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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2011.01)
(11) 2487
(13) A
A01G 17/00
B65H 1/00
B65H 3/00
(21) AM20090102
(22) 15.08.2009
(71) Մանուկ Մանուկյան (AM)
(72) Մանուկ Մանուկյան (AM)
(73) Մանուկ Մանուկյան, 2226, Կոտայքի մարզ,
գ. Վերին Պտղնի, Նոր թաղ. 44 (AM)
(54) Բույսերի ճյուղերը հենալարերին կապող
տարրերի տրցակ-մատակարար
(57) Գյուտը վերաբերում է երկար, ձողանման և
ժապավենաձև դետալները հենալարերին կապող
տարրերը մատակարարող ձեռքի սարքերին և
կարող է օգտագործվել գյուղատնտեսության,
շինարարության և այլ բնագավառներում։
Տրցակ-մատակարարն ունի ուղղանկյուն
քառանկյան տեսք ունեցող թիթեղ յա կալիչ։
Կալիչի երկայնական կողերի վրա իրենց կե
ռաձ և սևեռակման հանգույցներով շարված
են ժապավենաձև կապող տարրեր։ Կալիչի
ստորին լայնական կողն ունի կենտրոնական
ու կողմնային կտրվածքներ և կենտրոնական
կտրվածքի եզրերից դեպի երկայնական կողերը
ձգվող հարթակներ։ Կողմնային կտրվածքներով
և հարթակներով ձևավորված բացվածքների
բարձրությունը և բացվածքների միջև եղած հե
ռավորությունն այնպես են արված, որ կապող
տարրն ունենա տրցակից ազատ անջատվելու
հնարավորություն։ Կալիչն ունի կախիչ և
կապող տարրերի ազատ ելքը սահմանափակող
ելուստներ։ Ելուստները տեղադրված են կալիչի
լայնական վերին կողի մոտ և վերջինիս կողմից
ունեն թեք հարթակներ։
Հեշտացվում է ժապավենաձև կապող տար
րերը մեկ ձեռքի մատերով կալիչից անջատելու
գործընթացը, 4 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2488
(13) A
A21D 15/00
(21) AM20100139
(22) 25.10.2010
(71) Սիլվա Սագրադյան (AM)
(72) Սիլվա Սագրադյան (AM), Ոսկեհատ Ոս
կանյան (AM)

(73) Սիլվա Իսրայելի Սագրադյան, 0092, Երևան,
Նոր Նորքի 7-րդ միկրոշրջան 20, բն. 31 (AM)
(54) Հացի վարակազերծման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է հացաթխման բնագա
վառին, մասնավորապես՝ հացի վարակազերծման
եղանակներին և կարող է կիրառվել հացի պահ
պանման տեխնոլոգիայում։
Հացը հացաթխումից հետո հովացնում
են մինչև 20–25°С ջերմաստիճան, ապա
հերմետիկորեն փաթեթավորում պոլիէթիլենային
տոպրակների մեջ, որից հետո հացը մշակում
են կոբալտի իզոտոպի (60Co) գամմա ճառա
գայթներով՝ ճառագայթահարման 3,2կԳյ
(Dγ=3,2կԳյ) գումարային չափաբաժնով։
Երկարաձգվում է հացի պահպանման
ժամկետը։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2489
(13) A
C05F 11/00
C12N 1/00
(21) AM20100079
(22) 15.06.2010
(71) Սվետլանա Անդրեասի Ավագյան (AM), Արմեն
Հերկուլեսի Առաքելյան (AM)
(72) Սվետլանա Անդրեասի Ավագյան (AM), Արմեն
Հերկուլեսի Առաքելյան (AM)
(73) Սվետլանա Անդրեասի Ավագյան, 0066,
Երևան, Ֆուչիկի 25, բն. 13 (AM),Արմեն Հերկուլեսի
Առաքելյան, 0066, Երևան, Ֆուչիկի 25, բն. 13
(AM)
(54) Azotobacter ցեղի բակտերիաների հիման
վրա կենսապարարտանյութի ստացման եղա
նակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական
մանրէաբանությանը, մասնավորապես՝ կեն
սապարարտանյութի ստացման եղանակներին։
Azotobacter ցեղի բակտերիաները կուլ
տիվացնում են Էշբիի ագարացված պինդ
սննդամիջավայրի վրա 28-30°С ջերմաստի
ճանում, ստացված կենսազանգվածը տեղա
փոխում են Էշբիի կիսասինթետիկ հեղուկ
սննդամիջավայր և կուլտիվացնում են 24–30
ժամ 28-30°С ջերմաստիճանում միջավայրի
pH–ի 6,5-7,5 արժեքում։ Սննդամիջավայ
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րին ավելացնում են քաղցուի ագարացված
սննդամ իջավայրի վրա աճեցրած կերային
շաքարասնկեր՝ ճակնդեղամաթի և հողային
քաշվածքի խառնուրդում՝ 50 գ/լ քանակությամբ
և շարունակում են կենսազանգվածի և կերային
շաքարասնկերի համատեղ կուլտիվացումը 35–
40 ժամ։ Ստացված ցանքսանյութը խառնում են
լցանյութի՝ հողի և լեռնային ապարի խառնուրդի,
հետ, ստացված կենսապարարտանյութը
չորացնում են 40°С ջերմաստիճանում, ապա
մաղում են 0,1–0,3 սմ չափեր ունեցող անցքերով
մաղով և պահում 5–25°С ջերմաստիճանում։
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Որպես կիսասինթետիկ հեղուկ սննդամիջավայր
օգտագործում են հետևյալ կազմի միջավայր,
գ/լ. եղեգնաշաքար` 20, կալիումի ֆոսֆատ
միատեղակալված (K2HPO4)՝ 0.3, մագնեզիումի
սուլֆատ (MgSO4)՝ 0.2, նատրիումի քլորիդ (NaCl)՝
0.2, կալիումի սուլֆատ (K 2SO 4)՝ 0.1, կավիճ՝
3.5, մանգանի (Mn), մոլիբդենի (Mo), երկաթի
(Fe), ցինկի (Zn), պղնձի (Cu) և բորի (B) աղերի
խառնուրդ՝ 0.0001–0.002։
Գյուտը թույլ է տալիս ստանալ էկոլոգիապես
մաքուր, տարբեր հողակլիմայական պայման
ներում գործող կենսապարարտանյութ։
_____________________
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ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

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

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

ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
25.02.2011

ՄԱՍ№1

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2011.01)		
(11) 231
(13) U
E04G 7/00
(21) AM20100148U
(22) 10.11.2010
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա
րության պետական համալսարան» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Գագիկ Շահաբեկի Գալստյան (AM), Վալտեր
Աշոտի Աթանեսյան (AM), Աննա Արտավազդի
Խաչատրյան (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինա
րարության պետական համալսարան» պետա
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0009,
Երևան,Տերյան 105 (AM)
(54) Լաստակ-փայտամած շինարարական
աշխատանքների համար
(57) Լաստակ-փայտամածն ունի անկյունագծային
կապերի միջոցով միակցված հենաթաթեր, Г–
աձև կրող տարրեր և հորիզոնական կապեր։ Г–
աձև կրող տարրը կազմովի է, ունի ուղղաձիգ
և Г–աձև հատվածամասեր։ Г–աձև հատվածա
մասի հորիզոնական հատվածի ծայրամասը
փոխագուցավոր է՝ համապատասխան դիրքում
սևեռակման հնարավորությամբ։
Ապահովվում է լաստակ-փայտամածի համա
պիտանիությունը, հեշտացվում են մոնտաժման և
ապամոնտաժման աշխատանքները, 2 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)		
(11) 232
(13) U
F16S 5/00
(21) AM20100144U
(22) 02.11.2010
(71) Վանյա Բաղդասարյան (AM)
(72) Վանյա Բաղդասարյան (AM)
(73) Վանյա Բաղդասարյան, 0007, Երևան, Գ.
Նժդեհի 16, բն. 29 (AM)
(54) Լուսային սարք (տարբերակներ)
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է լուսա
տեխնիկային։
Լուսային սարքն ունի առնվազն երկու
լուսադ իոդային լուսատու, որոնք սռնիների
միջոցով զուգահեռ տեղակայված են իրանի
մեջ։ Իրանը կազմված է երկու զուգահեռ
զոլակներից, երկայնական П–աձև տարրերից,
որոնք լայնական առձգման տարրերի միջոցով
կցված են զոլակների արտաքին մակերևույթին,
ինչի շնորհիվ ապահովվում են կառուցվածքի
կոշտությունը և տրված անկյունային դիրքերում
լուսատուների սևեռումը։
Նվազեցվում է լուսային սարքի կառուցվածքի
նյութատարությունը, ապահովվում է սնման բլոկի
տեղադրումը ցանկացած հարմար դիրքում, 2
անկախ կետ, 4 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
25.02.2011

