսակներ համա
կարգիչների և համակարգչային պարագաների
համար, պայուսակներ և պատյաններ թվային
նվագարկիչների համար, գրպանի անձնական
համակարգիչներ և դրանց պարագաներ, պա
րագաներ բջջային հեռախոսների և շարժական
խաղային սարքերի համար.
դաս 18. պատյաններ, ճամպրուկներ, պատ
յաններ այցեքարտերի համար, պայուսակներ,
մասնավորապես՝ դպրոցական պայուսակներ,
մարմ նամարզական պայուսակներ, մեջքի
պայուսակներ (ուսապարկեր), կանացի ձեռնա
պայուսակներ, ճամփորդական պայուսակներ
(ճամպրուկներ):
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20110751
(220) 20.06.2011

(111) 17740
(151) 15.11.2011
(181) 20.06.2021
(730) Դը Փրիսթմըն Էլեքթրոնիքս Քորփորեյշն,
CA
(442) 20.08.2011
(540)

(511)
դաս 9. պատյաններ և պայուսակներ համա
կարգիչների և համակարգչային պարագաների
համար, պայուսակներ և պատյաններ թվային
նվագարկիչների համար, գրպանի անձնական
համակարգիչներ և դրանց պարագաներ, պատ
յաններ բջջային հեռախոսների և շարժական
խաղային սարքերի համար.
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դաս 18. պայուսակներ, ճամպրուկներ, պատ
յաններ այցեքարտերի համար, պայուսակներ,
մասնավորապես՝ դպրոցական պայուսակներ,
մարմնամարզական պայուսակներ, մեջքի պա
յուսա կներ (ուսապարկեր), կանացի ձեռնա
պայուսակներ, ճամփորդական պայուսակներ
(ճամպրուկներ):
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20110771
(220) 23.06.2011

(111) 17741
(151) 15.11.2011
(181) 23.06.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հայկ Նաջարյան,
Երևան, Ջրաշատ փող., տուն 80, AM
(442) 22.07.2011
(540)

12

ՄԱՍ
№1

(511)
դաս 18. հատակի ծածկոցներ(պատրաստ
ված կաշվից, թավշակաշվից, մորթուց՝ տարբեր
համադրություններով).
դաս 20. քիվեր և աքսեսուարներ, դեկո
րատիվ բարձեր.
դաս 24. գործվածքներ, վարագույրներ,
վարագույրների աքսեսուարներ, անկողնու ծած
կոցներ, սփռոցներ, քիվեր.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ:
____________________

(210) 20110822
(220) 06.07.2011

(111) 17743
(151) 15.11.2011
(181) 06.07.2021
(730) Սուիթյեթ Դիվելոփմենթ Լիմիթիդ, HK
(442) 05.08.2011
(540)

(511)

(511)
դաս 6. դարբնային ձևավորմամբ մետաղյա
կոնստրուկցիաներ:
____________________

(210) 20110775
(220) 23.06.2011

(111) 17742
(151) 15.11.2011
(181) 23.06.2021
(730) «Եվանտ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Իսահակյան
38, բն.60, AM
(442) 05.08.2011
(540)

դաս 29. մյուսլի, սննդային յուղեր և ճարպեր,
տապակելու յուղ, ցողացրվող և աերոզոլի տեսքով
յուղեր, յուղերից և ճարպերից պատրաստված
հացի վրա քսվող մթերքներ, կարագ, մարգարին,
բուսական յուղ, կենդանական հալած յուղ.
պահածոյացված, սառեցված, չորացրած և ջերմա
մշակման երթարկված միրգ և բանջարեղեն.
հավի մսի փոշի, գետնանուշի կարագ, քսվող
մրգային մթերքներ. խառը ընկուզեղեն, բոված
և պատրաստված ընկուզեղեն. ընկույզների
և չորացրած մրգերի խառնուրդներ. խառը
մրգեր, խառը բանջարեղեն. մրգային չիփսեր,
կարտոֆիլի չիպսեր, մրգային դոնդողներ,
մրգային կեղև, ալկոհոլի մեջ պահածոյացված
մրգեր, մրգային պտղամիս, մրգային աղցան
ներ, մրգի հիմքով խորտիկներ. կոմպոտներ,
լոռամրգի սոուս (կոմպոտ), մրգային սոուս
(խյուս), սոուսների պատրաստուկներ. արագ
պատրաստվող ապուրների պատրաստուկներ՝
նախապես պատրաստված խառնուրդների,
արգանակի խորանարդիկերի և խտանյութերի
տեսքով. մրգի և բանջարեղենի էքստրակտներ և
բաղադրամասեր` մածուկի, խորանարդիկների,
փոշու, խառնուրդների, արգանակի, ապուրի,
թանձրապուրի տեսքով մթերքի պատրաստման
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համար. թարմ, չորացրած և ջերմամշակման
երթարկված սննդամթերք. միս, ձուկ, թռչնամիս
և որսամիս, ծովամթերք, մսի էքստրակտներ.
ապուրներ և արգանակներ. թարնձրապուրներ
և եփուկներ., թարնձրապուրների և եփուկների
խտանյութեր, խառնուրդներ թարնձրապուրների
և եփուկների պատրաստման համար. ապուրներ,
խառնուրդներ ապուրների համար, ապուրների
խորանարդիկներ, ապուրների համար խավարտ
ներ, ապուրների մածուկներ,ապուրների փո
շիներ, չոր խառնուրդներ ապուրների համար,
չորացրած պատրաստուկներ ապուրների
պատր աստման համար, բանջարեղենի էքս
տրակտներ ապուրների պատրաստման համար,
բանջարեղենային ապուրների պատրաստուկներ.
խոտերի խառնուրդներ, չորացրած խոտեր,
պահածոյացված խոտեր (բացառությամբ հա
մեմունքների). դոնդողներ, ջեմեր, մուրաբա
ներ և պահածոներ. ձու, կաթ և կաթնամթերք.
յոգուրտ, շոկոլադե կարագ, կակաոյի կարագ,
կոկոսի կարագ.
դաս 30. մյուսլի. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար,
բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխար ի
նիչներ. ալյուր և հացահատիկային մթերքներ.
հացահատիկի ալ յուր, ալ յուր սննդամթերքի
մեջ օգտագործման համար. ալրային արտա
դրանք, եգիպտացորենի ալ յուր, կարտոֆիլի
ալյուր սննդի համար, սոյայի ալյուր, տապիոկայի
ալ յուր սննդի համար, ցորենի ալ յուր. հաց,
կոճապղպեղի հաց, բուլկիներ, քաղցրահամ
հաց, քաղցր կաթնահունց խմոր հրուշակեղենի
համար, նուշով թխվածքաբլիթներ. հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք, նուշի հիմքով հրուշակեղեն,
հրուշակեղեն տոնածառերի զարդարման համար,
սառեցված յոգուրտ, դոնդողանման հրուշակեղեն,
մատուտակային քաղցրավենիք, պաստեղիկներ
(հրուշակեղեն), անանոււխ հրուշակեղենի համար,
մրգային համով կլոր կոնֆետներ, գետնանուշի
հիմքով հրուշակեղեն, մատուտակային ձողիկ
ներ (հրուշակեղեն), քաղցրավենիք, շաքա
րապատ քաղցրավենիք, պոմադներ (հրու
շակեղեն), հրուշակային սալիկներ, դոնդողի
պարունակությամբ հրուշակեղեն, մոլոշ (հրուշա
կեղեն), հաբերի տեսքով հրուշակեղեն, տրյու
ֆելներ (հրուշակեղեն). սննդային սառույց.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ,
խառնուրդներ թխման համար, սոդա թխելու
համար (սոդայի երկկարբոնատ թխման համար).
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աղ, մանանեխ, քացախ. համեմունքներ, սառույց.
աղցանի սոուսներ, համեմունքներ ուտեստների
համար, մայոնեզ, ամոքանք, հացահատիկներ,
հացահատիկ նախաճաշի համար, բրնձի շիլա
նախաճաշի համար, հացահատիկների հիմքով
թեթև խորտիկներ, չիպսեր (հացահատիկային
արտադրանք), հացահատիկների հիմքով
ուտեստն եր, հացահատիկի փոշի, հացա
հատիկային պատրաստուկներ՝ որպես մթերք
մարդկանց օգտագործման համար, հացա
հատիկից պատրաստված խռթխռթան ուտելիք.
եգիպտացորենից ուտեստներ. համեմունքներ,
եգիպտացորենի օսլա, սոուսներ, չիլի սոուսներ,
բարկահամ սոուսներ, արագ պատրաստվող
լապշա. սոուսներ խորովածի համար, պահա
ծոյացված սոուսներ, խոհարարական սոուսներ.
սոուսների խառնուրդներ. համեմունքային
խառնուրդներ. պահածոներ. պահածոյացված
բանջարանոցային խոտեր (ամոքանք). օղա
բլիթներ. բիսկվիտներ. քաղցր խմորից հրու
շակեղեն և քաղցրավենիք՝ առավելապես միջու
կով. տորթերի, կեքսերի, հրուշակների համար
խառնուրդներ. տորթերի, կեքսերի, հրուշակների
համար մածուկներ. տորթերի, կեքսերի, հրու
շակների համար փոշիներ. կոնֆետներ. կոն
ֆետներից պատրաստված զարդարանքներ տոր
թերի համար. ծամոն. շոկոլադ, շոկոլադային
ըմպելիքներ, շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ,
շոկոլադային քաղցրավենիք և հրուշակե
ղեն. շոկոլադային քսվող մթերք, շոկոլադի
համով քսվող մթերք, կակաոյի ըմպելիքներ.
կոնաձև հացիկներ պաղպաղակի համար.
չորաբլիթներ. հացահատիկային խորտիկ
ներ. կրեկերներ, շոկոլադապատ կրեկերներ,
բրնձից կրեկերներ. պատրաստի մթերքով
սենդվիչներ. սենդվիչների համար լցոններ.
բուրավետացված, քաղցրացրած ժելատինային
աղանդերներ. սառեցված քաղցրավենիքներ.
սառեցված ուտեստներ՝ հիմնականում պատ
րաստված մակարոնեղենից կամ բրնձից. սա
ռեցվ ած յոգուրտ, պաղպաղակ, սառեցված
քաղցր աղանդեր. մատուտակի կոնֆետներ.
կաթնահունց բլիթներ. լապշա. վարսակի ալյուր.
վարսակից մթերքներ, վարսակի փաթիլներ,
վարսակի շիլա. նրբաբլիթներ, նրբաբլիթների
համար խառնուրդներ. մակարոնեղեն. ալրային
հրուշակեղեն. օշարակներ. կարկանդակներ.
պիցա. եգիպտացորենի բոված հատիկներ
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(ադիբուդի). կրենդելներ. պուդինգներ. ռուլետ
ներ. մրգային պաղպաղակ. տորտիլներ (եգիպ
տացորենի բլիթներ). վաֆլիներ. լցոնով կար
կանդակներ. հալվա, հացաբուլկեղեն, բարակ
թխվածքաբլիթներ. սառեցված հացաբուլկեղեն,
սառեցված խմոր, քաղցր խմորից սառեցված
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, սառեցված
վաֆլիներ. աղանդերներ. խառնուրդներ աղան
դերների համար. աղանդերը զարդարելու մթերք
ներ. մթերային խառնուրդներ աղանդերի պատ
րաստման համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110837
(220) 11.07.2011

(111) 17744
(151) 15.11.2011
(181) 11.07.2021
(730) «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, Երևան, Ծովա
կալ Իսակովի պող. 8, Հայաստան, AM
(442) 05.08.2011
(540)
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(210) 20110907
(220) 26.07.2011

(111) 17746
(151) 15.11.2011
(181) 26.07.2021
(730) «Ֆեյշըն սթար» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի
18, AM
(442) 20.08.2011
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20110946
(220) 03.08.2011

(111) 17747
(151) 15.11.2011
(181) 03.08.2021
(730) «Բոնսաի» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 39, շ.
2, բն. 2, AM
(442) 20.08.2011
(540)

(511)
(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա
դրանյութեր:
____________________

(210) 20110848
(220) 13.07.2011

(111) 17745
(151) 15.11.2011
(181) 13.07.2021
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք,
գ/գ, AM
(442) 05.08.2011
(540)

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր
ծառնություններ:
____________________

(210) 20101455
(220) 15.10.2010

(111) 17748
(151) 22.11.2011
(181) 15.10.2020
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների
8, բն. 1, AM
(442) 10.03.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
____________________
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(526) Բացի «NO-DOL BRONCHO», «NO-DOL
BRONKHO» բառերից, մնացած տարրերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, կապույտ,
կարմիր, սպիտակ, վարդագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ
ներ բուժական նպատակների համար. դիե
տիկ նյութեր բուժական նպատակների համար,
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա
կապման նյութեր. ատամնալցման և ատամների
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր.
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ,
հերբիցիդներ։
____________________
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(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու
ժական 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։
____________________

(210) 20101457
(220) 15.10.2010

(111) 17750
(151) 22.11.2011
(181) 15.10.2020
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների
8, բն. 1, AM
(442) 10.03.2011
(540)

(210) 20101456
(220) 15.10.2010

(111) 17749
(151) 22.11.2011
(181) 15.10.2020
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների
8, բն. 1, AM
(442) 10.03.2011
(540)

(526) Բացի «NO-DOL FLU», «NO-DOL FLYU»
բառերից մնացած տարրերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, կապույտ,
երկնագույն, վարդագույն, սպիտակ, դեղին
գունային համակցությամբ:

(526) Բացի «NO-DOL RHEUMO», «NO-DOL
REVMO» բառերից մնացած տարրերն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ
ծիրանագույն, կապույտ և կանաչ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
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համար, մանկական սնունդ. սպեղանալա
թեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
____________________

12

ՄԱՍ
№1

(210) 20101459
(220) 15.10.2010

(111) 17752
(151) 22.11.2011
(181) 15.10.2020
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների
8, բն. 1, AM
(442) 10.03.2011
(540)

(210) 20101458
(220) 15.10.2010

(111) 17751
(151) 22.11.2011
(181) 15.10.2020
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների
8, բն. 1, AM
(442) 10.03.2011
(540)

(526) Բացի «BETACORT», «BETAKORT» բառե
րից մնացած տարրերն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ ծիրա
նագույն, կանաչ, կապույտ, դեղին գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալա
թեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
____________________

(526) Բացի «COORDINORM», «KOORDINORM»
բառերից մնացած տարրերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ
մանուշակագույն, կապույտ, կարմիր,
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակ ապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
____________________
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(210) 20101461
(220) 15.10.2010

(111) 17753
(151) 22.11.2011
(181) 15.10.2020
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների
8, բն. 1, AM
(442) 10.03.2011
(540)

(526) Բացի «EXTRADOL» «EKSTRADOL»
բառերից մնացած տարրերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ,
բաց և մուգ կապույտ, կարմիր, սպիտակ և
սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ 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։
____________________

(210) 20101462
(220) 15.10.2010

(111) 17754
(151) 22.11.2011
(181) 15.10.2020
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների
8, բն. 1, AM

12

ՄԱՍ
№1

(442) 10.03.2011
(540)

(526) Բացի «LAMIKON» բառից մնացած տարրերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կրեմագույն, կապույտ
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ 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։
____________________

(210) 20101463
(220) 15.10.2010

(111) 17755
(151) 22.11.2011
(181) 15.10.2020
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների
8, բն. 1, AM
(442) 10.03.2011
(540)

(526) Բացի «RELAXSON», «RELAKSSON»
բառերից մնացած տարրերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ
ծիրանագույն, կապույտ, կանաչ և դեղին
գունային համակցությամբ:
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(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ 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։
____________________

(111) 17756
(151) 22.11.2011
(181) 15.10.2020
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների
8, բն. 1, AM
(442) 10.03.2011
(540)

12

ՄԱՍ
№1

(210) 20101466
(220) 15.10.2010

(111) 17757
(151) 22.11.2011
(181) 15.10.2020
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների
8, բն. 1, AM
(442) 10.03.2011
(540)

(210) 20101465
(220) 15.10.2010

(526) «DERMAPOLEN», «DERMAPOLEN» բառերից
բացի մ նացած տարրերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ
ծիրանագույն, կանաչ, կապույտ, դեղին,
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու
ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակ ապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
____________________

( 5 2 6 ) Բ ա ց ի « M I CO S TO P » « M I KO S TO P »
բառերից մնացած տարրերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ
կապույտ, կարմիր, սպիտակ, բաց և մուգ
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ 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։
____________________

(210) 20110070
(220) 27.01.2011

(111) 17758
(151) 22.11.2011
(181) 27.01.2021
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք.
Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM
(442) 10.03.2011
(540)
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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) 20110071
(220) 27.01.2011

(111) 17759
(151) 22.11.2011
(181) 27.01.2021
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք.
Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM
(442) 10.03.2011
(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։
____________________

(210) 20110221
(220) 02.03.2011

(111) 17760
(151) 22.11.2011
(181) 02.03.2021
(730) «Սիլ կոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծ
3-րդ նրբ., 62, AM
(442) 07.04.2011
(540)

(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և
այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:
____________________
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ՄԱՍ
№1

(210) 20110222
(220) 02.03.2011

(111) 17761
(151) 22.11.2011
(181) 02.03.2021
(730) «Սիլ կոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծ
3-րդ նրբ., 62, AM
(442) 07.04.2011
(540)

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

(210) 20110238
(220) 03.03.2011

(111) 17762
(151) 22.11.2011
(181) 03.03.2021
(730) Քորդիս Քորփըրեյշն, US
(442) 08.06.2011
(540)

(511)
դաս 10. փողաձող-կաթետերներ անոթների
պլաստիկ վիրահատությունների համար:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20110254
(220) 04.03.2011

(111) 17763
(151) 22.11.2011
(181) 04.03.2021
(730) Սիլագ ԳմբՀ Ինթըրնեշնլ, CH
(442) 08.06.2011
(540)
(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ. հղկանյութեր. համպար
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(պարֆյումերիա). կենցաղային հակադիրտեր.
կենցաղային հակաստատիկներ. բերանի խո
ռոչի թարմացման աերոզոլներ. սեղմված օդով
բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման համար.
հղկաքարեր սափրվելու համար (հականեխիչ
ներ). հղկաքարեր ողորկման (փայլեցման)
համար. հղկաթուղթ. զմռնիտե թուղթ. ողորկման
(փայլեցման) թուղթ. կոսմետիկական վազելին.
բամբակ կոսմետիկական նպատակների
համար. բամբակյա տամպոններ կոշտ կալիչի
վրա կոսմետիկական նպատակների համար.
անուշաբույր նյութեր (եթերային յուղեր). անու
շաբույր նյութեր ամոքահունց խմորից պատ
րաստված հրուշակեղենի համար (եթերային
յուղեր). անուշաբույր նյութեր ըմպելիքների
համար (եթերային յուղեր). անուշաբույր նյութեր
սպիտակեղենի բուրումնավետացման համար.
անուշաբույր ջուր. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր.
բուրավետացված ջուր. մոմ սպիտակեղենի
համար. մոմ հատակի համար. սահումը
կանխ արգելող հատակի մոմ. մոմ բեղերի
համար. մոմ դերձակների համար. մոմեր
կահույքի և հատակի փայլեցման համար. մոմեր
կոշկակարների և կոշկեղենի համար. հելիո
տրոպին. ատամների սպիտակեցման ժելեր.
գերանիոլ. շպար. անձնական օգտագործման
հոտազերծիչներ. անուշաբույր փայտանյութ.
դուխի. սահումը կանխարգելող հատակի
հեղուկներ. հեղուկներ ապակիների, այդ
թվում հողմապակիների մաքրման համար.
ճարպեր կոսմետիկական նպատակների
համար. հրաբխային մոխիր մաքրման համար.
օծանելիքային իրեր. արտատպվող դեկորատիվ
պատկերներ կոսմետիկական նպատակների
համար. իոնոն (օծանելիքային). հղկաքարեր.
հոնքերի մատիտներ. կոսմետիկական մա
տիտներ. սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյութ).
մետաղների կարբիդներ (հղկանյութեր).
ալյումինային շիբ (հականեխիչներ). կիզելգուր
ողորկման (փայլեցման) համար. սոսինձներ
արհեստական թարթիչների ամրացման համար.
սոսինձներ դնովի մազերի ամրացման համար.
օճառածառի կեղև լվացքի համար. կորունդ
(հղկանյութ). ներկանյութեր սպիտակեղենի
համար. ներկանյութեր մորուքների և բեղերի
համար. ներկանյութեր արտաքնոցի ջրի
համար. կոսմետիկական ներկանյութեր. օսլա
(ապրետուր). կոսմետիկական քսուքներ.
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կոսմետիկական սպիտակեցնող քսուքներ.
քսուքներ և մոմեր կաշվի համար. կրոկուս
(հղկանյութ). խունկ. լաքեր մազերի համար
(աերոզոլ). լաքեր եղունգների համար. լոսյոններ
սափրվելու համար. լոսյոններ մազերի համար.
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների համար.
կոսմետիկական դիմակներ. յուղեր օծանելիքի և
անուշաբույր միջոցների համար. կոսմետիկական
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր.
եթերային յուղեր մայրու ծառից. եթերային յուղեր
կիտրոնից. յուղեր մաքրման նպատակների
համար. բերգամոտի յուղ. գաուլտերիայի յուղ.
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. նշի յուղ. վարդի
յուղ. տերպենտինի յուղ ճարպազերծման համար.
կպչուն նյութեր կոսմետիկական նպատակների
համար. կավիճ սպիտակեցման համար. կավիճ
մաքրման համար. նշի կաթ կոսմետիկական
նպատակների համար. հարդարանքի կաթ.
մուշկ (պարֆյումերիա). օճառներ. ախտահանող
օճառներ. հոտազերծող օճառներ. սափրվելու
օճառներ. գործվածքների գույնը պայծառացնող
օճառներ. կտորներով օճառներ հարդարանքի
համար. բուժիչ օճառներ. հակաքրտինքային
օճառներ. հակաքրտինքային օճառներ ոտքերի
համար. նշի օճառ. անանուխ օծանելիքի համար.
կոսմետիկական հավաքածուներ. զմռնիտ.
արհեստական եղունգներ. օդեկոլոններ.
հիմքեր ծաղկային օծանելիքների համար.
խունկի, կնդրուկի փայտիկներ. մածուկներ
ողորկման (փայլեցման) համար. մածուկներ
ածելիներ սրելու կաշեփոկերի համար. ատամի
մածուկներ և փոշիներ. պեմզա. ջրածնի
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների
համար. հղկաժապավեն. ապակե հղկանյու
թով զմռնիտաժապավեն. շրթներկ. պոմադ
ներ կոսմետիկական նպատակների համար.
պատրաստուկներ սափրվելու համար. կոսմե
տիկական պատրաստուկներ լոգանքի համար.
պատրաստուկներ հիգիենիկ նպատ ակների
համար, որոնք վերաբերում են օծանելիքին և
կոսմետիկային, արդուզարդի պարագաներ.
պատրաստուկներ մազերի գանգրացման
համար. պատրաստուկներ սպիտակեղենի,
լվացքի թրջման համար. պատր աստուկներ
գործիքներ սրելու համար. պատրաստուկներ
գործվածքների կոկման (օսլայելու) համար.
պատրաստուկներ կաշվի գունաբացման
հ ա մ ա ր . պ ա տ ր ա ս տ ո ւ կ ն ե ր ա տ ա մ ն ե ր ի

42

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
26.12.2011

պրոթեզների ողորկման (փայլեցման) համար.
պատրաստուկներ ողորկման (փայլեցմ ան)
կամ փայլ հաղորդելու համար. պատրաստուկ
ներ բերանը ողողելու համար (բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների).
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու
համար. պատրաստուկներ սպիտակեղենին փայլ
հաղորդելու համար. պատրաստուկներ լվանալու
ընթացքում սպիտակեղենը փափկացնելու
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար.
պատրաստուկներ չոր մաքրման համար.
պատրաստուկներ շպարի հեռացման համար.
պատրաստուկներ ներկերի հեռացման հա
մար. պատրաստուկներ լաքերի հեռացման
համար. պատրաստուկներ մանրահատակի
մոմի հեռացման համար. պատրաստուկներ
ժանգի հեռացման համար. պատրաստուկներ
եղունգների խնամքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման համար. պատրաստուկներ ատամների
պրոթեզների մաքրման համար. պատրաստուկներ
պաստառների մաքրման համար. կեղտաջրերի
խողովակների մաքրման պատրաստուկներ.
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ
լվացքի ընթացքում սպիտակեղենի գույնը
պայծառացնելու համար. շպարի դիմափոշի.
ալմաստափոշի (հղկանյութ). մաքրման, ճար
պազերծման լուծույթներ. արհեստական թար
թիչներ. կոսմետիկական լոսյոններով տոգոր
ված անձեռոցիկներ. սաֆրոլ. բևեկնայուղ ճար
պազերծման համար. ծաղիկներից և խոտերից
անուշաբույր խառնուրդներ. սոդա սպիտա
կեցման համար. սոդա լվացքի և մաքրման
համար. աղեր լոգանքի համար (բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների).
սպիտակեցման աղեր. բաղադրություններ
կաշվի ողորկման (փայլեցման) համար. բաղա
դրություններ անուշաբույր նյութերով ծխահար
ման համար. անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող
միջոց). կապակցանյութեր կոսմետիկական
նպատակների համար. կոսմետիկական միջոցներ
հոնքերի համար. բծերի հեռացման միջոցներ.
շպարման միջոցներ. կոսմետիկական միջոցներ
արևայրուքի համար. միջոցներ մազերի ներկման
համար. չեզոքացնող նյութեր երկարատև
գանգրացման համար. բույսերի տերևներին փայլ
հաղորդող միջոցներ. կոսմետիկական միջոց
ներ թարթիչների համար. մազերի հեռացման
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միջոցներ (դեպիլ յատորներ). մաշկի խնամքի
կոսմետիկական միջոցներ. միջոցներ կոշկե
ղենի մաքրման համար. կոսմետիկական միջոց
ներ. կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների
համար. կոսմետիկական միջոցներ թարթիչ
ների և հոնքերի ներկման համար. լվացման մի
ջոցներ (բացառությամբ արդյունաբերական և
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների).
ճարպ ազերծման միջոցներ (բացառությամբ
արդյունաբերական նպատակներով օգտա
գործվողների). գունաթափող նյութեր կոսմետի
կական նպատակների համար. հարդարանքի
միջոցներ քրտնելու դեմ. հարդարանքի տալկ.
տերպեններ (եթերային յուղեր). լվացող նյու
թերով տոգորված լաթեր մաքրություն կա
տար ելու համար. շամպուններ. շամպուններ
տնային կենդանիներ լվանալու համար. ապակե
հղկաթուղթ. սոդայական մոխրաջուր. ծաղիկ
ների լուծամզուքներ (օծանելիքային). եթե
րային էսենցիաներ. բադյանի էսենցիաներ.
անանուխի էսենցիաներ (եթերային յուղ). արտա
դրանք ցնցուղ և լոգանք ընդունելու համար,
մարմնի խոնավացման միջոցներ. մազերի
խնամքի միջոցներ, ներառյալ շամպուններ,
լավորակիչներ. դեմքի դիմակներ, հեղուկ օճառ
ներ, հոտազերծիչներ:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20110255
(220) 04.03.2011