2

ՄԱՍ
№1

Տեղեկություններ գրանցված
արդյունաբերական

նմուշների մասին

(51) 99-00
(11) 246
(13) S
(21) 20100017
(22) 12.10.2010
(71) Նորայր Խաժակյան (AM), Ֆայվուշ Ժորա
(Գեորգի) (AM)
(72) Նորայր Խաժակյան (AM), Ֆայվուշ Ժորա
(Գեորգի) (AM)
(73) Նորայր Խաժակյան (AM), Ժորա (Գեորգի)
Ֆայվուշ (AM)
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) Մագլցող բույսերի համար հենարանի
կմախք (4 տարբերակ)
(55)

_____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

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

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

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.02.2011

2

ՄԱՍ №
1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20090783
(220) 09.07.2009

(111) 16390
(151) 14.01.2011
(181) 09.07.2019

(730) Լոմիսի ԲԲԸ, GE
(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և այլ
բաղադրանյութեր ըմպելիքներ պատրաստելոու
համար։
(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(210) 20091265
(220) 19.10.2009

(111) 16391
(151) 14.01.2011
(181) 19.10.2019
(730) «Պրոմսիստեմ» ՍՊԸ, Երևան, Երկաթու
ղայինների 2-րդ փող., 26-րդ տուն, AM
(540)

(210) 20091443
(220) 09.11.2009

(111) 16392
(151) 14.01.2011
(181) 09.11.2019
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի
նրբ. 5, N 10, AM
(540)
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալ
յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրու
շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր,
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ,
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). հա
մեմունք. սառույց։
____________________

(210) 20091444
(220) 09.11.2009

(111) 16393
(151) 14.01.2011
(181) 09.11.2019
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի
նրբ. 5, N 10, AM
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալ
յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրու
շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր,
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ,
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). հա
մեմունք. սառույց։
____________________
(591) Նշանը պահպանվում է գորշ, կարմիր,
կապույտ, սև և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ։
(511)
դաս 11. մեքենաներ և սարքավորումներ
սննդի արտադրության համար։
____________________

(210) 20091478
(220) 19.11.2009

(111) 16394
(151) 14.01.2011
(181) 19.11.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտակ Դալլաք
յան, Տավուշի մարզ, Ազատամուտ 15 շենք,
բն.11, AM
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(540)
(511)
դաս 3. նյութեր լվացքի համար, օճառներ,
մաքրման միջոցներ։
____________________

(111) 16395
(151) 14.01.2011
(181) 11.01.2020
(730) «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ
Վերին Արտաշատ, AM
(540)

2

ՄԱՍ №
1

(210) 20100116
(220) 01.02.2010

(111) 16397
(151) 14.01.2011
(181) 01.02.2020
(730) Արկոր Էս.Էյ.Այ.Սի, AR
(540)

(210) 20100005
(220) 11.01.2010

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ գույնով։
(511)
դաս 16. անձեռոցիկ։
____________________

(210) 20100112
(220) 01.02.2010

(111) 16396
(151) 14.01.2011
(181) 01.02.2020
(730) Արկոր Էս.Էյ.Այ.Սի, AR
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, սև և
սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց։
(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(210) 20100528
(220) 07.04.2010

(111) 16398
(151) 14.01.2011
(181) 07.04.2020
(730) Էջմիածնի քաղաքապետարան, Էջմիածին,
Մաշտոցի 0, AM
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կապույտ,
սպիտակ և սև գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալ
յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրու
շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր,
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ,
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). հա
մեմունք. սառույց։
(740) Ռ. Մանասերյան
____________________
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(526) «ԷՋՄԻԱԾԻՆ» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ։
(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն,
ոսկեգույն, նարնջագույն, կապույտ և մանու
շակագույն գունային համակցությամբ։
(511)
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
ժամանակաչափ սարքեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ։
____________________

2

ՄԱՍ №
1

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100783
(220) 02.06.2010

(111) 16401
(151) 14.01.2011
(181) 02.06.2020
(730) Վարդան Միրզոյան, Երևան, Կիլիկիա 1,
բն. 15, AM
(540)

(210) 20100677
(220) 05.05.2010

(111) 16399
(151) 14.01.2011
(181) 05.05.2020
(730) Աուքսիլիում Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս, Ինք
(Դելավերի նահանգ), US
(442) 13.08.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(210) 20100685
(220) 07.05.2010
(730) Պատչի Ս.Ա.Լ., LB
(540)

(111) 16400
(151) 14.01.2011
(181) 07.05.2020

(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.

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ
դեղին, կարմիր, սպիտակ, կանաչ, բեժ,
դարչնագույն, կարմրաշագանակագույն, սև
և կապույտ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 30. սխտորի համով բոված հացի
կտորներ։
____________________

(210) 20100789
(220) 03.06.2010

(111) 16402
(151) 14.01.2011
(181) 03.06.2020
(730) «Ալեքս–Գրիգ» ՍՊԸ, Երևան, Տիչինայի 3
նրբ., 2/2, AM
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(540)

2

ՄԱՍ №
1

(526) «ՕՂԻ», «40%», «0.5լ», «ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ Է
ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅՈՎ» գրառում
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ
ներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, երկնա
գույն, ոսկեգույն, մոխրագույն, սև և սպիտակ
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20100796
(220) 03.06.2010
(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ,
ոսկեգույն, բեժ, դեղին, շագանակագույն,
կանաչ, սև և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ։
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի)։
____________________

(111) 16404
(151) 14.01.2011
(181) 03.06.2020
(730) «Ալեքս–Գրիգ» ՍՊԸ, Երևան, Տիչինայի 3
նրբ., 2/2, AM
(540)

(210) 20100790
(220) 03.06.2010

(111) 16403
(151) 14.01.2011
(181) 03.06.2020
(730) «Ալեքս–Գրիգ» ՍՊԸ, Երևան, Տիչինայի 3
նրբ., 2/2, AM
(540)

(526) «ՕՂԻ», «ԹՆԴ. 40%», «ԾԱՎԱԼԸ 0.5լ»,
«ՎՈԴԿԱ (ռուս.)» գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, կապույտ,
երկնագույն, ոսկեգույն, բաց և մուգ մոխ
րագույն, սև և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ։
(511)
դաս 33. օղի։
____________________
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(210) 20100820
(220) 07.06.2010

(111) 16405
(151) 14.01.2011
(181) 07.06.2020
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի
նրբ. 5, N 10, AM
(540)

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

(210) 20101018
(220) 13.07.2010

(111) 16406
(151) 14.01.2011
(181) 13.07.2020
(730) Յունիֆարմ, ինք., US
(442) 06.09.2010
(540)

(511)
դաս 3. օծանելիքի արտադրանք, եթերա
յուղեր, կոսմետիկ միջոցներ, լոսյոններ մազերի
համար. պճնանքի պարագաներ. հիգիենիկ
նպատակների համար օծանելիքա–կոսմետիկ
պատրաստուկներ՝ ընդգրկված 3–րդ դասում.
դաս 5. ամինաթթուներ բժշկական նպա
տակն երի համար, դիետիկ նյութեր բժշկա
կան նպատակների համար. հանքային ջրեր
բժշկական նպատակների համար, հանքային
սննդային հավելումներ, սննդային հավելումներ
բժշկական նպատակների համար, դեղային
կոնֆետներ, դեղաբույսերի արմատներ, օսլա
դիետիկ և դեղագործական նպատակների
համար, լակտոզա, լեցիտին բժշկական նպա
տակների համար, դեղային յուղեր, դեղա
միջ ոցն եր մարդկանց համար, ալ յուր դեղա

2

ՄԱՍ №
1

գործական նպատակների համար, դիետիկ
ըմպելիքներ բժշկական նպատակների հա
մար, սննդային ըմպելիքներ բժշկական նպա
տակների համար, դեղային թուրմեր, ոգե
թուրմեր բժշկական նպատակների համ ար,
եփուկներ դեղագործական նպատակն երի
համար, պեկտիններ դեղագործական նպա
տակների համար, սպիտակուցային պատրաս
տուկներ բժշկական նպատակների համար,
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական
նպատակների համար, վիտամինային պատ
րաստուկներ, միկրոէլեմենտներով պատրաս
տուկներ մարդկանց կամ կենդանիների հա
մար. դեղագործական պատրաստուկներ.
քիմիադեղագործական պատրաստուկներ.
քիմիական պատրաստուկներ բժշկական նպա
տակների համար. սպիտակուցային սննդա
մթերք բժշկական նպատակների համար, դիե
տիկ սննդամթերք բժշկական նպատակների
համար, մանկական սնունդ, հացահատիկային
բույսերի մշակման արդյունքում ստացված կողմ
նակի մթերք՝ օգտագործվող բժշկական նպա
տակների համար, ախորժակը ճնշող միջոցներ՝
օգտագործվող բժշկական նպատակների համար,
լուծողական միջոցներ, տոնուսը բարձրացնող
միջոցներ, դեղաբույսեր, խոտաբույսերով թեյեր
բժշկական նպատակների համար, ֆերմենտներ
բժշկական նպատակների համար, ֆերմենտներ
դեղագործական նպատակների համար, հասա
րակ եթերներ դեղագործական նպատակների հա
մար, բարդ եթերներ դեղագործական նպատակ
ների համար, կոսմետիկ միջոցներ և օծանելի
քային արտադրանք բժշկական նպատակներով
օգտագործելու համար, ընդգրկված 5-րդ դասում,
5-րդ դասում ընդգրկված օծանելիքա–կոսմետիկ
պատրաստուկներ հիգիենիկ նպատակների
համար, այդ թվում՝ ժելեր և լոսյոններ բժշկական
նպատակներով օգտագործելու համար։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101024
(220) 14.07.2010