(111) 17764
(151) 22.11.2011
(181) 04.03.2021
(730) Սիլագ ԳմբՀ Ինթըրնեշնլ, CH
(442) 08.06.2011
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
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օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ. հղկանյութեր. համպար
(պարֆյումերիա). կենցաղային հակադիրտեր.
կենցաղային հակաստատիկներ. բերանի խո
ռոչի թարմացման աերոզոլներ. սեղմված օդով
բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման համար.
հղկաքարեր սափրվելու համար (հականեխիչներ).
հղկաքարեր ողորկման (փայլեցման) համար.
հղկաթուղթ. զմռնիտե թուղթ. ողորկման (փայլեց
ման) թուղթ. կոսմետիկական վազելին. բամ
բակ կոսմետիկական նպատակների համար.
բամբակյա տամպոններ կոշտ կալիչի վրա կոս
մետիկական նպատակների համար. անուշաբույր
նյութեր (եթերային յուղեր). անուշաբույր նյու
թեր ամոքահունց խմորից պատրաստված հրու
շակեղենի համար (եթերային յուղեր). անուշա
բույր նյութեր ըմպելիքների համար (եթերային
յուղեր). անուշաբույր նյութեր սպիտակեղենի բու
րումնավետացման համար. անուշաբույր ջուր.
ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետացված
ջուր. մոմ սպիտակեղենի համար. մոմ հատակի
համար. սահումը կանխարգելող հատակի մոմ.
մոմ բեղերի համար. մոմ դերձակների համար.
մոմեր կահույքի և հատակի փայլեցման համար.
մոմեր կոշկակարների և կոշկեղենի համար.
հելիոտրոպին. ատամների սպիտակեցման ժելեր.
գերանիոլ. շպար. անձնական օգտագործման
հոտազերծիչներ. անուշաբույր փայտանյութ.
դուխի. սահումը կանխարգելող հատակի
հեղուկներ. հեղուկներ ապակիների, այդ թվում
հողմապակիների մաքրման համար. ճարպեր
կոսմետիկական նպատակների համար.
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. օծա
նելիքային իրեր. արտատպվող դեկորատիվ
պատկերներ կոսմետիկական նպատակների
համար. իոնոն (օծանելիքային). հղկաքարեր.
հոնքերի մատիտներ. կոսմետիկական
մատիտներ. սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյութ).
մետաղների կարբիդներ (հղկանյութեր). ալյու
մինային շիբ (հականեխիչներ). կիզելգուր ողորկ
ման (փայլեցման) համար. սոսինձներ արհես
տական թարթիչների ամրացման համար. սո
սինձներ դնովի մազերի ամրացման համար.
օճառածառի կեղև լվացքի համար. կորունդ
(հղկանյութ). ներկանյութեր սպիտակեղենի
համար. ներկանյութեր մորուքների և բեղերի
համար. ներկանյութեր արտաքնոցի ջրի
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համար. կոսմետիկական ներկանյութեր. օսլա
(ապրետուր). կոսմետիկական քսուքներ.
կոսմետիկական սպիտակեցնող քսուքներ.
քսուքներ և մոմեր կաշվի համար. կրոկուս
(հղկանյութ). խունկ. լաքեր մազերի համար
(աերոզոլ). լաքեր եղունգների համար. լոսյոններ
սափրվելու համար. լոսյոններ մազերի համար.
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների
համար. կոսմետիկական դիմակներ. յուղեր
օծանելիքի և անուշաբույր միջոցների համար.
կոսմետիկական յուղեր. հարդարանքի յուղեր.
եթերային յուղեր. եթերային յուղեր մայրու
ծառից. եթերային յուղեր կիտրոնից. յուղեր
մաքրման նպատակների համար. բերգամոտի
յուղ. գաուլտերիայի յուղ. հասմիկի յուղ. նարդոսի
յուղ. նշի յուղ. վարդի յուղ. տերպենտինի յուղ
ճարպազերծման համար. կպչուն նյութեր կոսմե
տիկական նպատակների համար. կավիճ սպի
տակեցման համար. կավիճ մաքրման համար.
նշի կաթ կոսմետիկական նպատակների համար.
հարդարանքի կաթ. մուշկ (պարֆյումերիա).
օճառներ. ախտահանող օճառներ. հոտազերծող
օճառներ. սափրվելու օճառներ. գործվածքների
գույնը պայծառացնող օճառներ. կտորներով
օճառներ հարդարանքի համար. բուժիչ օճառներ.
հակաքրտինքային օճառներ. հակաքրտին
քային օճառներ ոտքերի համար. նշի օճառ.
անանուխ օծանելիքի համար. կոսմետիկա
կան հավաքածուներ. զմռնիտ. արհեստական
եղունգներ. օդեկոլոններ. հիմքեր ծաղկային
օծանելիքների համար. խունկի, կնդրուկի փայ
տիկներ. մածուկներ ողորկման (փայլեցման)
համար. մածուկներ ածելիներ սրելու կաշեփոկերի
համար. ատամի մածուկներ և փոշիներ. պեմ
զա. ջրածնի պերօքսիդ կոսմետիկական նպա
տակների համար. հղկաժապավեն. ապակե
հղկանյութով զմռնիտաժապավեն. շրթներկ.
պոմադներ կոսմետիկական նպատակների
համար. պատրաստուկներ սափրվելու համար.
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի
համար. պատրաստուկներ հիգիենիկ նպատակ
ների համար, որոնք վերաբերում են օծանելիքին
և կոսմետիկային, արդուզարդի պարագաներ.
պատրաստուկներ մազերի գանգրացման համար.
պատրաստուկներ սպիտակեղենի, լվացքի թրջման
համար. պատրաստուկներ գործիքներ սրելու
համար. պատրաստուկներ գործվածքների կոկման
(օսլայելու) համար. պատրաստուկներ կաշվի գունա
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բացման համար. պատրաստուկներ ատամն երի
պրոթեզների ողորկման (փայլեցման) համար.
պատրաստուկներ ողորկման (փայլեցման)
կամ փայլ հաղորդելու համար. պատրաստուկ
ներ բերանը ողողելու համար (բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների).
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու
համար. պատրաստուկներ սպիտակեղենին
փայլ հաղորդելու համար. պատրաստուկներ լվա
նալու ընթացքում սպիտակեղենը փափկացնելու
համար. պատրաստուկներ լվացքի համ ար.
պատրաստուկներ չոր մաքրման համար.
պատրաստուկներ շպարի հեռացման համար.
պատրաստուկներ ներկերի հեռացման հա
մար. պատրաստուկներ լաքերի հեռացման
համար. պատրաստուկներ մանրահատակի
մոմի հեռացման համար. պատրաստուկներ
ժանգի հեռացման համար. պատրաստուկներ
եղունգների խնամքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման համար. պատրաստուկներ ատամների
պրոթեզների մաքրման համար. պատրաստուկներ
պաստառների մաքրման համար. կեղտաջրերի
խողովակների մաքրման պատրաստուկներ.
կենցաղային քիմիական պատրաստուկն եր
լվացքի ընթացքում սպիտակեղենի գույնը պայ
ծառացնելու համար. շպարի դիմափոշի. ալմաս
տափոշի (հղկանյութ). մաքրման, ճարպա
զերծման լուծույթներ. արհեստական թար
թիչներ. կոսմետիկական լոսյոններով տոգոր
ված անձեռոցիկներ. սաֆրոլ. բևեկնայուղ
ճարպազերծման համար. ծաղիկներից և խո
տերից անուշաբույր խառնուրդներ. սոդա սպի
տակեցման համար. սոդա լվացքի և մաքրման
համար. աղեր լոգանքի համար (բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվող
ների). սպիտակեցման աղեր. բաղադրություններ
կաշվի ողորկման (փայլեցման) համար. բաղա
դրություններ անուշաբույր նյութերով ծխահարման
համար. անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող
միջոց). կապակցանյութեր կոսմետիկական նպա
տակների համար. կոսմետիկական միջոցներ
հոնքերի համար. բծերի հեռացման միջոցներ.
շպարման միջոցներ. կոսմետիկական միջոցներ
արևայրուքի համար. միջոցներ մազերի ներկման
համար. չեզոքացնող նյութեր երկարատև գան
գրացման համար. բույսերի տերևներին փայլ
հաղորդող միջոցներ. կոսմետիկական միջոց
ներ թարթիչների համար. մազերի հեռացման
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միջոցներ (դեպիլ յատորներ). մաշկի խնամքի
կոսմետիկական միջոցներ. միջոցներ կոշկեղենի
մաքրման համար. կոսմետիկական միջոց
ներ. կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների
համար. կոսմետիկական միջոցներ թարթիչ
ների և հոնքերի ներկման համար. լվացման մի
ջոցներ (բացառությամբ արդյունաբերական և
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների).
ճարպ ազերծման միջոցներ (բացառությամբ
արդյուն աբերական նպատակներով օգտա
գործվողների). գունաթափող նյութեր կոսմե
տիկական նպատակների համար. հարդ ա
րանքի միջոցներ քրտնելու դեմ. հարդարանքի
տալկ. տերպեններ (եթերային յուղեր). լվացող
նյութերով տոգորված լաթեր մաքրություն
կատարելու համար. շամպուններ. շամպուն
ներ տնային կենդանիներ լվանալու համար.
ապակե հղկաթուղթ. սոդայական մոխրաջուր.
ծաղիկների լուծամզուքներ (օծանելիքային).
եթերային էսենցիաներ. բադյանի էսենցիա
ներ. անանուխի էսենցիաներ (եթերային յուղ).
արտադրանք ցնցուղ և լոգանք ընդունելու հա
մար , մարմնի խոնավացման միջոցներ. մազերի
խնամքի միջոցներ, ներառյալ շամպուններ,
լավորակիչներ. դեմքի դիմակներ, հեղուկ օճառ
ներ, հոտազերծիչներ:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20110531
(220) 22.04.2011

(111) 17765
(151) 22.11.2011
(181) 22.04.2021
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ,
US
(442) 08.06.2011
(540)

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

(210) 20110625
(220) 17.05.2011

(111) 17766
(151) 22.11.2011
(181) 17.05.2021
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(730) «Սթար Դիվայդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան
25/14, բն. 14, AM
(442) 22.06.2011
(540)
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(526) «INTERNATIONAL BOOKMAKERS» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն սև և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. վիճակախաղերի կազմակերպում:
____________________

(210) 20110642
(220) 23.05.2011

(111) 17768
(151) 22.11.2011
(181) 23.05.2021
(730) Արծրուն Հակոբյան, Երևան, Բարբյուսի
49, AM
(442) 22.06.2011
(540)
(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________
(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, կարմիր
և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
____________________

(111) 17767
(151) 22.11.2011
(181) 19.05.2021
(730) «Ինտեր լոտո» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան
26, AM
(442) 08.06.2011
(540)

(210) 20110706
(220) 07.06.2011

(111) 17769
(151) 22.11.2011
(181) 07.06.2021
(730) «Էկօ փյուր» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք.
Չարենցավան, Եսայան 24, AM
(442) 07.07.2011
(540)

(210) 20110636
(220) 19.05.2011

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կապույտ,
կարմիր 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:
____________________
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(210) 20110733
(220) 16.06.2011

(111) 17770
(151) 22.11.2011
(181) 16.06.2021
(730) «Ֆրանսիական սուրճ» ՍՊԸ, Երևան,
Թումանյան 16, բն. 6, AM
(442) 07.07.2011
(540)
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(210) 20110813
(220) 01.07.2011

(111) 17772
(151) 22.11.2011
(181) 01.07.2021
(730) «Գլոբա թայեռ» ՍՊԸ, ք. Էջմիածին,
Ալավերդյան 2/3, AM
(442) 20.08.2011
(540)

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

(210) 20110853
(220) 14.07.2011

(591) Նշանը պահպանվում է սև, ոսկեգույն,
շագանակագույն, սպիտակ և ոսկեգույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ:
____________________

(111) 17773
(151) 22.11.2011
(181) 14.07.2021
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ.
Գինեվետ, 0627, AM
(442) 05.08.2011
(540)

(210) 20110756
(220) 21.06.2011

(111) 17771
(151) 22.11.2011
(181) 21.06.2021
(730) Ռոզա Հայրապետյան, Երևան, Արշակունյաց
2, AM
(442) 07.07.2011
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(526) Բացի «VEDI ALCO» արտահայտությունից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն,
ոսկեգույն, կարմիր, մուգ կանաչ և դարչ
նագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________
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(210) 20110887
(220) 20.07.2011

(111) 17774
(151) 22.11.2011
(181) 20.07.2021
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի
նահանգ, US
(442) 05.08.2011
(540)
(511)
դաս 21. ատամի խոզանակներ:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20110888
(220) 20.07.2011

(111) 17775
(151) 22.11.2011
(181) 20.07.2021
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի
նահանգ, US
(442) 05.08.2011
(540)
(511)
դաս 21. ատամի խոզանակներ:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20110889
(220) 20.07.2011

(111) 17776
(151) 22.11.2011
(181) 20.07.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 20.08.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ և
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային
հաղորդ ակցական և հեռահաղորդակցական
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա
վորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքեր
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և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատեսված
տվ յալների մշակման, գրանցման, պահման,
փոխանցման, որոնման, առբերման կամ ստաց
ման համար. սարքեր և սարքավորումներ
ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության կամ
ծածկագրված տվ յալների գրանցման, փոխ
անցման, ուժեղացման կամ վերարտադրման
համար. խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր,
գործիքներ և սարքավորանք. պատկերի մշակ
ման սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք.
հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր և սար
քավորումներ. հեռահաղորդակցական, ռադիո
և հեռուստատեսային հեռարձակման հաղոր
դող և ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ
հաղորդված ծրագրերին մուտքի ապահովման
սարքեր. հոլոգրամ ներ. համակարգիչներ.
համակարգիչներին կից սարքավորումներ.
ծրագրավորված տվյալներ պարունակող էլեկտ
րոնային սխեմաներ. համակարգչային ծրագրեր.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք.
տվյալների մագնիսական կրիչներ հանդիսա
ցող սկավառակներ, ժապավեններ և լարեր.
դատարկ և նախապես գրանցված մագնիսական
քարտ եր. տվ յալների քարտեր. հիշողության
քարտեր. բանական քարտեր. միկրոպրոցեսոր
ներ պարունակող քարտեր. ինտեգրալային
սխեմաների քարտեր. նույնականացման էլեկ
տրոնային քարտեր. հեռախոսային քարտեր.
հեռախոսային վարկաքարտեր. վարկաքար
տեր. հաշվեքարտեր. քարտեր էլեկտրոնային
խաղերի համար, որոնք նախատեսված են
հեռախոսների հետ օգտագործման համար. CD
ROM-ներ. տվ յալների մագնիսական, թվային
և օպտիկական կրիչներ. մագնիսական, թվա
յին և օպտիկական տվ յալների գրանցմ ան
և պահման կրիչներ (դատարկ և նախապես
գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող
համակարգչային ծրագրային արտադ րանք.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող
էլեկտրոնային հրատարակություններ (բեռնվող).
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցե
րին և ինտերնետին. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք հեռուստակոնֆերանս
ների, տեսակոնֆերանսների և տեսահեռա
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խոսների ծառայության մատուցման համար.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
տվյալների որոնման և առբերման համար. հա
մակարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի
տվյալների բազաներ, հեռահաղորդակցական
ծառայություններ, համակարգչային ցանցեր և
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ
տակներ մուտքի ապահովման համար. համա
կարգչային խաղերի ծրագրային արտադրանք.
համակարգչային տվ յալների բազան երից
կամ ինտերնետից տրամադրվող թվային
երաժշտություն (բեռնվող). MP3 ինտերն ե
տային վեբ–կայքերից տրամադրվող թվային
երաժշտություն (բեռնվող). սարքեր ինտեր
նետից ստացված երաժշտության նվագարկման
համար. MP3 նվագարկիչներ. համակարգչա
յին տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից
կամ ինտերնետային կայքերից օնլայն ռեժի
մում տրամադրվող լուսանկարներ, նկար
ներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր, ֆիլմեր,
տեսատվ յալներ և ձայնատեսային ծրա
գրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր և
սարքավորում ներ. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք հեռահսկման համար.
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր.
հեռահ աղորդակցության և հեռարձակման
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոս
ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական
լարեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխ
ներ. դիմադ րության լարեր. էլեկտրոդներ.
հեռահաղորդակցական համակարգեր և կա
յանքն եր. հեռախոսային ցանց երի տերմի
նալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. հեռա
հաղորդակցական ազդանշանի մուտքի, պահ
ման, փոխակերպման և մշակման սարքեր.
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախո
սով հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տեր
մինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ
ապրանքն երի և ծառայությունների ցուցա
դրման և պատվիրման համար. փեյջինգային,
ռադիոփեյջինգային և ռադիոհեռախոսային
սարքեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ,
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային
լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ.
անձնական թվային քարտուղարներ (PDA),
էլեկտրոնային նոթփեդներ, էլեկտրոնային
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նոթբուքեր. էլեկտրոնային պլանշետներ.
ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվ յալների և
հաղորդագրությունների անլար ստացման,
պահման և (կամ) փոխանցման համար.
շարժական էլեկտրոնային սարքեր, որոնք
հնարավորություն են տալիս օգտագործողին
հետևելու կամ կառավարելու անձնական տեղե
կատվությունը. հեռախոսների և հեռախոսա
յին լսափողերի լրասարքեր. հեռախ ոսն երի
հետ օգտագործվող հարմարիչներ. հեռախոս
ների լիցքավորման սարքեր. գրասեղաններին
կամ ավտոմեքենաներում տեղակայված
բարձրախոսով սարքեր հեռախոսի ավտոմատ
օգտագործման համար. ավտոմեքենաներում
տեղադրվող հեռախոսային լսափողերի հենա
րաններ. պայուսակներ և պատյաններ՝ հատուկ
նախատեսված շարժական հեռախոսների և
հեռախոսային սարքերի ու լրասարքերի պահ
ման և կրման համար. համակարգչայնացված
անձնական քարտուղարներ. ալեհավաքներ.
մարտկոցներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնա
շարեր. մոդեմներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփ
լեյներ. գլոբալ դիրքավորման էլեկտրոնային
համակարգեր. նավարկման, հետևման և
դիրքավորման էլեկտրոնային սարքեր և սար
քավորումներ. հսկման սարքեր և սարքա
վորումներ (բացառությամբ in-vivo հսկման).
ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. կառա
վարմ ան, տեստավորման (բացառությամբ
in-vivo տեստավորման), ազդանշանման,
հսկման (ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրա
կան սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և
էլեկտրաօպտիկական սարքեր և գործիքներ.
տեսաֆ իլմեր. ձայնատեսային սարքեր և
սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական և
էլեկտրոնային լրասարքեր և կից սարքավորանք,
որոնք նախատեսված և հարմարեցված են
համակարգիչների, ձայնատեսային սարքերի
և էլեկտրոնային խաղերի սարքերի ու սար
քավորումների հետ օգտագործման համար.
վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր.
դաս 35. գովազդ. գործարարության
խթանում. գործերի կառավարում գործար ա
րության ասպարեզում. վարչարարական գործու
նեություն գործարարության ասպարեզում.
գործարարության ասպարեզում խրախուսա
կան պարգևատրումների և լոյալության ծրա
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գրերի կազմակերպում և կառավարում.
գործարարական տեղակատվության ծառա
յություններ. փոստային պատվերների ծառա
յությունների վարչարարական մշակում և կազ
մակերպում. գործարարական ներկայացման
կազմակերպում. գործարարական հետազոտում
և զննում. գործարարական կանխատեսման
ծառայություններ. գործարարական, գործա
վարական և քարտուղարական ծառայությունների
տրամադրում. նորությունների և ընթացիկ գործերի
վերաբերյալ քաղվածքների և տեղեկատվության
տրամադրում. գործարարության նպատակներով
ցուցահանդեսների կազմակերպում և անցկա
ցում. մանրածախ առևտրի ծառայություններ.
ապրանքների տեսականու հավաքում մի տեղում
(բացառությամբ դրանց փոխադրումը) երրորդ
անձանց համար՝ հնարավորություն տալով
սպառողին հարմար կերպով դիտել և գնել այդ
ապրանքները, որոնք տրամադրվում են օնլայն
ռեժիմում համակարգչային տվյալների բազաների
կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ միջոցներով.
հեռահաղորդակցական, համակարգչային,
էլեկտրոնային և էլեկտրական ապրանքների,
դրանց մասերի, կցամասերի և լրասարքերի,
տվյալների քարտերի, անվտանգության սարքերի
ու սարքավորումների, հագուստի, կոշկեղենի,
գլխարկների, պարագաների, գործվածքեղենի,
սեղանի սպիտակեղենի, ճամպրուկների ու
պայուսակների, տպագրական նյութերի ու
թղթագրենական պիտույքների, նվերի համար
պարագաների, խաղալիքների, խաղերի և
սպորտային սարքավորումների, ոսկերչական
իրերի, ժամանակաչափ սարքերի, կենցաղային
սարքավորումների ու կահկարասու, կահույքի
ու կահավորման իրերի, կոսմետիկական ու
անձնական խնամքի պարագաների, ընդհանուր
դեղատնային ապրանքների, մաքրող միջոցների,
առողջապահական ապրանքների, մարդկանց
համար սննդամթերքի ու նպարեղենի, խմիչք
ների ու ընպելիքների հավաքում մի տեղում՝
հնարավորություն տալով սպառողին հարմար
կերպով դիտել և գնել այդ ապրանքն երը.
աճուրդային վաճառք ինտերնետի միջո
ցով. վարչարարական գործունեություն
գործարարության ասպարեզում ինտերնետի
միջոցով վաճառքի իրականացման համար.
սպառման առարկաների մատակարարման
ու խթանման և ապրանքների ընտրման ու
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ցուցադրման վերաբերյալ տեղեկատվու
թյան և խորհրդատվության տրամադրում.
սպառմ ան առարկաների ու ապրանքների
պոտենցիալ գնորդներին տեղեկատվության և
խորհրդատվության տրամադրում. տվյալների
հավաքում և վերագրանցում. գովազդների
հավաքում` ինտերնետում որպես վեբ– էջեր
օգտագործման համար. տեղեկագրերի հավաքում
ինտերնետում տպագրելու համար. ապրանքների
ու ծառայությունների գովազդի համար վեբ–
կայքերում տարածքի տրամադրում. հեռախոսային
ինքնապատասխանիչի և հաղորդագրությունների
մշակման ծառայություններ. հեռախոսազանգերի
կայանների գործարկում. հեռակառավարման
կայանների գործարկում. տվյալների կառավարում
և էլեկտրոնային գույքագրում.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական
գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. հեռահաղորդակցական ապա
րատների, համակարգերի և կայանքների ապա
հովագրում և ֆինանսավորում. վարկաքարտերով
գործառնություններ կատարելու միջոցների
տրամադրում և վարկաքարտերով սպասարկում.
դրամական միջոցների էլեկտրոնային փոխանց
ման ծառայություններ և միջոցներ օնլայն գոր
ծարքներ կատարելու համար. ֆինանսական
ծառայություններ. բանկային ծառայություն
ներ. նեդրումների և հիմնադրամների կառա
վարման ծառայություններ. հիմնադրամների և
ներդրումների կառավարում. համակարգչայ
նացված ֆինանսական ծառայություններ.
գնահատման ծառայությունների օնլայն տրա
մադրում. անշարժ գույքի գործառնություններ.
անշարժ գույքի սեփականության կառավարում
և վերը նշվածի վերաբերյալ տեղեկատվու
թյուն և խորհրդատվություն. ֆինանսական տե
ղեկ ատվության տրամադրում. արժեթղթերի
բորսայի գնանշման ծառայություններ. արժե
թղթերի և բաժնետոմսերի վերաբերյալ տեղեկա
տվական ծառայություններ. արժեթղթերի և
պարտատոմսերի վերաբերյալ միջնորդություն.
միջոցների (կապիտալի) մոբիլիզացում. բա
րեգ ործական գանձումներ, գանձումների և
միջոցների (կապիտալի) մոբիլիզացման կազ
մակ երպում. ֆինանսական հովանավորում.
զեղչերի տրամադրման ծառայություններ.
համակարգչային տվ յալների բազայից կամ
ինտերնետով օնլայն ռեժիմում տրամադրվող
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տեղեկատվական և խորհրդատվական ծառա
յություններ` ապահովագրության, ֆինան
սական գործունեության, դրամավարկային
գործառնությունների, տնային պայմաններում
բանկային սպասարկման և ինտերնետով բան
կային ծառայությունների, արժեթղթերի և բաժ
նետոմսերի վերաբերյալ տեղեկատվության,
արժեթղթերի և պարտատոմսերի միջնորդության
վերաբերյալ.
դաս 37. հեռահաղորդակցության սարքերի
և համակարգերի, հեռախոսների, շարժական
հեռախոսների և հեռախոսի լսափողերի, փեյ
ջինգային սարքերի, ռադիոփեյջինգային սար
քերի, ռադիոհեռախոսային սարքերի, համա
կարգիչների և անձնական քարտուղարների,
համակարգչային ապարատային արտադրանքի,
արբանյակային հաղորդիչների և ընդունիչների
տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում և
վերանորոգում. օնլայն ռեժիմում համակարգ
չային տվյալների բազաների կամ ինտերնետի
միջոցով կամ այլ միջոցներով տրամադրվող
տեղեկատվական, խորհրդատվական և
խորհրդակցական ծառայություններ վերո
հիշյալի վերաբերյալ. տեղեկատվական և
խորհրդատվական ծառայություններ տնտե
սության կառուցման, տեխնիկական սպա
սարկման և վերանորոգման վերաբերյալ` բոլոր
վերը նշվածները տրամադրվում են հեռա
հաղորդակցական կապի միջոցով. տեղե
կատվական և խորհրդատվական ծառայու
թյուններ փոխադրամիջոցների տեխնիկական
սպասարկման և վերանորոգման վերաբերյալ,
որոնք տրամադրվում են հեռահաղորդակցական
կապի միջոցով. օնլայն ռեժիմում համակարգ
չային տվ յալների բազաների կամ ինտեր
նետի միջոցով տրամադրվող տեղեկատվական
ծառայություններ վերանորոգման կամ տեղա
կայման վերաբերյալ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր
դակ ցություն. հեռախոսների, շարժական
հեռախ ոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի,
հաղ որդագրությունների հավաքման և փո
խանցման, ռադիոփեյջինգի, հեռախ
 ո
սականչի երթուղու փոփոխման, ինքնապ ա
տասխանիչի, տեղեկատուի և էլեկտրոնային
փոստի ծառայություններ. ձայնի, տվ յալ
ների, պատկերների, երաժշտության և տեղե
կատվության փոխանցում, տեղ հասցնում և
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ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրություն
ների տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն
հեռահաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների
միջփոխանակման ծառայություններ. տվ յալ
ների փոխանցում հեռահաղորդակցության
միջոցով. արբանյակային կապի ծառայություն
ներ. հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլ
մերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ
ծրագրերի հեռարձակում կամ հաղորդում.
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվ յալների
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա բովան
դակության հեռարձակում և տեղ հասցնում
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի
միջոցով. տեսահաղորդագրությունների ծառա
յություններ. տեսակոնֆերանսների ծառա
յություններ. տեսահեռախոսների ծառա
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և այլ
տվ յալների հեռահաղորդակցություն. օգտա
գործողներին ինտերնետ մուտքի տրամադրում.
ինտերնետին կամ տվ յալների բազաներին
հեռահաղորդակցական միացումների կամ կա
պուղիների տրամադրում. օգտագործողներին
ինտերնետ մուտքի տրամադրում (պրովայդեր
ների ծառայություններ). էլեկտրոնային կոն
ֆերանսների, բանավիճող խմբերի և զրուցա
սրահների տրամադրում և գործարկում. ինտեր
նետում թվային երաժշտության վեբ-կայ
քերին մուտքի տրամադրում. ինտերնետում
MP3 վեբ-կայքերին մուտքի տրամադրում.
հեռահ աղորդակցության միջոցով թվային
երաժշտության տեղ հասցնում. այլ օպերա
տորների համար հեռահաղորդակցական
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում.
որոնմ ան միջոցների գործարկում և տրա
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի
ծառայություններ. հաղորդագրությունների
ու պատկերների համակարգչայնացված փո
խանցում. հաղորդակցություն համակարգչի
միջոցով. նորությունների գործակալություն
ների ծառայություններ. նորությունների և
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ
ծառայությունների տրամադրման համար
օգտագործվող սարքերի, սարքավորում
ների, տեղակայման սարքերի կամ մասերի
վարձում, վարձույթ և վարձակալություն.
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վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և
խորհրդակցություն.
դաս 39. ապրանքների հավաքում, պահ
պանում և առաքում. փոստային պատվ եր
ների առաքման ծառայությունների կազ
մակերպում և իրականացում. ապրանք
ների փաթաթում և փաթեթավորում. փոխա
դրումների և ճանապարհորդությունների կազ
մակերպում. ճանապարհորդությունների եր
թուղիների ամրագրում. տեղեկատվական
և խորհրդատվական ծառայություններ փո
խադրումների և ճանապարհորդությունն երի
վերաբերյալ. ճանապարհորդությունների
կազմակերպում և դրա վերաբերյալ տեղե
կատվություն՝ բոլորը տրամադրվող օն
լայն ռեժիմում համակարգչային տվ յալների
բազաներից կամ ինտերնետից. փոխադ րա
միջոցների վարձույթի, գնման և կայան
ման կազմակերպում, ներառյալ հեռահա
ղորդակցական կապի միջոցով տրամադրվող
ամրագրումներ. փոխադրամիջոցների վար
ձակալման ծառայություններ. հեռահաղ որ
դակցության միջոցով տրամադրվող ավտոմե
քենաների արժեքի և տեխնիկական տվյալների
համեմատություններ և տեղեկատվություն. եր
թևեկության վերաբերյալ տեղեկատվություն.
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ
խորհրդատվություն և տեղեկատվություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
օնլայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող դաստիարակության,
կրթության, ուսուցման, զվարճությունների, մար
զական և մշակութային միջոցառումների վերա
բերյալ տեղեկատվություն. համակարգչային
տվ յալների բազաների կամ ինտերնետի
միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային խա
ղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային
սարքերի ու սարքավորումների վարձակալման
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատեսա
յին զվարճությունների ծառայություններ. ֆիլ
մերի, ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի
և հեռուստախանութների ու վեբ–խանութ
ների ծրագրերի արտադրություն. խաղերի ու
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մրցույթն երի կազմակերպում. էլեկտրոնային
հրատարակությունների օնլայն տրամադրում.
էլեկտրոնային գրքերի և ամսագրերի օնլայն
հրատարակում. տեքստերի հրատարակում
էլեկտրոնային ֆորմատում կամ այլ կերպ.
ձայնային և (կամ) տեսատեղեկատվական
միջոցների հրատարակում և արտադրու
թյուն. ցուցահանդեսների ծառայություններ.
ցուցահ անդեսներին և ցուցահանդեսների
ծառայություններին օնլայն մուտքի տրա
մադրում. լրատվական ծրագրերի ծառայու
թյուններ ինտերնետով հաղորդելու հա
մար. կոնֆերանսների, սեմինարների, սիմ
պոզիումների, դասընթացների, խորհրդակ
ցությունների, քննարկումների, ժողովների և
ցուցահանդեսների կազմակերպում և անցկացում.
օնլայն ռեժիմում հեռահաղորդակցական կապի
կամ համակարգչային ցանցի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող ինտերակտիվ և
հեռավորական ուսուցողական դասընթացներ և
սեսիաներ. թարգմանչական ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով օնլայն
ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահների
ծառայություններ. մոլեխաղերի ծառայություն
ներ. ակումբների ծառայություններ. տոմսերի
ամրագրում և պատվիրում զվարճալի միջո
ցառում ների, մարզական և մշակութային
միջոցառումների համար. էլեկտրոնային գրա
դարանների ծառայություններ էլեկտրոնային
տեղեկատվության (ներառյալ պահոցային
տեղեկատվության) տրամադրման համար՝
էլեկտրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ)
տեսատեղեկատվության և տվյալների, խաղերի
և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրոնային կոն
ֆերանսների, բանավիճող խմբերի և զրու
ցասրահների տրամադրում և գործարկում.
ինտերնետից թվային երաժշտության տրա
մադրում (չբեռնվող). MP3 ինտերնետային
վեբ–կայքերից թվային երաժշտության
տրամադրում (չբեռնվող). լուսանկարների,
նկարների, գրաֆիկայի, ձայնի, ֆիլմերի, տեսա
գրությունների և ձայնատեսային ծրագրերի
(չբեռնվող) տրամադրում օնլայն ռեժիմում
կամ համակարգչային տվ յալների բազայից
կամ ինտերնետից կամ ինտերնետային վեբ–
կայքերից. լուսանկարչական ծառայություններ.
բոլոր վերոհիշալ ծառայությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության և խորհրդատվության տրա
մադրում.
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դաս 42. գիտական ու տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց վերաբերյալ հետա
զոտություններ ու նախագծում. հետազոտական
լաբորատորիաների ծառայություններ. հետա
զոտական, նախագծային և զարգացման
պրոյեկտների ղեկավարում. ապրանքների
հետազոտում, նախագծում և զարգացում.
տեխնիկական հետազոտություններ. համա
կարգիչների, համակարգչային ծրագրերի,
համակարգչային համակարգերի, համա
կարգչային աշխատածրագրային լուծումների,
տվյալների մշակման համակարգերի, տվյալների
կառավարման, համակարգչայնացված
տեղեկատվության մշակման համակարգերի,
հաղորդակցական ծառայությունների, հաղոր
դակց ական լուծումների, հաղորդակցական
համակարգերի և ցանցային ինտերֆեյսի վե
րաբերյալ հետազոտման, նախագծման և
զարգացման ծառայություններ և տեխնիկա
կան հորհրդատվություն, խորհրդակցություն և
տեղեկատվություն վերոհիշյալի վերաբերյալ.
տեխնիկական ստուգում. արդյունաբերական
ստուգում. տեխնիկական հաշվետվություն
ների և ուսումնասիրությունների պատրաստում.
համակարգչային ծառայություններ. համա
կարգչային ապարատային արտադրանքի ար
դիակ անացում և նախագծում. համակարգ
չային ներսարված ծրագրային արտադրանքի,
համակարգչային ծրագրային արտադրանքի
և համակարգչային ծրագրերի պահպանում,
արդիականացում և նախագծում. համակարգ
չային ծրագրավորում. համակարգիչների և
համակարգչային ցանցային միջոցների վերա
բերյալ տեղեկատվության պատրաստում և տրա
մադրում. տեխնիկական խորհրդատվություն
և խորհրդակցություն տեղեկատվական տեխ
նոլոգիայի և հեռահաղորդակցության ոլոր
տում. համակարգչային համակարգերի և
հեռահաղորդակցական համակարգերի ու
սարքավորումների նախագծում և զարգ ա
ցում. համակարգչային կառավարման ծառա
յություններ. համակարգչային ցանցերի, հեռա
հաղորդակցական ցանցերի և տվյալների փո
խանցման ցանցերի գործարկման ապահո
վում. համակարգչային օնլայն ծառայություններ.
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող ծրագրավորման
ծառայություններ. մուտքի տրամադրում դեպի
էլեկտրոնային օնլայն ցանց տեղեկատվության
որոնման և առբերման համար. համակարգիչների
վարձույթ. ինտերնետում վեբ-էջերի հավաքման
համար նախագծում, գծագրում և լիազորված
գրառում. վիրտուալ և ինտերակտիվ պատկեր
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ների ստեղծման ծառայություններ. տվյալների
բազաների, ինտրանետի և վեբ-կայքերի ստեղ
ծում, գործարկում և պահպանում. երրորդ անձանց
վեբ- կայքերի տեղակայում. համակարգչային
ծրագրային արտադրանքի տեղակայում և պահ
պանում. դեպի համակարգչային տվ յալների
բազաներ մուտքի ժամանակի վարձույթ. դեպի
համակարգչային հայտարարությունների
և հաղորդագրությունների տախտակներ և
համակարգչային ցանցեր մուտքի ժամա
նակի վարձույթ. ինտերնետ պրովայդերների
(ISP) ծառայություններ. գրանցված դոմեն
անվանում ների հավաքում, ստեղծում և
պահպանում. համակարգիչների կամ շարժա
կան հեռախոսների միջոցով տրամադրվող
տեքստերի, պատկերների և երաժշտության
գրանցման համար վեբ-կայքերի, վեբ-էջերի
և պորտալների ստեղծում, գործարկում և
պահպանում. համակարգչային տվ յալների
բազաներից կամ ինտերնետի միջոցով օն
լայն ռեժիմում տրամադրվող տեղեկատվա
կան և խորհրդատվական ծառայություններ.
եղանակի կանխատեսում. եղանակի մասին
տեղեկատվության տրամադրում. ինտերիերի
նախագծման ծառայություններ. վերոհիշյալ ծա
ռայությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն
և խորհրդատվություն.
դաս 44. առողջապահական, բժշկական
և անձնական բարեկեցության մոնիտորինգ
և խորհրդակցական, տեղեկատվական և
խորհրդատվական ծառայություններ. բուժ
օգնության ծառայություններ. վթարների
հետևման և օգնության տրամադրման ծառա
յություններ բժշկության և բարեկեցության
ոլորտում. դեղագործության վերաբերյալ տեղե
կատ վական և խորհրդատվական ծառայու
թյուններ. անասնաբուժության և կենդանիների
խնամքի վերաբերյալ տեղեկատվական և
խորհրդատվական ծառայություններ. կոսմե
տիկական միջոցների վերաբերյալ խորհրդակ
ցական, տեղեկատվական և խորհրդատվական
ծառայություններ. այգիների նախագծում և
այգեպանության վերաբերյալ տեղեկատվա
կան և խորհրդատվական ծառայություններ.
շրջապատող միջավայրի պահպանության կա
րևորության վերաբերյալ տեղեկատվության և
խորհուրդների տրամադրում. սննդի վերաբերյալ
տեղեկատվական և խորհրդատվական ծառա
յություններ:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________
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(210) 20110897
(220) 22.07.2011