(111) 16407
(151) 14.01.2011
(181) 14.07.2020
(730) «Սիլ կոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծ
3-րդ նրբ., 62, AM
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(442) 13.08.2010
(540)

(526) «ԶՈՎԱՑՈՒՑԻՉ ԸՄՊԵԼԻՔ» և «SOFT
DRINK» արտահայտություններն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է բաց կանաչ, կանաչ,
կարմիր, բորդո, ոսկեգույն և սպիտակ գու
նային համակցությամբ։
(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա
դրանյութեր։
____________________

(210) 20101026
(220) 14.07.2010

(111) 16408
(151) 14.01.2011
(181) 14.07.2020
(730) «Սիլ կոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծ
3-րդ նրբ., 62, AM
(442) 13.08.2010
(540)

2

ՄԱՍ №
1

(210) 20101027
(220) 14.07.2010

(111) 16409
(151) 14.01.2011
(181) 14.07.2020
(730) «Սիլ կոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծ
3-րդ նրբ., 62, AM
(442) 13.08.2010
(540)

(526) «ԶՈՎԱՑՈՒՑԻՉ ԸՄՊԵԼԻՔ» և «SOFT
DRINK» արտահայտություններն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն,
դեղին, կանաչ, բորդո, ոսկեգույն և սպիտակ
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա
դրանյութեր։
____________________

(210) 20101058
(220) 16.07.2010

(111) 16410
(151) 14.01.2011
(181) 16.07.2020
(730) «Լինդա» ՍՊԸ, Բյուրեղավան, 11 շենք, բն.
31, AM
(442) 13.08.2010
(540)

(526) «ԶՈՎԱՑՈՒՑԻՉ ԸՄՊԵԼԻՔ» և «SOFT
DRINK» արտահայտություններն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն,
դեղին, կապույտ, կանաչ, բորդո, ոսկեգույն
և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բա
ղադրանյութեր։
____________________
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(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սև և սպի
տակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ:
____________________

(210) 20101080
(220) 21.07.2010

(111) 16411
(151) 14.01.2011
(181) 21.07.2020
(730) «Վի–Լիտ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 14,
բն. 3, AM
(442) 13.08.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մանուշակագույն,
բաց մոխրագույն և սպիտակ գունային հա
մակցությամբ։
(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական
պիտույքներ, կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. պի
տույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրա
մեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդ
գրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի զար
դեր.
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դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալ
յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրու
շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր,
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ,
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). հա
մեմունք. սառույց.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր.
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.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումների կազմա
կերպում։
____________________

(210) 20101107
(220) 26.07.2010

(111) 16412
(151) 14.01.2011
(181) 26.07.2020
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 06.09.2010
(540)
(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. օծա
նելիք. անուշաբույր արտադրանք անձնական
օգտագործման համար. դեղերով չտոգորված
մաշկի խնամքի միջոցներ. դեղերով չտոգորված
արդուզարդի պարագաներ.
դաս 16. բրոշյուրներ կոսմետիկայի և կոս
մետ իկական խնամքի վերաբերյալ. կատա
լոգներ կոսմետիկայի և կոսմետիկական խնամքի
բնագավառում. ամսագրեր կոսմետիկայի և
կոսմետիկական խնամքի բնագավառում. տե
ղեկատվական ամսագրեր կոսմետիկայի և կոս
մետիկական խնամքի բնագավառում. բացիկ
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ներ. թղթից կամ ստվարաթղթից տպագրա
կան գովազդային վահաններ. տպագրական
տեղեկատվական բացիկներ կոսմետիկայի և
կոսմետիկական խնամքի բնագավառում. տպա
գրական պարբերականներ կոսմետիկայի և
կոսմետիկական խնամքի բնագավառում, այն
է՝ ուղեցույցներ կոսմետիկայի և կոսմետիկա
կան խնամքի վերաբերյալ. տպագրական ուսու
ցողական նյութեր կոսմետիկայի և կոսմետ
 իկա
կան խնամքի բնագավառում. գովազդային և
խրախուսական նյութերի տեսքով դիտողական
տպագրական արտադրանք. թղթագրենական
պիտույքներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101276
(220) 07.09.2010

(111) 16413
(151) 14.01.2011
(181) 07.09.2020
(730) «Աշտարակ կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ, AM
(442) 22.09.2010
(540)

2
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(210) 20101277
(220) 07.09.2010

(111) 16414
(151) 14.01.2010
(181) 07.09.2020
(730) «Աշտարակ կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ, AM
(442) 22.09.2010
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմ
պոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր
և ճարպեր:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20101278
(220) 07.09.2010

(111) 16415
(151) 14.01.2011
(181) 07.09.2020
(730) «Աշտարակ կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ, AM
(442) 22.09.2010
(540)
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, սև, բաց
և մուգ կանաչ, վարդագույն, մոռագույն և
մոխրագույն 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։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(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 ճար
պեր։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.02.2011

(210) 20101281
(220) 09.09.2010

(111) 16416
(151) 14.01.2011
(181) 09.09.2020
(730) «Տոնուս-լես» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի
1, AM
(442) 22.09.2010
(540)

(210) 20101334
(220) 18.09.2010

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետ իկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և ատամ
ների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյու
թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆուն
գիցիդներ, հերբիցիդներ։
____________________

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

(210) 20101331
(220) 17.09.2010

(111) 16417
(151) 14.01.2011
(181) 17.09.2020
(730) «Տոնուս-լես» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 1, AM
(442) 06.10.2010
(540)

(210) 20101335
(220) 18.09.2010

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակն երի
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և ատամ
ների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյու
թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վն ասատու կեն
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆուն
գիցիդներ, հերբիցիդներ։
____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վի
րակապման նյութեր. ատամնալցման և ատամ
ների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյու
թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆուն
գիցիդներ, հերբիցիդներ։
____________________

2

ՄԱՍ №
1

(111) 16418
(151) 14.01.2011
(181) 18.09.2020
(730) «Տոնուս-լես» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 1, AM
(442) 06.10.2010
(540)

(111) 16419
(151) 14.01.2011
(181) 18.09.2020
(730) «Տոնուս-լես» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 1, AM
(442) 06.10.2010
(540)
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(210) 20101337
(220) 18.09.2010

(111) 16420
(151) 14.01.2011
(181) 18.09.2020
(730) «Արմինկա» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 38,
բն. 38ա, AM
(442) 06.10.2010
(540)
(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից պատրաստված իրեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ, մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ,
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 41. զվարճություններ, մարզական
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր
պում.
դաս 44. մարդկանց հիգիենիկ և կոսմե
տիկական ծառայություններ, վարսավիր ա
նոցներ։
____________________

(210) 20101354
(220) 22.09.2010

(111) 16421
(151) 14.01.2011
(181) 22.09.2020
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գյուղ Դալար, AM
(442) 06.10.2010
(540)

2

ՄԱՍ №
1

(210) 20091029
(220) 27.08.2009

(111) 16422
(151) 19.01.2011
(181) 27.08.2019
(730) Անթի Էնզ Ինք., US
(540)

(511)
դաս 29. մթերք, որի մեջ թաթախվում է
ուտեստն ուտելուց առաջ.
դաս 30. սուրճ, կրենդելի հիմքով արտա
դրանք, այն է՝ բուրավետացված և քաղցրացված
կրենդելներ և փափուկ կրենդելներ, կրենդելով
նրբերշիկներ, կրենդելով պիցաներ և կրենդելով
սենդվիչներ.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ։
(740) Է. Նահապետյան
____________________

(210) 20091321
(220) 29.10.2009

(111) 16423
(151) 19.01.2011
(181) 29.10.2019
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(540)

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և
դրանց մասեր։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20100859
(220) 17.06.2010

(111) 16424
(151) 19.01.2011
(181) 17.06.2020
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա
րակի խճուղի 47/5, AM
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի)։
____________________

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.02.2011

(210) 20100860
(220) 17.06.2010

(111) 16425
(151) 19.01.2011
(181) 17.06.2020
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա
րակի խճուղի 47/5, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20100861
(220) 17.06.2010

(111) 16426
(151) 19.01.2011
(181) 17.06.2020
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա
րակի խճուղի 47/5, AM
(540)

2

ՄԱՍ №
1

(210) 20100863
(220) 17.06.2010

(111) 16428
(151) 19.01.2011
(181) 17.06.2020
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա
րակի խճուղի 47/5, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։
____________________