(111) 17777
(151) 22.11.2011
(181) 22.07.2021
(730) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի
կորպորացիա, US
(442) 05.08.2011
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ,
սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110899
(220) 22.07.2011

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, բաց և մուգ
նարնջագույն, սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110898
(220) 22.07.2011

(111) 17778
(151) 22.11.2011
(181) 22.07.2021
(730) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի
կորպորացիա, US
(442) 05.08.2011
(540)

(111) 17779
(151) 22.11.2011
(181) 22.07.2021
(730) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի
կորպորացիա, US
(442) 05.08.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110900
(220) 22.07.2011

(111) 17780
(151) 22.11.2011
(181) 22.07.2021
(730) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի
կորպորացիա, US
(442) 05.08.2011
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(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, դեղին,
կարմիր և սպիտակ գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիք
ներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100709
(220) 14.05.2010
(526) «LIGHT» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կար
միր, սպիտակ մոխրագույն գունային հա
մակցությամբ:
(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիք
ներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110901
(220) 22.07.2011

(111) 17781
(151) 22.11.2011
(181) 22.07.2021
(730) Դը Քոնսենթրեյթ Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի
օֆ Այլնդ (Սևն-Ափ Ինթերնեյշնլ), IE
(442) 05.08.2011
(540)

(111) 17782
(151) 28.11.2011
(181) 14.05.2020
(730) Սոլդեկս Լիմիթիդ, VG
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, ոսկեգույն,
սև և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 29. արևածաղկի մշակված սերմեր,
արևածաղկի մշակված միջուկներ, արևածաղկի
միջուկներ տարբեր բուրումնավետ և համային
հավելանյութերով.
դաս 31 արևածաղկի չմշակված սերմեր,
արևածաղկի չմշակված միջուկներ։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20101227
(220) 24.08.2010

(111) 17783
(151) 28.11.2011
(181) 24.08.2020
(730) Հյունդաի Մոութր Քամփնի, KR
(442) 21.10.2010
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(540)

(511)
դաս 38. էլեկտրոնային միջոցներով տեղե
կատվության և տվյալների հաղորդում տրանս
պորտային միջոցների հետ կապված. ազգային և
միջազգային ցանցերի միջոցով տեղեկատվության
հաղորդում. օպտիկական կապի ցանցերի միջոցով
տեղեկատվության տրամադրում. նորությունների
հաղորդում. տվ յալների հաղորդման համար
սարքավորանքի վարձույթ. հեռահաղորդակցա
կան կապի համար սարքավորանքի վարձույթ.
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով տվյալ
ների բազայի տեղեկատվության հաղորդում և
ընդունում. հեռահաղորդակցական կապի միջո
ցով արտակարգ հաղորդակցությունների հա
ղորդման ծառայություններ. տվյալների հաղոր
դում. անլար կապ. լրացուցիչ ֆունկցիաներով
կամ ծառայություններով կապի ցանց. արբան
յակային կապ. հեռահաղորդակցության մասին
տեղեկատվություն. համակարգչային տերմի
նալն երով կապ. պատկերների փոխանցում.
հեռահաղորդակցության համաշխարհային
համակարգչային ցանցերում մուտք գործելու
ապահովում. հեռահաղորդակցության համաշ
խարհային համակարգչային ցանցերի հետ
հեռահ աղորդակցական կապի ապահովում.
ինտերնետ հեռարձակում։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20101419
(220) 08.10.2010

(111) 17784
(151) 28.11.2011
(181) 08.10.2020
(730) Փարս Ինթերնեյշնլ Մենուֆեքչրինգ Քո., IR
(442) 22.12.2010
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
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միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ.
դաս 35. գործերի կառավարում գործարա
րության ասպարեզում. վարչարարական գործու
նեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20101736
(220) 25.11.2010

(111) 17785
(151) 28.11.2011
(181) 25.11.2020
(730) «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Աբովյան
42-2, AM
(442) 23.02.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կա
նաչ, մանուշակագույն և սև գունային հա
մակցությամբ:
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ 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.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20101872
(220) 20.12.2010

(111) 17786
(151) 28.11.2011
(181) 20.12.2020
(730) Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե օբշեստվո
«Պիվո–բեզալկոգոլնիյ կոմբինատ «Սլա
վուտիչ», UA
(442) 23.02.2011
(540)

12

ՄԱՍ
№1

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

(210) 20101874
(220) 20.12.2010

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

(111) 17787
(151) 28.11.2011
(181) 20.12.2020
(730) Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե օբշեստվո
«Պիվո–բեզալկոգոլնիյ կոմբինատ «Սլա
վուտիչ», UA
(442) 23.02.2011
(540)

(111) 17788
(151) 28.11.2011
(181) 20.12.2020
(730) Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե օբշեստվո
«Պիվո–բեզալկոգոլնիյ կոմբինատ «Սլա
վուտիչ», UA
(442) 23.02.2011
(540)

(210) 20101873
(220) 20.12.2010

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

(210) 20101875
(220) 20.12.2010

(111) 17789
(151) 28.11.2011
(181) 20.12.2020
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(730) Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե օբշեստվո
«Պիվո–բեզալկոգոլնիյ կոմբինատ «Սլա
վուտիչ», UA
(442) 23.02.2011
(540)

12

ՄԱՍ
№1

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

(210) 20101878
(220) 20.12.2010

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

(210) 20101876
(220) 20.12.2010

(111) 17790
(151) 28.11.2011
(181) 20.12.2020
(730) Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե օբշեստվո
«Պիվո–բեզալկոգոլնիյ կոմբինատ «Սլա
վուտիչ», UA
(442) 23.02.2011
(540)

(111) 17791
(151) 28.11.2011
(181) 20.12.2020
(730) Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե օբշեստվո
«Պիվո–բեզալկոգոլնիյ կոմբինատ «Սլա
վուտիչ», 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
____________________

(210) 20110176
(220) 21.02.2011

(111) 17792
(151) 28.11.2011
(181) 21.02.2021
(730) «Փեթրոքեմ» ՍՊԸ, Արարատ, գ. Այնթափ
1-ին փ., 1-ին շ., AM
(442) 09.05.2011
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(540)

(511)

(526) Բացի «GOLPAK» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն,
կարմիր, կանաչ, դեղին, սև, մոխրագույն և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
(ժավել), ապակու հեղուկ, ամանի հեղուկ, ձեռքի
հեղուկ օճառ, կերամիկա և սալիկներ մաքրելու
համար նախատեսված փոշի և հեղուկներ, խո
ղովակ մաքրելու համար նախատեսված մի
ջոցներ, սալօջախ մաքրելու համար նախա
տեսված հեղուկներ, օճառ, լվացքի փոշի, շոր
լվանալու համար նախատեսված հեղուկներ,
շամպուն, մարմնի գել, մարմնի հոտազերծիչներ,
եղունգի լաք մաքրող հեղուկ.
դաս 16. անձեռոցիկներ, գրպանի անձեռո
ցիկներ, խոնավ անձեռոցիկներ:
____________________

դաս 5. պատվաստանյութեր. դեղապ ա
տիճներ. պատիճներ դեղագործական նպա
տակների համար. կարամելներ բժշկական
(բուժական) նպատակների համար. քսուքներ.
քսուքներ դեղագործական նպատակների
համար. ցրտահարությունից պաշտպանող
քսուքներ դեղագործական նպատակների
համար. դեղամիջոցներ բժշկական (բուժա
կան) նպատակների համար. դեղամիջոցներ
անասն աբուժական նպատակների համար.
դեղամիջոցներ մարդու համար. անասնաբու
ժական պատրաստուկներ. դեղագործական
պատրաստուկներ. քիմիա- դեղագործական
պատրաստուկներ. քիմիական պատրաստուկ
ներ անասնաբուժական նպատակների համար.
քիմիական պատրաստուկներ բժշկական (բու
ժական) նպատակների համար. քիմիական պատ
րաստուկներ դեղագործական նպատակների
համար. բժշկական մոմեր. էլիքսիրներ (դեղա
գործական պատրաստուկներ).
դաս 35. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ
համակարգչային ցանցում. գովազդ փոստով.
հեռուստագովազդ.
դաս 42. քիմիական անալիզ. նյութերի փոր
ձարկումներ. հետազոտություններ մանրէա
բանության բնագավառում. հետազոտություն
ներ կոսմետոլոգիայի բնագավառում. հետա
զոտություններ քիմիայի բնագավառում. նոր
ապրանքների (արտադրատեսակների) հետա
զոտում և մշակում (երրորդ անձանց համար).
որակի հսկողություն. ծառայություններ քիմիայի
բնագավառում:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110194
(220) 24.02.2011

(210) 20110195
(220) 24.02.2011

(111) 17793
(151) 28.11.2011
(181) 24.02.2021
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո «Ցենտր
Սովրեմեննոյ մեդիցինի» «Մեդիքոր», RU
(442) 20.05.2011
(540)

12

ՄԱՍ
№1

(111) 17794
(151) 28.11.2011
(181) 24.02.2021
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո «Ցենտր
Սովրեմեննոյ մեդիցինի» «Մեդիքոր», RU
(442) 20.05.2011
(540)
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(511)
դաս 5. պատվաստանյութեր. դեղա 
պատ իճներ. պատիճներ դեղագործական
նպատակների համար. կարամելներ բժշկա
կան (բուժական) նպատակների համար.
քսուքներ. քսուքներ դեղագործական նպա
տակների համար. ցրտահարությունից պաշտ
պանող քսուքներ դեղագործական նպա
տակների համար. դեղամիջոցներ բժշկա 
կան (բուժական) նպատակների համ ար.
դեղամիջոցներ անասնաբուժական նպա
տակների համար. դեղամիջոցներ մարդու
համար. անասնաբուժական պատրաստուկ
ներ. դեղագործական պատրաստուկներ.
քիմիա- դեղագործական պատրաստուկներ.
քիմիական պատրաստուկներ անասնաբու
ժական նպատակների համար. քիմիական
պատրաստուկներ բժշկական (բուժական) նպա
տակների համար. քիմիական պատրաստուկ
ներ դեղագործական նպատակների համար.
բժշկական մոմեր. էլիքսիրներ (դեղագործական
պատրաստուկներ).
դաս 35. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ
համակարգչային ցանցում. գովազդ փոստով.
հեռուստագովազդ.
դաս 42. քիմիական անալիզ. նյութերի
փորձարկումներ. հետազոտություններ մանրէա
բանության բնագավառում. հետազոտություն
ներ կոսմետոլոգիայի բնագավառում. հետա
զոտություններ քիմիայի բնագավառում. նոր
ապրանքների (արտադրատեսակների) հետա
զոտում և մշակում (երրորդ անձանց համար).
որակի հսկողություն. ծառայություններ քիմիայի
բնագավառում:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110215
(220) 28.02.2011

(111) 17795
(151) 28.11.2011
(181) 28.02.2021
(730) Մարֆրիգ Ալիմենթոս Ս.Ա., BR
(442) 08.06.2011
(540)

12

ՄԱՍ
№1

(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:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110305
(220) 10.03.2011

(111) 17796
(151) 28.11.2011
(181) 10.03.2021
(730) Վիքինգ Թեմիզլիք վե Կոզմեթիք ՈՒռ. Փազ.
Սան. Թիք. Ա.Շ., TR
(442) 20.05.2011
(540)

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

(210) 20110306
(220) 10.03.2011

(111) 17797
(151) 28.11.2011
(181) 10.03.2021
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(730) Վիքինգ Թեմիզլիք վե Կոզմեթիք ՈՒռ. Փազ.
Սան. Թիք. Ա.Շ., TR
(442) 20.05.2011
(540)
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ՄԱՍ
№1

մաքային տրանսպորտային միջոցների համար,
մասնավորապես՝ գլխավոր արգելակի գլաններ,
անվային հիդրավլիկ արգելակի գլաններ, արգե
լակային բռնակներ, արգելակի կայանքներ, ար
գելակի ճկափողեր. արգելակի ուժեղարարներ.
բոլոր վերոնշյալ ապրանքները ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110432
(220) 04.04.2011
(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.
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110431
(220) 04.04.2011

(111) 17798
(151) 28.11.2011
(181) 04.04.2021
(730) ԹՄԴ ֆրիքշըն սերվիսիս ԳմբՀ, DE
(442) 22.06.2011
(540)
(511)
դաս 12. արգելակման կոճղակներ, արգե
լակման սեգմենտներ, արգելակման սկա
վառ ակներ, արգելակման թմբուկներ, մաշ
վածքի ցուցասարքեր, գամելու դրոշմոցներ,
արգելակման կայանքների հիդրոսարքեր ցա

(111) 17799
(151) 28.11.2011
(181) 04.04.2021
(730) ԹՄԴ ֆրիքշըն սերվիսիս ԳմբՀ, DE
(442) 22.06.2011
(540)
(511)
դաս 12. արգելակման կոճղակներ, արգե
լակմ ան սեգմենտներ, արգելակման սկա
վառակներ, արգելակման թմբուկներ, մաշ
վածքի ցուցասարքեր, գամելու դրոշմոցներ և
պիտույքներ, բոլոր վերոնշյալ ապրանքները
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110434
(220) 04.04.2011

(111) 17800
(151) 28.11.2011
(181) 04.04.2021
(730) Հանքուք Թայ Քօ., Լթդ., KR
(442) 07.07.2011
(540)

(526) «KONTROL TECHNOLOGY» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 12. օդապոմպեր (տրանսպորտային
միջոցների պիտույքներ). օդային տրանսպոր
տային միջոցներ. հակասահքային շղթաներ.
ավտոմոբիլների դողեր. ավտոմոբիլներ. հե
ծան իվների ղեկեր. հեծանիվների դողեր.
հեծանիվներ. արգելակային պարագաներ
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տրանսպորտային միջոցների համար. ավտո
մոբիլի դողածածկաններ. պատյաններ
տրանսպ որտային միջոցների նստոցների
հ ա մ ա ր . պ ա տ յ ա ն ն ե ր տ ր ա ն ս պ ո ր տ ա յ ի ն
միջոցների դողերի համար. պատյաններ
տրանսպ որտային միջոցների անիվների
համար. դողեր մոտոցիկլետների համար.
ռետինե ինքնասոսնձվող մակադրակներ
դողերի օդախցիկների նորոգման համար.
հեծանիվների օդախցիկներ. մոտոցիկլետ
ների օդախցիկներ. օդախցիկներ օդաճնշական
դողերի համար. օդախցիկներ տրանսպոր
տային միջոցների անիվների համար. օդախցիկ
ներ տրանսպորտային միջոցների դողերի
համար. բեռնացանցեր տրանսպորտային
միջոցների համար. օդաճնշական դողեր. գոր
ծիքների և պիտույքների հավաքածուներ
դողերի օդախցիկների նորոգման համար.
անիվն երի եզրակներ. թամբերի պատյաններ
հեծանիվների համար. թամբերի պատյաններ
մոտոցիկլետների համար. անվտանգության
գոտիներ տրանսպորտային միջոցների նստոց
ների համար. արգելակային կալուններ, կոճ
ղակներ տրանսպորտային միջոցների համար.
կախոցներ տրանսպորտային միջոցների համար.
դահուկային բեռնախցիկներ ավտոմոբիլների
համար. անվադողերի բութակներ. դողեր
տրանսպորտային միջոցների անիվների հա
մար. ձուլածո անվադողեր տրանսպորտային
միջոցների համար. գլոցման մակերևույթներ
դողերի պահպանաշերտերի վերականգնման
համար. թրթուրներ տրանսպորտային միջոցների
համար. անխուց դողեր հեծանիվների համար.
անխուց դողեր մոտոցիկլետների համ ար.
դողերի փականներ. տրանսպորտային միջոց
ների անիվներ դողերով. անիվներ. Էլեկտրա
շարժիչավոր տրանսպորտային միջոցներ.
կատերներ. լոկոմոտիվն եր (գնացքաքարշեր).
հողմապակիների ապակեմաքրիչներ. հողմ
ապակիներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110448
(220) 06.04.2011

(111) 17801
(151) 28.11.2011
(181) 06.04.2021
(730) Անադոլու ԷֆԷմ Բիրաքիլիկ Վե Մալթ
Սանահի Անոնիմ Շիրքեթի, TR
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(442) 22.06.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, մուգ
կապույտ, ոսկեգույն, սպիտակ և կարմիր
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. գարեջուր, բաղադրություններ
և խառնուրդներ գարեջրի պատրաստման
համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110456
(220) 08.04.2011

(111) 17802
(151) 28.11.2011
(181) 08.04.2021
(730) Ֆինլանդիա Վոդկա Ուորլդուայդ ԼԹԴ, FI
(442) 20.05.2011
(540)

(526) «VODKA OF FINLAND» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահապանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, այն է՝ օղի:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20110527
(220) 22.04.2011

(111) 17803
(151) 28.11.2011
(181) 22.04.2021
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն ԼԼՔ, US
(442) 22.06.2011
(540)
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(210) 20110571
(220) 05.05.2011

(111) 17805
(151) 28.11.2011
(181) 05.05.2021
(730) «Պոչոյան» ՍՊԸ, Երևան, Ավան Առինջ 1,
բն. 28, AM
(442) 08.06.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ և
նյութեր. պատրաստուկներ ծխելուց հրաժարվելու
համար.
դաս 16. հրապարակումներ. տպագիր արտա
դրանք. կրթական և ուսուցողական նյութեր.
դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառա
յություններ և ծխելը վերահսկելու ու ծխելուց
հրաժարվելու վերաբերյալ ուսումնական գործ
ընթացի ապահովում. սպորտային, մշակ ու
թալուսավորական միջոցառում ների կազ
մակերպում.
դաս 44. խորհրդատվություն. բժշկական և
առողջապահական ծառայություններ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________
(210) 20110528
(220) 22.04.2011

(111) 17804
(151) 28.11.2011
(181) 22.04.2021
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն ԼԼՔ, US
(442) 22.06.2011
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ և
նյութեր. պատրաստուկներ ծխելուց հրաժարվելու
համար.
դաս 16. հրապարակումներ. տպագիր արտա
դրանք. կրթական և ուսուցողական նյութեր.
դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառա
յություններ և ծխելը վերահսկելու ու ծխելուց
հրաժարվելու վերաբերյալ ուսումնական գործ
ընթացի ապահովում. սպորտային, մշակու
թալուսավորական միջոցառումների կազմ ա
կերպում.
դաս 44. խորհրդատվություն. բժշկական և
առողջապահական ծառայություններ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(526) «FUNERAL SERVICES» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 45. սգո ծառայություններ:
____________________

(210) 20110596
(220) 10.05.2011

(111) 17806
(151) 28.11.2011
(181) 10.05.2021
(730) Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան
Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP
(442) 07.07.2011
(540)

(511)
դաս 37. ավտոմոբիլների, Էլեկտրաշ ար
ժիչավոր միջոցների, ներառյալ` Էլեկտրա
շարժիչավոր ավտոմոբիլների, վագոնների,
վագոնետների, բեռնատար ավտոմոբիլների,
ֆուրգոնների, սպորտային տրանսպորտային
միջոցների, ավտոբուսների, հանգստի հա
մար տրանսպորտային միջոցների , սպոր
տային ավտոմոբիլների, մրցարշավային ավտո
մոբիլների, բեռնատար ավտոմոբիլների,
ավտոբեռնիչների, ժանիավոր բռնիչով ավտո
բեռնիչների, քարշակիչների, բուքսիրային
քարշակների (տրակտորների), վերոնշյալ
բոլոր ապրանքների համար կոնստրուկտիվ
մասերի ու դետալների վերանորոգում և տեխ
նիկական սպասարկում. ավտոմոբիլների,
էլեկտրաշ արժիչավոր միջոցների, ներառյալ`
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էլեկտրաշարժիչավոր ավտոմոբիլների, վա
գոնների, վագոնետների, բեռնատար ավտո
մոբիլների, ֆուրգոնների, սպորտային տրանս
պ ո ր տ ա յ ի ն մ ի ջ ո ց ն ե ր ի , ա վ տ ո բ ո ւ ս ն ե ր ի ,
հանգստի համար տրանսպորտային միջոց
ների, սպորտային ավտոմոբիլների, մրցարշա
վային ավտոմոբիլների, բեռնատար ավտոմոբիլ
ների, ավտոբեռնիչների, ժանիավոր բռնիչով
ավտոբեռնիչների, քարշակիչների, բուքսիրա
յին քարշակների (տրակտորների), վերոնշյալ
բոլոր ապրանքների կոնստրուկտիվ մասերի և
դետալների վերանորոգման և տեխնիկական
սպասարկման վերաբերյալ տեղեկատվություն.
չափիչ մեքենաների ու սարքերի և մեքենաների
ու փորձարկման սարքերի վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. էներգիայի բաշխ
ման և վերահսկման մեքենաների և ապա
րատուրայի վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. պտտվող կերպափոխիչների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
փուլակոմպենսատորների վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. լիցքային սարքերի
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
կուտակչային մարտկոցների վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. ներքին այրման
շարժիչների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. ներքին այրման շարժիչների
մասերի վերանորոգում և տեխնիկական սպա
սարկում. գործարկման սարքերի, շարժիչների
մեկնասարքերի վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում ոչ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. փոփոխական հոսանքի
էլեկտրաշարժիչների և հաստատուն հոսանքի
Էլեկտրաշարժիչների մասերի վերան որո
գում և տեխնիկական սպասարկում. փոփո
խական հոսանքի գեներատորների և հաս
տատուն հոսանքի գեներատորների վերա
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
էլեկտրագեներատորների վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. էլեկտրական
հաղորդալարերի և մալուխների վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում. հեռակապի
ապարատուրայի և սարքերի վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. հեռախոսային
ապարատների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. հեռակապի ապարատուրայի
և մեքենաների պարագաների, դետալների
և մասերի վերանորոգում և տեխնիկական
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սպասարկում. ցամաքային տրանսպորտա
յին միջոցների համար համակարգչայնացված
հեռավորական կապի ապարատների վերա
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
լիցք ավ որման ավարտի մասին ավտոմատ
ծանուցման ապարատների վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. ավտոմոբիլային
նավագնացական համակարգերի վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում. էլեկտրոնային
մեքենաների և ապարատուրայի ու նրանց մասերի
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
անձնական համակարգիչների վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. հեռակառավարման
համակարգերի վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. էլեկտրոդների վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում. մագնիսական
միջուկների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. ռեոստատային հաղորդալարերի
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110598
(220) 10.05.2011

(111) 17807
(151) 28.11.2011
(181) 10.05.2021
(730) Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան
Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP
(442) 07.07.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ,
մուգ և բաց մոխրագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 12. նավեր, նավակներ, մասեր և
դետալներ թվարկված ապրանքների համար.
ավտոմոբիլներ, էլեկտրաշարժիչավոր միջոց
ներ, ներառյալ` էլեկտրաշարժիչավոր ավտո
մոբիլներ, վագոններ, վագոնետներ, բեռնատար
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ավտոմոբիլներ, ֆուրգոններ, սպորտային
տրանսպորտային միջոցներ, ավտոբուսներ,
տրանսպորտային միջոցներ հանգստի համար,
սպորտային ավտոմոբիլներ, մրցարշավային
ավտոմոբիլներ, բեռնատար ավտոմոբիլներ,
ավտոբեռնիչներ, ժանիավոր բռնիչով ավտո
բեռնիչներ, քարշակիչներ, բուքսիրային քար
շակներ (տրակտորներ), կոնստրուկտիվ մա
սեր և դետալներ բոլոր վերոնշյալ ապրանք
ների համար. երկանիվ տրանսպորտային մի
ջոցներ, հեծանիվներ և մասեր ու դետալներ
վերոնշյալ ապրանքների համար. սայլակներ.
վագոնակործիչներ. վագոնետային հրիչներ.
վագոնետների քաշման համար հարմարանք
ներ. տրակտորներ (քարշային շարժիչներ).
շարժիչներ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. լիսեռներ, սռնիներ, իլեր
տրանսպորտային միջոցների համար. մեխա
նիկական և ատամ նավոր փոխանցիչներ
մեքենաների, մեխանիզմների, հաստոցների
համար. կախոցներ. արգելակներ. փոփոխական
հոսանքի շարժիչներ և հաստատուն հոսանքի
շարժիչներ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. հակահափշտակիչ ազդա
սարքեր. ինքնասոսնձվող մակադրակներ դողերի
և դողերի օդախցիկների նորոգման համար.
դաս 37. ավտոմոբիլների, էլեկտրաշար
ժիչավոր միջոցների, ներառյալ` էլեկտրա
շարժիչավոր ավտոմոբիլների, վագոնների,
վագոնետների, բեռնատար ավտոմոբիլների,
ֆուրգոնների, սպորտային տրանսպորտային
միջոցների, ավտոբուսների, հանգստի հա
մար տրանսպորտային միջոցների , սպոր
տային ավտոմոբիլների, մրցարշավային ավտո
մոբիլների, բեռնատար ավտոմոբիլների,
ավտոբեռնիչների, ժանիավոր բռնիչով ավտո
բեռնիչների, քարշակիչների, բուքսիրային
քարշակների (տրակտորների), վերոնշյալ բո
լոր ապրանքների համար կոնստրուկտիվ
մասերի և դետալների վերանորոգում և տեխ
նիկական սպասարկում. ավտոմոբիլների,
էլեկտրաշարժիչավոր միջոցների, ներառյալ`
էլեկտրաշարժիչավոր ավտոմոբիլների, վա
գոնների, վագոնետների, բեռնատար ավտոմո
բիլների, ֆուրգոնների, սպորտային տրանսպոր
տային միջոցների, ավտոբուսների, հանգստի
համար տրանսպորտային միջոցների, սպոր
տային ավտոմոբիլների, մրցարշավային ավտո
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մոբիլների, բեռնատար ավտոմոբիլների,
ավտոբեռնիչների, ժանիավոր բռնիչով ավտո
բեռնիչների, քարշակիչների, բուքսիրային
քարշակների (տրակտորների), վերոնշյալ բո
լոր ապրանքների կոնստրուկտիվ մասերի և
դետալների վերանորոգման և տեխնիկական
սպասարկման վերաբերյալ տեղեկատվություն.
չափիչ մեքենաների ու սարքերի և մեքենաների
ու փորձարկման սարքերի վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում. էներգիայի
բաշխման և վերահսկման մեքենաների և ապա
րատուրայի վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. պտտվող կերպափոխիչների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
փուլակոմպենսատորների վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. լիցքային սարքերի
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
կուտակչային մարտկոցների վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. ներքին այրման
շարժիչների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. ներքին այրման շարժիչների
մասերի վերանորոգում և տեխնիկական սպա
սարկում. գործարկման սարքերի, շարժիչների
մեկնասարքերի վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում ոչ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. փոփոխական հոսանքի
էլեկտրաշարժիչների և հաստատուն հոսանքի
էլեկտրաշարժիչների մասերի վերան որո
գում և տեխնիկական սպասարկում. փո
փ ո խ ա կ ա ն հ ո ս ա ն ք ի գ ե ն ե ր ա տ ո ր ն ե ր ի
և հաստատուն հոսանքի գեներատորների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
էլեկտրագեներատորների վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. էլեկտրական
հաղորդալարերի և մալուխների վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում. հեռակապի
ապարատուրայի և սարքերի վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. հեռախոսային
ապարատների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. հեռակապի ապարատուրայի
և մեքենաների պարագաների, դետալների
և մասերի վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար համակարգչայնացված
հեռավորական կապի ապարատների վերա
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
լիցք ավորման ավարտի մասին ավտոմատ
ծանուցման ապարատների վերանորոգում և
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տեխնիկական սպասարկում. ավտոմոբիլային
նավագնացական համակարգերի վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում. էլեկտրոնային
մեքենաների և ապարատուրայի ու նրանց մասերի
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
անձնական համակարգիչների վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. հեռակառավարման
համակարգերի վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. էլեկտրոդների վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում. մագնիսական
միջուկների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. ռեոստատային հաղորդալարերի
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110599
(220) 11.05.2011

(111) 17808
(151) 28.11.2011
(181) 11.05.2021
(730) «Էկո գարդեն արտադրական կորպորացիա»
ՍՊԸ, Տավուշ, գ. Այգեձոր, AM
(442) 08.06.2011
(540)

(526) «PREMIUM CLASS», «NATURAL PRODUCT»
արտահայտություններն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ դեղին,
ոսկեգույն, մուգ կարմիր, բաց և մուգ
կանաչ, կապույտ և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
դաս 32. հյութ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի)։
____________________

12

ՄԱՍ
№1

(210) 20110608
(220) 12.05.2011

(111) 17809
(151) 28.11.2011
(181) 12.05.2021
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս
Լիմիթիդ, IE
(442) 07.07.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
և նյութեր:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110645
(220) 24.05.2011

(111) 17810
(151) 28.11.2011
(181) 24.05.2021
(730) «Գեոթիմ» ՓԲԸ, Երևան, Այգեձոր 1-ին նրբ.,
22, բն. 37, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, բաց և
մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 42. երկրաբանահետախուզական ծա
ռայություններ:
____________________

(210) 20110694
(220) 03.06.2011

(111) 17811
(151) 28.11.2011
(181) 03.06.2021
(730) Արմինիըն Ուոթչ Ինթերնեյշնըլ Յուէսէյ,
Ինք., ը Նյու Յորք քորփորեյշն, US
(442) 07.07.2011
(310) 85/273,380 (320) 22.03.2011 (330) US
(540)
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(526) «INTERNATIONAL» բառն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 14. ժամանակաչափեր (ժամացույցներ).
ժամացույցներ. ժամագիրներ. ոսկյա իրեր,
թանկարժեք իրեր. ձեռքի ժամացույցների կաշե
փոկեր, փոքրիկ փոկեր (ապարանջաններ)
և ապարանջաններ. ժամացույցների պատ
յաններ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110705
(220) 07.06.2011

(111) 17812
(151) 28.11.2011
(181) 07.06.2021
(730) «Քանքար» ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի
17, AM
(442) 07.07.2011
(540)