(210) 20100864
(220) 17.06.2010

(111) 16429
(151) 19.01.2011
(181) 17.06.2020
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա
րակի խճուղի 47/5, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։
____________________
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։
____________________

(210) 20100862
(220) 17.06.2010

(111) 16427
(151) 19.01.2011
(181) 17.06.2020
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա
րակի խճուղի 47/5, AM
(540)

(210) 20100959
(220) 02.07.2010

(111) 16430
(151) 19.01.2011
(181) 02.07.2020
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US
(442) 13.08.2010
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.02.2011

(511)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում. զվարճություններ. մարզական և մշակու
թային միջոցառումների կազմակերպում. զվար
ճությունների և դաստիարակության (կրթու
թյան, ուսուցման) ծառայություններ կանոնավոր
հեռուստատեսային և ռադիո ծրագրերի տես
քով՝ բասկետբոլի, բասկետբոլային կենդանի
խաղերի և ցուցադրումների կազմակերպման և
անցկացման բնագավառում. բասկետբոլային
խաղերի, մրցումների և բասկետբոլին վերաբերող
ծրագրերի ռադիո և հեռուստատեսային շոուների
պատրաստում, մոնտաժում և տրամադրում.
բասկետբոլային մարզական կենտրոնների
և ճամբարների, մարզիչների որակավորման
բարձրացման համար մարզական կենտրոնների
և ճամբարների, պարային խմբերի մարզական
կենտրոնների և ճամբարների և բասկետբոլային
մրցումների կազմակերպում և անցկացում.
զգեստավորված մասկոտների կամ պարային
խմբերի մասնակցությամբ զվարճությունների
ծառայություններ բասկետբոլային խաղերում
և ցուցադրումներում, սեմինարներում, մարզա
կան կենտրոններում, ճամբարներում, գովազ
դային ակցիաներում և այլ բասկետբոլային
նմանատիպ միջոցառումներում, մրցումներում,
երեկոներում. երկրպագուների ակումբներ.
զվարճ ությունների ծառայություններ, այն
է՝ հեռուստատեսային և ինտերակտիվ
հեռուստ ատեսային ամենահետաքրքիր և
կարևոր ծրագրերի, տեսագրումների, հոս
քային տեսագրումների, ինտերակտիվ
տեսածրագրերի ամենահետաքրքիր և կարևոր
հատվածների ընտրության, ռադիոծրագրերի,
ռադիոհաղորդման ամենահետաքրքիր և կարևոր
հատվածների և ձայնագրումների տեսքով
բասկետբոլի բնագավառում մուլտիմեդիային
նյութեր պարունակող ցանցային կայքի
տրամադրում. վիճակագրական տվ յալների,
ընդհանուր տվ յալների և վիկտորինաների
տեսքով բասկետբոլի մասին նորությունների
և տեղեկատվության տրամադրում. օնլայն
չբեռնվող խաղեր, այն է՝ համակարգչային խաղեր,
տեսախաղեր, ինտերակտիվ տեսախաղեր,
հմտությունը զարգացնող ակտիվ խաղեր,
արկադային խաղեր, մեծահասակների և
երեխաների թիմային խաղեր, սեղանի խաղեր,

2

ՄԱՍ №
1

գլուխկոտրուկ խաղեր, տարբեր բնույթի համա
տարած խաղեր, խաղեր-վիկտորինաներ.
էլեկտ րոնային հրատարակություններ, այն
է՝ բասկետբոլին վերաբերող ամսագրերի,
ուղեցույցների, տեղեկագրերի, գունազարդման
համար գրքերի, խաղերի ցուցակների օնլայն
հրատարակում ինտերնետով. օնլայն ռեժիմում
համակարգչային տվ յալների բազաների
տրամադրում բասկետբոլի բնագավառում։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101051
(220) 15.07.2010

(111) 16431
(151) 19.01.2011
(181) 15.07.2020
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 06.09.2010
(540)
(511)
դաս 3. մարմնի խնամքի միջոցներ, այն է՝ դեմքի
մաքրող միջոցներ, դեմքի դիմակներ և
երանգավորման միջոցներ. լոսյոններ,
քսուքներ և ժելեր. կոսմետիկական միջոցներ,
այն է՝ շպարի հիմքեր։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101053
(220) 15.07.2010

(111) 16432
(151) 19.01.2011
(181) 15.07.2020
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 06.09.2010
(540)

(511)
դաս 3. մարմնի խնամքի կոսմետիկական
միջոցներ, որոնք ներառում են փայլեցնող
քսուքներ, մաքրող ժելեր, մարմնի լոսյոններ
և քսուքներ, բուրավետ տալկ, խոնավացնող
միջոցներ, կտոր օճառներ. մազերի խնամքի
միջոցներ, այն է՝ շամպուններ, լավորակիչներ,
ժելեր, աերոզոլներ և մուսեր մազերի հարդար
ման համար. մաշկի խնամքի միջոցներ, այն է՝
մաքրող քսուքներ, մաքրող օճառներ, մաշկի
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քսուքներ, մաշկի լոսյոններ և լավորակիչներ,
շիճուկներ, յուղեր, ցեխեր, մաշկի թեփահանման
միջոցներ (սկրաբ), դեմքի խոնավացնող դիմակ
ներ, վերականգնող դիմակներ, երանգավորման
միջոցներ, սափրվելու քսուքներ, խոնավացնող
կոսմետիկական միջոցներ, մաշկի յուղայնու
թյունը վերահսկող լոսյոններ, մաշկի ճարպը ներ
ծծող միջոցներ, ձեռքի քսուքներ, կոսմետիկական
արտադրանք, այն է՝ ներկեր և ստվերաներկեր
աչքերի համար, աչքերի ընդգծման համար
մատիտներ, մատիտներ ունքերի համար, աչ
քերի մատիտներ, տուշեր, աչքերի շպարը
մաքրող կոսմետիկական միջոցներ, շրթներկ,
փայլեր շուրթերի համար, շուրթերը ընդգծող
մատիտներ, շուրթերը գունավորող մատիտներ,
հեղուկ հիմքեր շպարի համար, քսուքանման
հիմքեր շպարի համար, մաշկի թերությունների
քողարկման համար կոսմետիկական միջոցներ,
դեմքի մաշկը փայլեցնող և թերությունները
շտկող կոսմետիկական միջոցներ, այտերը
գունավորող միջոցներ, փայլով կարմրաներկ,
կարմրաներկ, այտերը գունավորող միջոցներ
փոշու և քսուքի տեսքով, սորուն և խտացված
դիմափոշի, արևապաշտպան և արևայրուքի
դեմ միջոցներ, լոսյոններ արևայրուքի համար
և շուրթերի ոչ բուժական պաշտպանիչ միջոց
ներ. անուշաբույր արտադրանք, այն է՝ օծա
նելիք, օդեկոլոններ, բաղնիքի և ցնցուղի ժելեր,
մարմնի օճառներ, մարմնի հեղուկացիրներ և
փրփուրներ. քսուքներ, ժելեր և դիմափոշիներ.
եղունգների խնամքի միջոցներ. եղունգների
ներկեր. եղունգների հիմքային և մակերեսային
պատվածքներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101108
(220) 26.07.2010

(111) 16433
(151) 19.01.2011
(181) 26.07.2020
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 06.09.2010
(540)
(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա
խոտ, ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում՝
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ

2

ՄԱՍ №
1

սեփական սիգարետները փաթաթելու համար,
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետ եկ,
շրթունքի տակ դրվող ծխախոտ(սնուս), ծխախոտի
փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով
օգտագործելու համար). ծխելու պիտույքներ, այդ
թվում՝ սիգարետի թուղթ և ծխափողեր, սիգա
րետի զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի
համար, սիգարետի տուփեր և մոխրամաններ,
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ սիգա
րետները փաթաթելու համար, վառիչներ. լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101129
(220) 30.07.2010

(111) 16434
(151) 19.01.2011
(181) 30.07.2020
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 06.09.2010
(540)
(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. օծա
նելիք. անուշաբույր արտադրանք անձնական
օգտագործման համար. դեղերով չտոգորված
մաշկի խնամքի միջոցներ. դեղերով չտոգորված
արդուզարդի պարագաներ.
դաս 16. բրոշյուրներ կոսմետիկայի և կոս
մետիկական խնամքի վերաբերյալ. կատալոգ
ներ կոսմետիկայի և կոսմետիկական խնամքի
բնագավառում. ամսագրեր կոսմետիկայի և
կոսմետիկական խնամքի բնագավառում. տե
ղեկ ատվական ամսագրեր կոսմետիկայի և
կոսմետիկական խնամքի բնագավառում. բա
ցիկներ. թղթից կամ ստվարաթղթից տպա
գրական գովազդային տախտակներ. տպագրա
կան տեղեկատվական բացիկներ կոսմետիկայի
և կոսմետիկական խնամքի բնագավառում.
տպագրական պարբերականներ կոսմետիկայի
և կոսմետիկական խնամքի բնագավառում.
տպագրական արտադրանք, այն է՝ ուղեցույցներ
կոսմետիկայի և կոսմետիկական խնամքի վերա
բերյալ. տպագրական ուսուցողական նյութեր
կոսմետիկայի և կոսմետիկական խնամքի բնա
գավառում. գովազդային և խրախուսական
նյութերի տեսքով դիտողական տպագրական
արտադրանք. թղթագրենական պիտույքներ։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20101140
(220) 02.08.2010