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

(210) 20110757
(220) 21.06.2011

(111) 17813
(151) 28.11.2011
(181) 21.06.2021
(730) Հովսեփ Գրիշայի Սողոմոնյան, Երևան,
Պոպովի 56տ., AM
(442) 22.07.2011
(540)

12

ՄԱՍ
№1

(526) «GRANITE STONE» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 6. արհեստական քարեր շինարարության
համար:
____________________

(210) 20110788
(220) 28.06.2011

(111) 17814
(151) 28.11.2011
(181) 28.06.2021
(730) «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան
խճուղի 25, AM
(442) 22.07.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ և կարմիր
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայում ից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խա
ծանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ.
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և
փոշենման մետաղներ գեղարվեստական,
գեղազարդման նպատակների և գեղար
վեստական տպագրության համար.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար
ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս
պորտային միջոցների համար նախատ ես
վածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և
փոխանցման տարրեր (բացառությամբ վեր
գետնյա տրանսպորտային միջոցների հա
մար նախատեսվածների). գյուղատնտեսական
գործիքներ (բացառությամբ ձեռքով կառա
վարվողների) ինկուբատորներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք.
ածելիներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատ ո
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. էլեկ
տրականության հաղորդման, միացման, փո
խակերպման, կուտակման, կարգավորման
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կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով
աշխատող ապարատների մեխանիզմ ներ.
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մե
քենաներ, տեղեկատվության մշակման սար
քավորում ներ և համակարգիչներ. կրակ
մարիչներ.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակ
ման, սառեցման, չորացման, օդափոխման,
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական
սարքեր.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, աս
բեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստված
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
մասնակի մշակված պլաստմասսայից իրեր.
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ
մետաղյա ճկուն խողովակներ.
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մե
տաղ յա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և
բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ
և շինություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի փո
խարինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար
քավորումների տեղակայում:
____________________

(210) 20110789
(220) 28.06.2011

(111) 17815
(151) 28.11.2011
(181) 28.06.2021
(730) «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան
խճուղի 25, AM
(442) 22.07.2011
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(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ և կարմիր
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ.
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշե
նման մետաղներ գեղարվեստական, գեղա
զարդման նպատակների և գեղարվեստական
տպագրության համար.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար
ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրան
սպորտային միջոցների համար նախատ ես
վածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ
և փոխանցման տարրեր (բացառությամբ
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների համար
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական
գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա
վարվողների. ինկուբատորներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք.
ածելիներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխ ական, լուսանկարչական, կինեմատ ո
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով
աշխատող ապարատների մեխանիզմ ներ.
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքե
նաներ, տեղեկատվության մշակման սար
քավորում ներ և համակարգիչներ. կրակ
մարիչներ.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակ
ման, սառեցման, չորացման, օդափոխման,
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական
սարքեր.
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դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ,
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստված
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
մասնակի մշակված պլաստմասսայից իրեր.
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ
մետաղյա ճկուն խողովակներ.
դաս 19. ոչ մետաղ յա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և բի
տում. ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ
և շինություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար
քավորումների տեղակայում:
____________________

(210) 20110812
(220) 30.06.2011

(111) 17816
(151) 28.11.2011
(181) 30.06.2021
(730) «Դիլիջան Էքսպո» ՍՊԸ, Երևան, Հրազդան
4/1, AM
(442) 05.08.2011
(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, մասնավորապես՝ սուրճ,
սուրճի հիմքով կաթնային ըմպելիք, սուրճով
ըմպելիքներ, եղերդ (ցիկորի):
(740) Ա. Նազարյան
____________________
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(210) 20110884
(220) 20.07.2011

(111) 17817
(151) 28.11.2011
(181) 20.07.2021
(730) «Երևանի գարեջուր» ԲԲԸ, Երևան, Ծո
վակալ Իսակովի պող. 8, Հայաստան, AM
(442) 07.09.2011
(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա
դրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի).
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20110891
(220) 21.07.2011

(111) 17818
(151) 28.11.2011
(181) 21.07.2021
(730) «Վիլիջ գարդեն ռիզորթ» ՍՊԸ, Կոտայքի
մարզ, գ. Գեղարդ, 6-րդ փողոց, AM
(442) 20.08.2011
(540)

(526) «VILLAGE RESORT» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն և
կանաչ 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.
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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 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի).
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
____________________

(511)

(210) 20110893
(220) 21.07.2011

(210) 20110918
(220) 28.07.2011

(111) 17819
(151) 28.11.2011
(181) 21.07.2021
(730) «Գագարդ» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 637, AM
(442) 20.08.2011
(540)
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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.
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր
ծական, անտառային և հացահատիկային
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն.
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կեն
դանիների համար. ածիկ:
____________________

(111) 17821
(151) 28.11.2011
(181) 28.07.2021
(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 1,
շին. 55, AM
(442) 20.08.2011
(540)

(511)
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր գույնով:
(511)
դաս 36. անշարժ գույքի գործակալություն:
____________________

(210) 20110917
(220) 28.07.2011

(111) 17820
(151) 28.11.2011
(181) 28.07.2021
(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 1,
շին. 55, AM
(442) 20.08.2011
(540)

դաս 5. դեղագործական և անասնաբու
ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ
րաստուկներ 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.
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր
ծական, անտառային և հացահատիկային
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն.
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր
կենդանիների համար. ածիկ:
____________________
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(210) 20110919
(220) 28.07.2011

(111) 17822
(151) 28.11.2011
(181) 28.07.2021
(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 1,
շին. 55, AM
(442) 20.08.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ 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.
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր
ծական, անտառային և հացահատիկային
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասե
րում. կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն.
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր
կենդանիների համար. ածիկ:
____________________

(210) 20110920
(220) 28.07.2011

(111) 17823
(151) 28.11.2011
(181) 28.07.2021
(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 1,
շին. 55, AM
(442) 20.08.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
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դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր
ծական, անտառային և հացահատիկային
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն.
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր
կենդանիների համար. ածիկ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բա
ղադրանյութեր:
____________________

(210) 20110928
(220) 29.07.2011

(111) 17824
(151) 28.11.2011
(181) 29.07.2021
(730) «Վիլիջ գարդեն ռիզորթ» ՍՊԸ, Կոտայքի
մարզ, գ. Գեղարդ, 6-րդ փողոց, AM
(442) 20.08.2011
(540)

(526) «ՎԻԼԻՋ ՌԻԶՈՐԹ» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն և
կանաչ 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.
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դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր
ծական, անտառային և հացահատիկային
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն.
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր
կենդանիների համար. ածիկ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի).
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ 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:
____________________

(210) 20111004
(220) 16.08.2011

(210) 20111036
(220) 22.08.2011

(111) 17825
(151) 28.11.2011
(181) 16.08.2021
(730) «Հոսպիս մեդ» ՍՊԸ, Երևան, Մանուշյան
95, AM
(442) 22.09.2011
(540)

(526) «HOSPIS» և «MED» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 44. խնամքի ծառայություններ տարեց
հիվանդ մարդկանց համար:
____________________

(210) 20111033
(220) 22.08.2011

(111) 17826
(151) 28.11.2011
(181) 22.08.2021
(730) «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք.
Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM
(442) 22.09.2011
(540)
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(111) 17827
(151) 28.11.2011
(181) 22.08.2021
(730) «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք.
Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM
(442) 22.09.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու
ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ 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:
____________________

(210) 20111037
(220) 22.08.2011

(111) 17828
(151) 28.11.2011
(181) 22.08.2021
(730) «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք.
Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM
(442) 22.09.2011
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(540)

(730) «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք.
Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM
(442) 22.09.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ 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:
____________________

(210) 20111039
(220) 22.08.2011

(111) 17829
(151) 28.11.2011
(181) 22.08.2021
(730) «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք.
Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM
(442) 22.09.2011
(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:
____________________

(210) 20111040
(220) 22.08.2011
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(111) 17830
(151) 28.11.2011
(181) 22.08.2021

(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:
____________________

(210) 20111041
(220) 22.08.2011

(111) 17831
(151) 28.11.2011
(181) 22.08.2021
(730) «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք.
Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM
(442) 22.09.2011
(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:
____________________

73

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
26.12.2011

(210) 20111042
(220) 22.08.2011

(111) 17832
(151) 28.11.2011
(181) 22.08.2021
(730) «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք.
Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM
(442) 22.09.2011
(540)

(210) 20111044
(220) 22.08.2011

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ 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:
____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ 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:
____________________

(210) 20111043
(220) 22.08.2011

(111) 17833
(151) 28.11.2011
(181) 22.08.2021
(730) «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք.
Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM
(442) 22.09.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ 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:
____________________

12

ՄԱՍ
№1

(111) 17834
(151) 28.11.2011
(181) 22.08.2021
(730) «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք.
Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM
(442) 22.09.2011
(540)

(210) 20111045
(220) 22.08.2011

(111) 17835
(151) 28.11.2011
(181) 22.08.2021
(730) «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք.
Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM
(442) 22.09.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ 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:
____________________

74

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
26.12.2011

(210) 20110924
(220) 28.07.2011

(111) 17836
(151) 28.11.2011
(181) 28.07.2021
(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 1,
շին. 55, AM
(442) 20.08.2011
(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.
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր
ծական, 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:
____________________

(210) 20110994
(220) 11.08.2011

(111) 17837
(151) 05.12.2011
(181) 11.08.2021
(730) «Ֆատա դի ռոմա» ՍՊԸ, ՀՀ, Էջմիածին,
Ֆրունզե 62 , AM

12

ՄԱՍ
№1

(442) 07.09.2011
(540)

(526) «MADE IN ARMENIA» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 25. կոշիկ.
դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20110995
(220) 11.08.2011

(111) 17838
(151) 05.12.2011
(181) 11.08.2021
(730) «Էսքոնի» ՍՊԸ, ՀՀ, Էջմիածին, Ֆրունզե
62 , AM
(442) 07.09.2011
(540)

( 5 2 6 ) « E XC L U S I V E S H O E S C O M PA N Y»
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 25. կոշիկ.
դաս 35. առևտուր:
____________________

75

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
26.12.2011

12

ՄԱՍ
№1

Տեղեկություններ հանրահայտ ճանաչված
ապրանքային նշանների մասին
(111) 47
(151) 23.11.2011
(152) 01.03.2010
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(511)
դաս 35. բջջային հեռախոսների, մոդեմ
ների, նոութբուքերի, պլանշետային համա
կարգիչների և նշված բոլոր ապրանքների աքսե
սուարների վաճառք.
դաս 38. հեռահաղորդակցական ծառա
յություններ, ինտերնետ ծառայություններ,
էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ։
(740) Է. Նահապետյան
(540)

(111) 48
(151) 23.11.2011
(152) 01.03.2010
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(511)
դաս 35. բջջային հեռախոսների, մոդեմ
ների, նոութբուքերի, պլանշետային համա
կարգիչների և նշված բոլոր ապրանքների աքսե
սուարների վաճառք.
դաս 38. հեռահաղորդակցական ծառա
յություններ, ինտերնետ ծառայություններ, էլեկ
տրոնային փոստի ծառայություններ։
(740) Է. Նահապետյան
(540)

____________________

ORANGE
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
26.12.2011

12

ՄԱՍ
№1

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

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

6188

15.03.2021

Լուքըսֆիլմ Էնթրթեյնմնթ Քամփնի Լթդ., US

6523

22.11.2021

«Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, ք. Երևան, Եղվարդի խճուղի 1, AM

6817

21.12.2021

Նարցիսո Ռոդրիգես Քորփորեյշն, US

6836

19.12.2021

ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US

6906

30.11.2021

«Յունիբանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Չարենցի 12, թիվ 53, թիվ 1-5, AM

6907

30.11.2021

«Յունիբանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Չարենցի 12, թիվ 53, թիվ 1-5, AM

6914

02.11.2011

«Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, Բյուրեղավան, 39 շենք, բն. 18, AM

6917

28.11.2021

Յունիվերսըլ Ս.Պ.Ա., IT

6918

28.11.2021

Յունիվերսըլ Ս.Պ.Ա., IT

6919		

28.11.2021

Յունիվերսըլ Ս.Պ.Ա., IT

6920		

28.11.2021		

Յունիվերսըլ Ս.Պ.Ա., IT

6963

02.11.2011

«Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, Բյուրեղավան, 39 շենք, բն. 18, AM

6983

14.12.2021

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

7037		

08.01.2022		

Ռեյնոլդզ Իննըվեյշնզ Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

7073

21.01.2022

		

Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

7223

08.10.2021

ԷյչԷլԹի Քոնրադ Այ Փի ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

77

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
26.12.2011

12

ՄԱՍ
№ 1

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения
ՄԱԴ
МПК

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

C02F 1/00

2575 A

C05F 11/00

2576 A

C05G 1/00

2576 A

G01B 15/00

2577 A

B29D 7/00

2573 A

G08C 15/00 2578 A

B62M 1/00

2574 A

H01H 1/00

2579 A

B62M 17/00

2574 A

H01H 51/00

2579 A

B62M 23/00

2574 A

H05K 7/00

2580 A

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

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

B65D 23/00

274 U

G01J 1/00

275 U

H01M 10/00

276 U

H01M 2/00

276 U

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

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

02-01

265 S

02-02

265 S

12-08

266 S
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
26.12.2011

12

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 1090
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11427

Գրանցում No 1092
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 14883, 14884, 15111

73 (1) Իրավատեր Սի.Փի. Ֆարմասյութիքլզ
Ինթերնեյշնլ Սի.Վի.

73 (1) Լիցենզատու Մասուդ Ղոդրաթի, ք. Երևան,
Կիևյան 11, բն. 7, IR

C.P. PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL C.V., c/
o General Partners, Pfizer Manufacturing LLC and
Pfizer Production LLC, 235 East 42nd Street, New
York, NY 10017, USA, NL

73 (2) Լիցենզառու Սաիդ Շեմշաքի

73 (2) Իրավունքներն ստացող Ֆիվքո ՅուՔեյ
ԱյԱյ Լիմիթիդ
PHIVCO UK II LIMITED, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
28.10.2011
____________________
Գրանցում No 1091
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13443, 13444
73 (1) Իրավատեր Թեքիլա Քուերվո, Ս.Ա. դե Ց.Վ.
TEQUILA CUERVO, S.A. de C.V., Avenida Periferico Sur
#8500 Tlaquepaque, Jalisco CP 45601 Mexico, MX
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ագավերա Քա
միչայնս, Ս.Ա. դե Ց.Վ.
AGAVERA CAMICHINES, S.A. DE C.V., Periferico
Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,
Jalisco, C.P. 45601, Mexico, MX
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
28.10.2011
____________________

SAEED SHEMSHAKI, Iran, Tehran, Karimkhan Ave.,
Iranshahr St., Sepand St., No 1, IR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը
20.10.2015
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
04.11.2011
____________________
Գրանցում No 1093
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 14192, 14356
73 (1) Լիցենզատու «Վարդանյաններ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Շահամիրյանների 4, AM
73 (2) Լիցենզառու «Սոֆտեքս» ՍՊԸ, ք. Երևան,
Տյուլենինի 20/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը
12.02.2019
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
04.11.2011
____________________
Գրանցում No 1094
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11676, 11677, 15313, 15314,
15315
73 (1) Իրավատեր Ինթերնեյշնլ Բիզնես Քամփնի
«Նութրիթեք Ինթերնեյշնլ, Քորփ.»
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NTERNATIONAL BUSINESS COMPANY “NUTRITEK
INTERNATIONAL, CORP.”, P.O. Box 3321, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands, VG
73 (2) Իրավունքներն ստացող Հոթիքս Մենիջմնթ
Լթդ
HOTIX MANAGEMENT LTD, Geneva Place, P.O. Box
3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
VG
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.11.2011
____________________
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Գրանցում No 1095
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15754
73 (1) Իրավատեր Վալերի Գործունյան
VALERI GORTSUNYAN, 5, RUE THEODULE RIBOT,
F-75017 PARIS, FRANCE, FR
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Փարիզ յան
սուրճ ֆակտորի» ՍՊԸ, ք. Երևան, Ամիրյան
11, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
14.11.2011
____________________
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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)
Գործողության
դադարեցման
թվականը

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Дата
прекращения
действия

1942
2349
2428
2445
2515

04.05.2011
08.05.2011
05.05.2011
19.05.2011
11.05.2011

Տեղեկություններ

Գյուտի արտոնագրի գործողության վերականգնման մասին

Сведения

о восстановлении действия патента на изобретения
N

1.