(111) 16435
(151) 19.01.2011
(181) 02.08.2020
(730) «Իմիջ Մ.Գ.» ՍՊԸ, Գյումրի, Սունդուկյան
149, AM
(442) 22.09.2010
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ։
____________________

(210) 20101182
(220) 10.08.2010

(111) 16436
(151) 19.01.2011
(181) 10.08.2020
(730) «Վեբ Ստուդիո Ուան» ՍՊԸ, Երևան, Վար
դանանց 7, բն. 43, AM
(442) 06.09.2010
(540)

(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա
ռայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա
կան վերլուծումներ և հետազոտություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում։
____________________

(210) 20101186
(220) 11.08.2010

(111) 16437
(151) 19.01.2011
(181) 11.08.2020
(730) «Վեբ Ստուդիո Ուան» ՍՊԸ, Երևան, Վար
դանանց 7, բն. 43, AM
(442) 06.09.2010
(540)

2

ՄԱՍ №
1

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կա
պույտ, սպիտակ և մոխրագույն գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա
ռայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա
կան վերլուծումներ և հետազոտություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում։
____________________

(210) 20101252
(220) 01.09.2010

(111) 16438
(151) 19.01.2011
(181) 01.09.2020
(730) «Բարվա» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 41, AM
(442) 06.10.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և կանաչ
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 4. էկոլոգիապես մաքուր պինդ վառե
լանյութ, որը պատրաստված է տարբեր բիո
զանգվածներից, այդ թվում՝ ծղոտ և փայտի
թափոն։
____________________

(210) 20090523
(220) 07.05.2009

(111) 16439
(151) 25.01.2011
(181) 07.05.2019
(730) «Անաշարտ» ՍՊԸ, Վանաձոր, Գ. Նժդեհի
3 նրբ., 5 տուն, AM
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
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մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարա
կան գործունեություն գործարարության ասպա
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ. բա
ցառությամբ առևտրի։
____________________

(210) 20100467
(220) 01.04.2010

(111) 16440
(151) 25.01.2011
(181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540)

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

(210) 20100468
(220) 01.04.2010

(111) 16441
(151) 25.01.2011
(181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540)

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

2

ՄԱՍ №
1

(210) 20100471
(220) 01.04.2010

(111) 16442
(151) 25.01.2011
(181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540)

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

(210) 20100472
(220) 01.04.2010

(111) 16443
(151) 25.01.2011
(181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540)

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

(210) 20100473
(220) 01.04.2010

(111) 16444
(151) 25.01.2011
(181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
և դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20100474
(220) 01.04.2010

(111) 16445
(151) 25.01.2011
(181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540)

(210) 20100480
(220) 01.04.2010

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

(511)
դաս 5. անասնաբուժական պատրաստուկ
ներ։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100475
(220) 01.04.2010

(111) 16446
(151) 25.01.2011
(181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540)

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

(210) 20100476
(220) 01.04.2010

(111) 16447
(151) 25.01.2011
(181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540)

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

2

ՄԱՍ №
1

(111) 16448
(151) 25.01.2011
(181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540)

(210) 20100481
(220) 01.04.2010

(111) 16449
(151) 25.01.2011
(181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540)

(511)
դաս 30. ըմպելիքներ թեյի հիմքով։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100482
(220) 01.04.2010

(111) 16450
(151) 25.01.2011
(181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540)

(511)
դաս 30. ըմպելիքներ թեյի հիմքով։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100483
(220) 01.04.2010

(111) 16451
(151) 25.01.2011
(181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
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(540)

(511)
դաս 30. ըմպելիքներ թեյի հիմքով։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100484
(220) 01.04.2010

(111) 16452
(151) 25.01.2011
(181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540)

(511)
դաս 30. ըմպելիքներ թեյի հիմքով։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100485
(220) 01.04.2010

(111) 16453
(151) 25.01.2011
(181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540)

(511)
դաս 30. ըմպելիքներ թեյի հիմքով։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100487
(220) 01.04.2010

(111) 16454
(151) 25.01.2011
(181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540)

(511)
դաս 3. արևից պաշտպանվելու պատրաս
տուկներ և լոսյոններ կոսմետիկական նպա
տակների համար։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

2

ՄԱՍ №
1

(210) 20100548
(220) 08.04.2010

(111) 16455
(151) 25.01.2011
(181) 08.04.2020
(730) «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան
2, AM
(540)

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նա
խատ եսված են օգտագործելու արդյունա
բեր ական և գիտական նպատակներով, լու
սանկարչության, գյուղատնտեսության, այգե
գործության և անտառաբուծության մեջ. չմշակ
ված սինթետիկ խեժեր, չմշակված պլաստմաս
սաներ. պարարտանյութեր. կրակ մարող բաղա
դրություններ. քիմիական նյութեր մետաղ
ների զոդման և մխման համար. քիմիակ ան
նյութեր սննդամթերքի պահածոյացման հա
մար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի պահա
ծոյացման համար. դաբաղանյութեր. սոսնձող
նյութեր արդյունաբերական նպատակներով
օգտագործելու համար.
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 տպագրու
թյան համար.
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.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր,
պատրույգներ լուսավորման համար.
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
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դիետիկ նյութեր բուժական նպատակն երի
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալա
թեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղ յա շինանյութեր.
շարժական մետաղ յա կառուցվածքներ և շի
նություններ. մետաղ յա նյութեր ռելսուղիների
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետա
ղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա խո
ղովակներ. անկիզելի պահարաններ. սովորա
կան մետաղներից պատրաստված իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. հանքանյութեր.
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 կառավ ար
վողների. ինկուբատորներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք.
ածելիներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ
խական, լուսանկարչական, կինեմ ատոգ րա
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկա
րարական և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավոր
ման 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 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամ նաբ ուժական և անասնաբուժական
սարքեր ու գործիքներ. վերջավորությունների
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ՄԱՍ №
1

պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակ
ման, սառեցման, չորացման, օդափոխման,
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական
սարքեր.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամ աքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ.
դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր.
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.
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 սարքավորումների).
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման
համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, աս
բեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստված
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
մասն ակի մշակված պլաստմասսայից իրեր.
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ
մետաղյա ճկուն խողովակներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ.
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ.
հովանոցներ, անձրևակալներ և ձեռնափայտեր.
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական
իրեր.
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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.
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 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական
վրձինների) և դրանց պատրաստման համար
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների համար.
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի
մշակված ապակի (բացառությամբ շինարարա
կան ապակու). ապակյա, հախճապակյա և
ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում.
դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա
սաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ,
բրեզենտ, առագաստներ, պարկեր և տոպ
րակներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
խծուծման նյութեր (բացառությամբ ռետինից և
պլաստմասսայից պատրաստվածների). մանա
ծագործական թելքահումք.
դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագոր
ծության համար.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
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 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդ
գրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի զար
դեր.
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դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործա
կան, անտառային և հացահատիկային մթերք
ներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կեն
դանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր,
բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների
համար. ածիկ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի).
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար
քավորումների տեղակայում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումների կազմա
կերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծումներ և հետազոտություններ. հա
մակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում.
դաս 44. բժշկական ծառայությունն եր.
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն
դանիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոս
մետիկական ծառայություններ. գյուղատնտե
սական, այգեգործական և անտառաբուծական
ծառայություններ։
____________________

(210) 20100577
(220) 16.04.2010

(111) 16456
(151) 25.01.2011
(181) 16.04.2020
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(730) «Ամա-Խաչ» ՍՊԸ, Վանաձոր, Խնձորուտ
5փ, 37 տուն, AM
(540)
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(526) Բացի «VIP», «V5.4» գրառումներից մնա
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է արծաթագույն և սև
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի։
____________________

(511)
դաս 29. կոտլետներ, քյուֆթա, լանգետ,
մսի խճողակ.
դաս 30. մակարոնեղեն, խինկալի, պել
մեններ.
դաս 32. զովացուցիչ ըմպելիքներ։
____________________

(210) 20100583
(220) 19.04.2010

(111) 16458
(151) 25.01.2011
(181) 19.04.2020
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գոր
ծարանային 10, AM
(540)

(210) 20100582
(220) 19.04.2010

(111) 16457
(151) 25.01.2011
(181) 19.04.2020
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գոր
ծարանային 10, AM
(540)

(526) Բացի «VIP», «V5.4» գրառումներից մնա
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է արծաթագույն և սև
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի։
____________________
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(210) 20100601
(220) 22.04.2010

(111) 16459
(151) 25.01.2011
(181) 22.04.2020
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(540)

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ,
մախորկա. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ,
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, սիգարետների և պա
պիրոսների լցման ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ,
ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգարետներ, պա
պիրոսներ, սիգարներ, սիգարիլներ. ծխելու
նյութեր, որոնք վաճառվում են առանձին կամ
ծխախոտի հետ խառնուրդում, ոչ բժշկական կամ
բուժական նպատակների համար. քթախոտ.
ծխելու պիտույքներ, ընդգրկված 34–րդ դասում.
սիգարետի և պապիրոսի թուղթ, սիգարետի և
պապիրոսի պարկուճներ, լուցկի։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(111) 16460
(151) 25.01.2011
(181) 27.04.2020
(730) Էլմիրա Ալեքսանյան, Երևան, Ազատության
14, բն.12, AM
(540)
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(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.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր
պում:
____________________

(210) 20100703
(220) 14.05.2010

(111) 16461
(151) 25.01.2011
(181) 14.05.2020
(730) Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի
նահանգ, US
(540)

(210) 20100616
(220) 27.04.2010

(511)
դաս 3. մաքրման, ողորկման (փայլեցման),
ճարպազերծման և հղկամշակման պատրաս
տուկներ. մոմեր. օճառներ. լվացող միջոցներ,
ընդգրկված դաս 3–ում։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20100782
(220) 01.06.2010

(111) 16462
(151) 25.01.2011
(181) 01.06.2020
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
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(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային հա
ղորդակցական և հեռահաղորդակցական սար
քեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա
վորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքեր
և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատեսված
տվ յալների մշակման, գրանցման, պահման,
փոխանցման, որոնման, առբերման կամ ստաց
ման համար. սարքեր և սարքավորումներ
ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության և
ծածկագրված տվյալների գրանցման, փոխանց
ման, 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 հաղորդող
և ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ հա
ղորդվ ած ծրագրերին մուտքի ապահովման
սարքեր. հոլոգրամներ. համակարգիչներ. հա
մակարգիչներին կից սարքավորումներ. ծրա
գրավորված տվյալներ պարունակող էլեկտրո
նային սխեմաներ. համակարգչային ծրագրեր.
համակարգչային ծրագրային արտադ րանք.
տվյալների մագնիսական կրիչներ հանդիսացող
սկավառակներ, ժապավեններ և լարեր. դատարկ
և նախապես գրանցված մագնիսական քար
տեր. տվյալների քարտեր. հիշողության քար
տեր. բանական քարտեր. միկրոպրոցեսորներ
պարունակող քարտեր. ինտեգրալային սխե
մաների քարտեր. նույնականացման էլեկտրո
նային քարտեր. հեռախոսային քարտեր.
հեռախ ոսային վարկաքարտեր. վարկաքար
տեր. հաշվեքարտեր. քարտեր էլեկտրոն ա
յին խաղերի համար, որոնք նախատեսված են
հեռախոսների հետ օգտագործման համար. CD
ROM-ներ. տվյալների մագնիսական, թվային և
օպտիկական կրիչներ. մագնիսական, թվային
և օպտիկական տվ յալների գրանցման և
պահման կրիչներ (դատարկ և նախապես
գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող հա
մակարգչային ծրագրային արտադրանք. հա
մակ արգչային տվ յալների բազաներից կամ
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ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող).
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, տե
սակոնֆերանսների և տեսահեռախոսների
ծառայության մատուցման համար. հա
մակարգչային ծրագրային արտադրանք տվյալ
ների որոնման և առբերման համար. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի
տվ յալների բազաներ մուտքի ապահովման,
հեռահաղորդակցական ծառայությունների
մատուցման, համակարգչային ցանցերի և
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ
տակների համար. համակարգչային խաղերի
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից տրա
մադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող). MP3
ինտերնետային վեբ–կայքերից տրամադրվող
թվային երաժշտություն (բեռնվող). սարքեր
ինտերնետից ստացված երաժշտության նվա
գարկման համար. MP3 նվագարկիչներ. համա
կարգչային տվ յալների բազաներից կամ ին
տերնետից կամ ինտերնետային կայքերից
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ,
նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր, ֆիլ
մեր, տեսատվ յալներ և ձայնատեսային ծրա
գրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր և
սարքավորում ներ. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք հեռահսկման համար.
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր.
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոս
ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական
լարեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ.
դիմադ րության լարեր. էլեկտրոդներ. հեռա
հաղորդակցական համակարգեր և կայանք
ներ. հեռախոսային ցանցերի տերմ ինալ
ներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. հեռա
հաղորդակացական ազդանշանի մուտքի, պահ
ման, փոխակերպման և մշակման սարքեր.
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տեր
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մինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ ապ
րանքների և ծառայությունների ցուցադրման
և պատվիրման համար. փեյջինգային, ռադիո
փեյջինգային և ռադիոհեռախոսային սարքեր
և սարքավորումներ. հեռախոսներ, շարժական
հեռախոսներ և հեռախոսային լսափողեր.
ֆաքսիմիլային ապարատներ. հեռախոսների և
հեռախոսային լսափողերի լրացուցիչ պարա
գաներ. հեռախոսների հետ օգտագործվող
ադապտեր. հեռախոսների լիցքավորման սար
քեր. գրասեղաններին կամ ավտոմեքենանե
րում տեղակայված բարձրախոսով սարքեր՝
հեռախոսի ավտոմատ օգտագործման համար.
ավտոմեքենաներում տեղադրվող հեռախոսա
յին լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ
և պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շար
ժական հեռախոսների և հեռախոսային սար
քերի ու լրասարքերի պահման և կրման հա
մար. համակարգչայնացված անձնական քար
տուղ արներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ.
միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմ
ներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ
դիրքավորման էլեկտրոնային համակարգեր.
նավարկման, հետևման և դիրքավորման էլեկ
տրոնային սարքեր և սարքավորումներ. հսկման
սարքեր և սարքավորումներ (բացառությամբ invivo հսկման). ռադիոսարքեր և սարքավորումն եր.
կառավարման, տեստավորման (բացառությամբ
in-vivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկման
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկ
տրաօպտիկական սարքեր և գործիքներ. տե
սաֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և սարքա
վորումներ. էլեկտրոնային խաղերի սարքեր և
սարքավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային
լրացուցիչ պարագաներ և կից սարքավորանք,
որոնք նախատեսված և հարմարեցված են
համակարգիչների, ձայնատեսային սարքերի
և էլեկտրոնային խաղերի սարքերի ու սարքա
վորումների հետ օգտագործման համար. վերո
հիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր
դակցություն. հեռախոսների, շարժական հեռա
խոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, հաղոր
դագրությունների հավաքման և փոխանց
ման, ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի եր
թուղու փոփոխման, ինքնապատասխանիչի,
տեղեկատուի և էլեկտրոնային փոստի ծառա
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յություններ. ձայնի, տվյալների, պատկերների,
երաժշտության և տեղեկատվության փոխան
ցում, տեղ հասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային
հաղորդագրությունների տեղ հասցնում. օնլայն
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության
վերաբերյալ. տվ յալների միջփոխանակման
ծառայություններ. տվ յալների փոխանցում
հեռահաղորդակցության միջոցով. արբանյա
կային կապի ծառայություններ. հեռարձակման
ծառայություններ. ռադիո կամ հեռուստատե
սային ծրագրերի ու ֆիլմերի, հեռուստախանութ
ու վեբխանութ ծրագրերի հեռարձակում կամ
հաղորդում. տեսատեքստի, տելետեքստի և
տվյալների դիտման ծառայություններ. մուլտի
մեդիա բովանդակության հեռարձակում և տեղ
հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության
ցանցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն
ների ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների
ծառայություններ. տեսահեռախոսների ծառա
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ
վեբ– էջերի), համակարգչային ծրագրերի և այլ
տվ յալների հեռահաղորդակցություն. օգտա
գործողներին ինտերնետ մուտքի տրամադրում.
ինտերնետին կամ տվ յալների բազաներին
հեռահաղորդակցական միացումների կամ
կապուղիների տրամադրում. օգտագործող
ներին ինտերնետ մուտքի տրամադրում (պրո
վայդերների ծառայություններ). էլեկտրոնա
յին կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում.
ինտերնետում թվային երաժշտության վեբ–
կայքերի մուտքի տրամադրում. ինտերնետում
MP3 վեբ–կայքերի մուտքի տրամադրում.
հեռահ աղորդակցության միջոցով թվային
երաժշտության տեղ հասցնում. այլ օպերա
տորներին հեռահաղորդակցական ենթա
կ ա ռ ո ւ ց վ ա ծ ք ն ե ր մ ո ւ տ ք ի տ ր ա մ ա դ ր ո ւ մ .
որոնման միջոցների գործարկում և տրա
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի ծա
ռայություններ. հաղորդագրությունների ու
պատկերների համակարգչայնացված փո
խանցում. հաղորդակցություն համակարգչի
միջոցով. նորությունների գործակալություն
ների ծառայություններ. նորությունների և ըն
թացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ
տեղեկ ատվության փոխանցում. վերոհիշյալ
ծառայությունների տրամադրման համար
օգտագործվող սարքերի, սարքավորում
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ների, տեղակայման սարքերի կամ մասերի
վարձ ում, վարձույթ և վարձակալություն.
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ
խորհրդատ վություն, տեղեկատվություն և
խորհրդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
օնլայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող դաստիարակության,
կրթության, ուսուցման, զվարճությունների,
մարզական և մշակութային միջոցառումների
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
համակարգչային տվյալների բազաների կամ
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնա
յին խաղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային
սարքերի ու սարքավորումների վարձակալման
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատեսային
զվարճությունների ծառայություններ. ֆիլմերի,
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի և
հեռուստ ախանութների ու վեբ–խանութների
ծ ր ագ ր ե ր ի ա ր տ ա դ ր ո ւ թ յ ո ւ ն . խ ա ղ ե ր ի ո ւ
մրցույթների կազմակերպում. էլեկտրոնային
հրատ արակում ների օնլայն տրամադրում.
էլեկտրոնային գրքերի և ամսագրերի օնլայն
հրատարակում. տեքստերի հրատարակում
էլեկտրոնային ֆորմատում կամ այլ կերպ. ձայ
նային և (կամ) տեսային տեղեկատվական
միջոցների հրատարակում և արտադրություն.
ցուցահանդեսների ծառայություններ. ցուցա
հանդեսներին և ցուցահանդեսների ծառա
յություններին օնլայն մուտքի տրամ ադրում.
լրատվական ծրագրերի ծառայություններ
ինտերնետով հաղորդելու համար. կոնֆ ե
րանսների, սեմինարների, սիմպոզ իումների,
դասընթացների ու քննարկումների կազմա
կերպում և անցկացում. օնլայն ռեժիմում
հեռահ աղորդակցական կապի կամ համա
կարգչային ցանցի միջոցով կամ այլ միջոց
ներով տրամադրվող ինտերակտիվ և հեռա
վորական ուսուցողական դասընթացներ և
սեսիաներ. թարգմանչական ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով օնլայն
ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահների
ծառայություններ. մոլեխաղերի ծառայություն
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ներ. ակումբների ծառայություններ. տոմսերի
ամրագրում և պատվիրում զվարճալի միջո
ցառում ների, մարզական և մշակութային
միջոցառումների համար. էլեկտրոնային գրա
դարանների ծառայություններ էլեկտրոնային
տեղեկատվության (ներառյալ պահոցային
տեղ եկատվության) տրամադրման համար՝
էլեկտրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ)
տեսատեղեկատվության և տվ յալների, խա
ղերի և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրոնային
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և զրու
ցասրահների տրամադրում և գործարկում.
ինտերնետից թվային երաժշտության տրա
մադրում (չբեռնվող). MP3 ինտերնետային
վեբ–կայքերից թվային երաժշտության տրա
մադրում (չբեռնվող). լուսանկարների, նկար
ների, գրաֆիկայի, ձայնի, ֆիլմերի, տեսա
գրությունների և ձայնատեսային ծրագրերի
(չբեռնվող) տրամադրում օնլայն ռեժիմում
կամ համակարգչային տվ յալների բազայից
կամ ինտերնետից կամ ինտերնետային վեբ–
կայքերից. լուսանկարչական ծառայություն
ներ. բոլոր վերոհիշալ ծառայությունների վերա
բերյալ տեղեկատվության և խորհրդատվության
տրամադրում։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100853
(220) 15.06.2010