Արտոնագրի համարը

Վերականգնման մասին դիմումի
ներկայացման թվականը

Արտոնագրի գործողության
վերականգնելու թվականը

Номер патента

Дата поступления заявления
о восстановлении действия
патента

Дата восстановления
действия патента

2012 A2

24.11.2011թ.

28.11.2011թ.

Ուղղում
Поправка
2011թ. N 10 պաշտոնական տեղեկագրի “Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային և սպասարկման
նշանների մասին” բաժնում, №17516, 17521, 17522 գրանցման համար ունեցող ապրանքային նշաններին
վերաբերող տվյալներում իրավատիրոջ հասցեն պետք է լինի՝ ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ,
Արարատյան խճ. 9։
В официальном бюллетене № 10 за 2011г. в разделе “Сведения о зарегистрированных товарных
знаках и знаках обслуживания” в сведениях касающихся товарных знаков №17516, 17521, 17522, адрес
праваобладателя должен быть։ г. Арташат, Араратское шоссе 9, Арарат марз, РА.
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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
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Сведения о выданных патентах
(51) (2011.01)
(11) 2573
(13) A
B29D 7/00
(21) AM20110099
(22) 27.07.2011
(71)“Государственный инженерный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация (AM)
(72) Геворг Петросян (AM), Асмик Петросян (AM),
Айк Левонян (AM)
(73) “Государственный инженерный универси
тет Армении” государственная некоммерческая
организация, 0009, Ереван, Терьян 105 (AM)
(54) Способ определения пористости прока
танного спеченного слоя
(57) Изобретение относится к машиностроению, в
частности, к определению пористости продукции,
полученной прокаткой спеченного слоя, и
может быть использовано в различных отраслях
промышленности.
Со гл а с н о с п о со бу, с п еч е н н ы й с л о й
ме таллического вещества прокатывают и
расчитывают значения пористости вдоль зоны
деформации. Уменьшают степень деформа
ции и расчитывают пористость одностадийным
методом. Значения пористости вещества опре
деляют соответствующей формулой.
Упрощается процесс определения порис
тости, 3 ил.
_____________________

(51) (2011.01)		
(11) 2574
(13) A
B62M 1/00
B62M 17/00
B62M 23/00
(21) AM20100075
(22) 07.06.2010
(71) Норик Назарянс (AM)
(72) Норик Назарянс (AM)
(73) Норик Назарянс, 0031, Ереван, Лененакани
4/2, кв. 18 (AM)
(54) Двухсторонний коммутатор энергии
сжатого воздуха для велосипеда
(57) Коммутатор содержит установленный на
корпусе велосипеда двигатель-компрессор,
управляемую трансмиссию, которая связана с
двигателем-компрессором и с задним колесом

велосипеда, механизм управления, включаю
щий два рычага и связи управления, а также
бак сжатого воздуха. Трансмиссия выполнена
двухконтурной, ее первый управляемый вы
ход связан с ведущим элементом, а второй
управляемый выход - с задним колесом велоси
педа. Корпус трансмиссии выполнен поворотным
и связан с рычагом управления. Двигателькомпрессор выполнен в виде установленных
на корпусе двух противолежащих цилиндров
и двух поршней возвратно-поступательного
движения. Каждый из клапанных узлов состоит
из двух клапанных плит и двухстороннего седла.
Клапанные узлы установлены между цилиндра
ми, где установлены также поворотные рычаги
открывания клапанов.
Повышаются производительность ком
прессора и к.п.д. двигателя, удешевляется конс
трукция коммутатора, 13 ил.
_____________________

(51) (2011.01)		
(11) 2575
(13) A
C02F 1/00
(21) AM20100077
(22) 08.06.2010
(71) “Медикобиологический международный
послевузовский учебный центр” государственная
некоммерческая организация (AM)
(72) Варсик Мартиросян (AM), Синерик Айрапетян
(AM)
(73) “Медикобиологический международный
послевузовский учебный центр” государственная
некоммерческая организация, 0040, Ереван,
Ачарян 31 (AM)
(54) Очистка воды от микроорганизмов
(57) Изобретение относится к способам очистки
воды, в частности, к очистке от микроорга
низмов.
В очищаемую воду вводят хлорную известь
и углекислый газ, при этом значение pH среды
находится в пределах 7,1-7,2, а температура - 1520 °C.
Повышается эффективность очистки
воды.
_____________________
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(51) (2011.01)		
(11) 2576
(13) A
C05F 11/00
C05G 1/00
(21) AM20100076
(22) 08.06.2010
(71) “Медикобиологический международный
послевузовский учебный центр” ГНКО (AM),
“Научный центр почвоведения, агрохимии и
мелиорации им. Г Петросяна” государственная
некоммерческая организация (AM)
(72) Еразик Микаелян (AM) Седрак Барсегян (AM)
Нарине Мнацаканян (AM) Виген Папинян (AM)
Синерик Айрапетян (AM)
(73) “Медикобиологический международный
послевузовский учебный центр” государственная
некоммерческая организация, 0040, Ереван,
Ачарян 31 (AM) “Научный центр почвоведения,
агрохимии и мелиорации им. Г.Петросяна”
государственная некоммерческая организация,
0004, Ереван, Адмирал Исаков 24 (AM)
(54) Способ мелиорации солончаковых земель
(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству,
в частности к способам мелиорации солончаковых
земель.
Землю обрабатывают раствором соля
ной кислоты, а затем промывают водой. Про
мывку осуществляют водой, обработанной
электромагнитным полем низкой частоты (ЭМП),
при этом частота ЭПМП – 15 Гц, интенсивность
– 2,5 мТ.
Повышается всхожесть семян и стимулируется
рост растений.
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2577
(13) A
G01B 15/00
(21) AM20110079
(22) 30.06.2011
(71) Гагик Шмавонян (AM) Вардан Григорянц (AM)
(72) Гагик Шмавонян (AM) Вардан Григорянц (AM)
(73) Гагик Шмавонян, 0002, Ереван, Казар Пар
пеци 9а, кв. 4 (AM), Вардан Григорянц, 0025,
Ереван, Абовян 48, кв. 15 (AM)
(54) Атомно-силовой микроскоп
(57) Изобретение относится к физике твердых
тел, в частности к разработке атомно-силовых
микроскопов, широко используемых в нано
электронике.
Атомно-силовой микроскоп состоит из
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исследуемого образца, установленного на
подложке, датчика, на основании которого
установлен консоль. К нижней части консоля
прикреплен зонд. Над верхней частью зонда на
поверхность консоля нанесена нананопленка из
ферромагнетика. Датчик магнитный с высокой
чувствительностью и большим разрешением.
Выход датчика соединен с детектором, выход
которого соединен с консолем.
Понижается себестоимость атомно-силового
микроскопа, обеспечивается высокая точность,
чувствительность и разрешение, 2 ил.
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2578
(13) A
G08C 15/00
(21) AM20110087
(22) 13.07.2011
(71) Артин Барсегян (AM)
(72) Артин Барсегян (AM)
(73) Артин Барсегян, 0001, Ереван, Туманян 9,
кв. 59 (AM)
(54) Автоматизированная система учета пока
зателей счетчиков
(57) Изобретение относится к измерительным
счетчикам расхода материала, в частности, к
автоматизированным системам их эксплуатации
и учета данных.
Автоматизированная система учета пока
зателей счетчиков содержит корпус, счетчик,
источник энергии, тепловой и контактный датчики,
прикрепленные к счетчику и расположенные в том
же корпусе устройства регистрации показателей и
передачи их на расстояние, главный компьютер,
предусмотренный для хранения базы данных
показателей разных счетчиков.
Повышается надежность автоматизированной
системы учета показателей счетчиков, понижаются
расходы на ее обслуживание, 1 ил.
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2579
(13) A
H01H 1/00
H01H 51/00
(21) AM20100078
(22) 15.06.2010
(71) Андраник Оганесян (AM)
(72) Андраник Оганесян (AM)
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(73) Андраник Оганесян, 0017, Ереван, 6-я линия.
Саритаг, 36 (AM)
(54) Герконовое реле переменного тока
(57) Изобретение относится к области электро
магнитных реле, в частности, к герконовым реле
и может быть использовано при конструировании
и изготовлении герконовых реле переменного
тока.
Реле содержит обмотку управления, гер
метичный сосуд, в котором установлены изго
товленные из мягкомагнитного материала два
неподвижных и один подвижный контактный
сердечники, изготовленный из электропроводного
материала короткозамкнутый виток, который охва
тывает имеющий большое поперечное сечение
неподвижный сердечник и расположен около места
контакта контактных сердечников. К подвижному
контактному сердечнику жестко прикреплена
изготовленная из электропроводного материала
контактная пружина, на конце которой имеется
электрический контакт, а вторым электрическим
контактом служит короткозамкнутый виток жестко
скрепленный с неподвижными контактными
сердечниками.
Расширяются коммутационные возможности
герконового реле переменного тока, 3 ил.
_____________________
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(51) (2011.01)
(11) 2580
(13) A
H05K 7/00
(21) AM20100074
(22) 07.06.2010
(71) Симон Авакян (AM)
(72) Симон Авакян (AM)
(73) Симон Авакян, 0002, Ереван, М. Сарьян 24,
кв. 70 (AM)
(54) Способ охлаждения микроэлектронных
устройств
(57) Изобретение относится к области микро
электроники и может быть использовано в
компьютерных и микропроцессорных устройствах.
Согласно способу печатную плату микроэлектронного
устройства погружают в жидкость с высокой
диэлектрической проницаемостью, которая нахо
дится в емкости с размерами, соответствующими
размеру печатной платы. В частном случае, при
охлаждении печатной платы в емкости обеспечивают
вакуум.
Повышается эффективность охлаждения
микроэлектронных устройств, сокращаются рас
ходы электрической энергии, понижаются шум,
влияние окружающей среды, а также число
движущихся механических частей, уменьшаются
размеры.
_____________________
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ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

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

номер патента

13

код вида документа
U патент на полезную модель
номер заявки
дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
дата публикации сведений о патенте на полезную модель
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название полезной модели
источники информации
реферат
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
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

ПОЛЕ ЗНЫЕ МОДЕ ЛИ
26.12.2011
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Сведения о выданных патентах
(51) (2011.01)
(11) 274		
(13) U
B65D 23/00
(21) AM20110110U
(22) 30.08.2011
(71) Арам Наринян (AM), Давид Акопян (AM)
(72) Арам Наринян (AM), Давид Акопян (AM)
(73) Арам Наринян, 0002, Ереван, Хин Ереванцу
47а, кв. 60 (AM), Давид Акопян, 0028, Ереван,
Орбели ехбайрнери 6, кв. 133 (AM)
(54) Каплеуловительное устройство для сбора
вылившихся из горловины бутылки с алко
гольным напитком капель
( 5 7 ) Ус т р о й с т в о и м е ет ус та н о в л е н н у ю с
возможностью скольжения на шейке бутылки
съемную обводку, а между шейкой бутылки и
обводкой находится элемент для сбора капель,
при этом обводкой является бумажная или
полимерная лента, а элементом для сбора капель
- промокательная бумага или поглощающий
жидкость полимер.
Упрощается конструкция каплеуловительного
устройства, 2 ил.
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 275		
(13) U
G01J 1/00
(21) AM20110115U
(22) 02.09.2011
(71) Сегей Халпахчян (AM)
(72) Сегей Халпахчян (AM), Джульетта Варданян
(AM), Манук Нерсисян (AM)
(73) Сегей Халпахчян, 0069, Ереван, Рубинянц
1а, кв. 73 (AM)
(54) Приемник ультрафиолетового излучения
(57) Полезная модель относится к приему и
регистрации ультрафиолетового излучения
и может быть использована для изучения
космических объектов, синхротронных лучей,
а также в медицине, в сельском хозяйстве, в
физических исследованиях и в технике.

Приемник ультрафиолетового излучения
содержит последовательно установленные
фокусируюший и фильтрующий узел, конвертер
и оптоэлектронный преобразователь, к которому
подключен узел обработки и индикации элек
трического сигнала. В качестве конвертера ис
пользован монокристалл корунда со следующим
содержанием примесей: Cr–1,97%, Mn–0,087%,
Zn–0,027%, Ti–0,022%, Fe –0,0057%, Cu–
0,003%.
Повышается эффективность приемника,
4 ил.
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 276 (13) U
H01M 10/00
H01M 2/00
(21) AM20110129U
(22) 17.09.2011
(71) Карен Исраелян (AM)
(72) Карен Исраелян (AM)
(73) Карен Исраелян, 0015, Ереван, Аргишти
округ11/3, кв. 68 (AM)
(54) Аккумуляторная батарея
(57) Полезная модель относится к электротехни
ческой промышленности.
Аккумуляторная батарея содержит последо
вательно установленные дисковые аккумуля
торы, имеющие стандартные габариты, каждый
из которых содержит герметичный корпус с
крыш кой. В донной части корпуса каждого
аккумулятора и крышке выполнено осевое
отверстие, в которые своими концами герметично
введена втулка. Образовавшимися сквозными
осевыми отверстиями аккумуляторы нанизаны на
ось из диэлектрика и зафиксированы контактной
пружиной.
Упрощается процесс сборки аккумуляторов,
уменьшаются габариты и вес блока питания, 2 ил.
_____________________
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

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

номер свидетельства

13

код вида документа
S свидетельство на промышленный образец

21

номер заявки

22
23
24
31
32
33
51
54

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

55*
71
72

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

73

правообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е О Б РА З Ц Ы
26.12.2011
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Сведения о зарегистрированных
промышленных образцах

(51) 02-01
(11) 265
(13) S
02-02
(21) 20110021 (22) 20.09.2011
(71) ООО «Сатенкар» (AM)
(72) Хошоян Оганес Киракосович (AM)
(73) ООО «Сатенкар», Ереван, ул. Лепсиуса 2,
дом 9 (AM)
(54) Футболка (2 варианта)
(55)*
_____________________

(51) 12-08
(11) 266		
(13) S
(21) 20110017 (22) 12.07.2011
(31) CH201130023696.7 (32) 17.02.2011 (33) CN
(71) Чонгкинг Сокон Индастри Груп Сток Ко., Лтд. (CN)
(72) Чонгкинг Сокон Индастри Груп Сток Ко., Лтд. CN)
(73) Чонгкинг Сокон Индастри Груп Сток Ко.,
Лтд. (CN)
(74) Р. Давтян
(54) Автомашина
(55)*
_____________________

94

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
26.12.2011

12

ՄԱՍ
№ 1

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

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

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

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

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

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

GD

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

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

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

Վրաստան
Գուեռնսեյ
Գանա
Ջիբրալթար
Գրենլանդիա
Գամբիա
Գվինեա
Հասարակածային
Գվինեա
Հունաստան
Հարավային Ջորջիա և
Հարավային Սենդվիչ
կղզիներ
Գվատեմալա
Գվինեա-Բիսաու
Գայանա
Հոնկոնգ
Հոնդուրաս
Հորվաթիա
Հայիթի
Հունգարիա
Մտավոր
սեփականության
համաշխարհային
կազմակերպության
միջազգային բյուրո
(ՄՍՀԿ)
Ինդոնեզիա
Իռլանդիա
Իսրայել
Այլովման
Հնդկաստան
Իրաք
Իրան (Իրանի
Իսլամական
Հանրապետություն)
Իսլանդիա
Իտալիա
Ջերսի
Ջամայկա
Հորդանան
Ճապոնիա
Քենիա
Ղրղզստան
Կամպուչիա
Կիրիբաթի
Կոմորոս
Սենտ Քիտս և Նևիս
Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Կորեայի
Հանրապետություն
Քուվեյթ
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KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO

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

NP
NR
NZ
OA

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

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

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

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW
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ՄԱՍ
№ 1

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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