(111) 16463
(151) 25.01.2011
(181) 15.06.2020
(730) ԲՌ ԻՓ Հոլդր ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և մոռա
գույն գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 30. պաղպաղակ, պաղպաղակ–տոր
թեր, մրգերով, օշարակով, ընկույզով, հա
րած սերուցքով սերուցքային պաղպաղակ,
սառեցված յոգուրտ, սառեցված քասթարդ
(քաղցր կամ հեղուկ եփած կրեմ), սոուսներ և
օշարակներ պաղպաղակի վրա լցնելու հա
մար, պրալինե (կոնֆետի տեսակ) պաղպա
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ղակի վրա դնելու համար, մրգային պաղպա
ղակ, սառեցված աղանդեր, սորբիտ, տորթեր
և հրուշակեղեն, կոնֆետներ, սառնաշաքար և
քաղցրավենիք, սննդային համեմունքներ պաղ
պաղակի պատրաստման համար, սուրճի համով
«սլաշ» տեսակի սառեցված ըմպելիքներ, սուրճ,
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ, թեյ, թեյի հիմքով
ըմպելիքներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգերի համով «սլաշ» տեսակի սառեցված ըմպե
լիքներ. թարմ մրգերի կամ բանջարեղենի խյու
սով պատրաստված «սմութի» տեսակի սառը
ըմպելիքներ.
դաս 43. ռեստորաններ, սրճարաններ,
խորտկարաններ. սննդամթերքի պատրաստ
ման, դուրս տրման, ինչպես նաև առաքման ծա
ռայություններ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20100854
(220) 15.06.2010

(111) 16464
(151) 25.01.2011
(181) 15.06.2020
(730) ԲՌ ԻՓ Հոլդր ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և մոռա
գույն գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 30. պաղպաղակ, պաղպաղակ–տորթեր,
մրգերով, օշարակով, ընկույզով, հարած սերուցքով
սերուցքային պաղպաղակ, սառեցված յոգուրտ,
սառեցված քասթարդ (քաղցր կամ հեղուկ եփած
կրեմ), սոուսներ և օշարակներ պաղպաղակի
վրա լցնելու համար, պրալինե (կոնֆետի
տեսակ) պաղպաղակի վրա դնելու համար,
մրգային պաղպաղակ, սառեցված աղանդեր,
սորբիտ, տորթեր և հրուշակեղեն, կոնֆետներ,
սառնաշաքար և քաղցրավենիք, սննդային հա
մեմունքներ պաղպաղակի պատրաստման
համար, սուրճի համով «սլաշ» տեսակի սառեցված
ըմպելիքներ, սուրճ, սուրճի հիմքով ըմպելիքներ,
թեյ, թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգերի համով «սլաշ» տեսակի սառեցված ըմպե
լիքներ. թարմ մրգերի կամ բանջարեղենի խյու

2

ՄԱՍ №
1

սով պատրաստված «սմութի» տեսակի սառը
ըմպելիքներ.
դաս 43. ռեստորաններ, սրճարաններ,
խորտկարաններ. սննդամթերքի պատրաստ
ման, դուրս տրման, ինչպես նաև առաքման
ծառայություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100855
(220) 15.06.2010

(111) 16465
(151) 25.01.2011
(181) 15.06.2020
(730) ԲՌ ԻՓ Հոլդր ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US
(540)
(511)
դաս 30. պաղպաղակ, պաղպաղակ–տորթեր,
մրգերով, օշարակով, ընկույզով, հարած սերուց
քով սերուցքային պաղպաղակ, սառեցված
յոգուրտ, սառեցված քասթարդ (քաղցր կամ
հեղուկ եփած կրեմ), սոուսներ և օշարակներ
պաղպաղակի վրա լցնելու համար, պրալինե
(կոնֆետի տեսակ) պաղպաղակի վրա դնելու
համար, մրգային պաղպաղակ, սառեցված
աղանդեր, սորբիտ, տորթեր և հրուշակեղեն,
կոնֆետներ, սառնաշաքար և քաղցրավենիք,
սննդային համեմունքներ պաղպաղակի պատ
րաստման համար, սուրճի համով «սլաշ» տեսակի
սառեցված ըմպելիքներ, սուրճ, սուրճի հիմքով
ըմպելիքներ, թեյ, թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգերի համով «սլաշ» տեսակի սառեցված ըմպե
լիքներ. թարմ մրգերի կամ բանջարեղենի խյու
սով պատրաստված «սմուզի» տեսակի սառը
ըմպելիքներ.
դաս 43. ռեստորաններ, սրճարաններ,
խորտկարաններ. սննդամթերքի պատրաստման,
դուրս տրման, ինչպես նաև առաքման ծառա
յություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100856
(220) 15.06.2010

(111) 16466
(151) 25.01.2011
(181) 15.06.2020
(730) ԲՌ ԻՓ Հոլդր ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US
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(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ, պաղպաղակ–տորթեր,
մրգերով, օշարակով, ընկույզով, հարած սերուց
քով սերուցքային պաղպաղակ, սառեցված
յոգուրտ, սառեցված քասթարդ (քաղցր կամ
հեղուկ եփած կրեմ), սոուսներ և օշարակներ
պաղպաղակի վրա լցնելու համար, պրալինե
(կոնֆետի տեսակ) պաղպաղակի վրա դնելու
համար, մրգային պաղպաղակ, սառեցված
աղանդեր, սորբիտ, տորթեր և հրուշակեղեն,
կոնֆետներ, սառնաշաքար և քաղցրավենիք,
սննդային համեմունքներ պաղպաղակի պատ
րաստման համար, սուրճի համով «սլաշ» տեսակի
սառեցված ըմպելիքներ, սուրճ, սուրճի հիմքով
ըմպելիքներ, թեյ, թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգերի համով «սլաշ» տեսակի սառեցված ըմպե
լիքներ. թարմ մրգերի կամ բանջարեղենի խյու
սով պատրաստված «սմուզի» տեսակի սառը
ըմպելիքներ.
դաս 43. ռեստորաններ, սրճարաններ,
խորտկարաններ. սննդամթերքի պատրաստման,
դուրս տրման, ինչպես նաև առաքման ծառա
յություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100878
(220) 18.06.2010

(111) 16467
(151) 25.01.2011
(181) 18.06.2020

2

ՄԱՍ №
1

կենտրոնական պրոցեսորով մարտկոցների բռնիչ
ներ (կալիչներ), էլեկտրալարեր, համակարգչա
յին ինտերֆեյսի համակարգեր էլեկտրական շար
ժաբերով հեծանիվների համար.
դաս 11. լամպեր. հեծանիվն երի լամպեր.
դաս 12. էլեկտրական շարժաբերով հեծա
նիվների էլեկտրական շարժիչներ և շարժիչների
պտույտների թվի կարգավորիչներ. էլեկտրական
շարժաբերով հեծանիվների մասեր և լրասար
քեր. ռեդուկտորներ (ատամնավոր փոխանցում),
հետևի անիվի ականոց՝ փոխանցումային հարա
բերության փոփոխության ներկառուցված մե
խանիզմով, էլեկտրաշարժիչով շարժաբերի
հանգույց, շարժիչ-անիվ, առջևի շղթայանիվ
(շղթայի աստղանիվ). շուռտվիկային համակարգ,
որը ներառում է ձախ և աջ շարժաթևեր, տանող
աստղանիվներ և մասեր տանող աստղանիվն երի
և շարժաթևերի ամրակապման համար. (ոլորող)
մոմենտի տվիչ, ձեռնարգելակի լծակ, անիվային
արգելակ, բոլոր վերը նշված ապրանքները նա
խատեսված են էլեկտրական շարժաբերով հե
ծանիվների համար։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100918
(220) 28.06.2010

(111) 16468
(151) 25.01.2011
(181) 28.06.2020
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գոր
ծարանային 10, AM
(540)

(730) Շիմանո Ինք., JP
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրականության փոխանցման,
բաշխման, կերպափոխման, կուտակման, կար
գավորման կամ կառավարման սարքեր և գոր
ծիքներ, որոնք նախատեսված են էլեկտրական
շարժաբերով հեծանիվն երի համար. մարտկոց
ներ համակարգիչների և հեծանիվն երի համար,
լիցքավորման սարքեր մարտկոցների համար,
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(526) Բացի «IMT» տառակապակցությունից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, մոխրա
գույն, ոսկեգույն, արծաթագույն, սև և սպի
տակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի։
____________________
(210) 20100920
(220) 28.06.2010

(111) 16469
(151) 25.01.2011
(181) 28.06.2020
(730) Ռամադա Ինթրնեշնլ, Ինք., US
(442) 06.09.2010
(540)
(511)
դաս 35. ֆրանչայզինգ, այն է՝ օգնու
թյան տրամադրում հանգստյան տների, հյու
րանոցների, մոթելների, բնակատեղերի, բնա
կատեղերի պայմանների և ռեստորանների
կառավարման, կազմակերպման և ստեղծման
հարցերում. գործերի կառավարում և խորհրդակ
ցություն գործարարության ասպարեզում. գոր
ծարարության ասպարեզում գործերի կառա
վարման, օժանդակության, կազմակերպման,
խորհրդատվության և վերլուծության ծառա
յությունների տրամադրում. մարկետինգ և
շուկայի հետազոտում. գովազդ և վաճառքի
խթանում. հանգստի համար նախատեսված
գույքի վարձակալման վերաբերյալ գովազդ
երրորդ անձանց համար.
դաս 43. հյուրանոցների, մոթելների և ռես
տորանների ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղերի ամրագրում երրորդ անձանց
համար։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

2

ՄԱՍ №
1

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, օդե
կոլոններ, օծանելիք, անուշաբույր արտադրանք
անձնական օգտագործման համար, դեղերով
չտոգորված մաշկի խնամքի միջոցներ, ստվե
րաներկեր աչքերի համար, դիմափոշիներ, աչքի
մատիտներ, կարմրաներկ, շրթներկ, փայլեր
շուրթերի համար։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20100963
(220) 06.07.2010

(111) 16471
(151) 25.01.2011
(181) 06.07.2020
(730) «Էսկո–կոնցեռն» ՓԲԸ, Երևան, Սայաթ–
Նովա 13, AM
(442) 13.08.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ գույնով։
(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր։
____________________

(210) 20101017
(220) 13.07.2010

(111) 16472
(151) 25.01.2011
(181) 13.07.2020
(730) «Գագմայ» ՍՊԸ, Արարատ, գ. Արալեզ, AM
(442) 13.08.2010
(540)

(210) 20100962
(220) 06.07.2010

(111) 16470
(151) 25.01.2011
(181) 06.07.2020
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 13.08.2010
(540)
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(526) Բացի «ԳԱԳՄԱՅ» և «GAG MAY» բառերից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն։
(511)
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական,
անտառային և հացահատիկային մթերքներ,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ.
թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, բնական
բույսեր և ծաղիկներ. կենդանիների համար կեր.
ածիկ։
____________________

2

ՄԱՍ №
1

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովում՝ տեղում սպառելու կամ դուրս հա
նելու համար, սննդամթերքի պատրաստման և
առաքման ծառայություններ, ռեստորանների
ծառայություններ, սրճարանների և խորտկա
րանների ծառայություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101095
(220) 22.07.2010
(210) 20101072
(220) 20.07.2010

(111) 16473
(151) 25.01.2011
(181) 20.07.2020
(730) Ինթերնեյշնլ քոֆի ընդ թի, ԼԼՔ, US
(442) 06.09.2010
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովում՝ տեղում սպառելու կամ դուրս
հանելու համար, սննդամթերքի պատրաստման
և առաքման ծառայություններ, ռեստորան
ների ծառայություններ, սրճարանների և խորտ
կարանների ծառայություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101074
(220) 20.07.2010

(111) 16474
(151) 25.01.2011
(181) 20.07.2020
(730) Ինթերնեյշնլ քոֆի ընդ թի, ԼԼՔ, US
(442) 06.09.2010
(540)

(111) 16475
(151) 25.01.2011
(181) 22.07.2020
(730) Թրոփիքանա Փրոդաքթս, Ինք., Դելավերի
նահանգ, US
(442) 22.09.2010
(540)

(511)
դաս 32. մրգային հյութեր և մրգային հյութեր
պարունակող ըմպելիքներ։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101187
(220) 11.08.2010

(111) 16476
(151) 25.01.2011
(181) 11.08.2020
(730) Ամերիքն-Սիգրեթ Քամփնի (Օվերսիզ)
Լիմիթիդ, CH
(442) 22.09.2010
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային արտադրանք,
սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, վառիչ
ներ, լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20101229
(220) 25.08.2010

(111) 16477
(151) 25.01.2011
(181) 25.08.2020
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Իսակովի պող. 2, AM
(442) 22.09.2010
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20101230
(220) 25.08.2010

(111) 16478
(151) 25.01.2011
(181) 25.08.2020
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Իսակովի պող. 2, AM
(442) 22.09.2010
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20101231
(220) 25.08.2010

(111) 16479
(151) 25.01.2011
(181) 25.08.2020
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Իսակովի պող. 2, AM
(442) 22.09.2010
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20101246
(220) 31.08.2010

(111) 16480
(151) 25.01.2011
(181) 31.08.2020
(730) «Քեթրին գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի
4/11, AM

2

ՄԱՍ №
1

(442) 22.09.2010
(540)
(511)
դաս 30. հացաբուլկեղեն.
դաս 35. առևտուր.
դաս 39. տուրիստական գործունեություն.
դաս 41. հանգստի և զվարճությունների
կազմակերպում։
____________________

(210) 20101262
(220) 06.09.2010

(111) 16481
(151) 25.01.2011
(181) 06.09.2020
(730) «Գերմաստ» ՓԲԸ, RU
(442) 06.10.2010
(540)

(511)
դաս 2. մածիկներ ապակիների համար.
դաս 17. նյութեր մեկուսացման և խտացման
համար, այդ թվում՝ կեմեր (քուղեր) խտացման
համար. մածիկներ. մեկուսիչ ժապավեններ.
խտարար միջադիրներ ճեղքերի համար. ան
ջրանցիկ խտարարներ. խտացնող նյութեր
(hերմետիկներ) միացումների համար. քիմիա
կան բաղադրիչներ հոսակորուստի վերացման
համար. կպչուն ժապավեններ բացառությամբ
բժշկական, գրենական, կենցաղային բնույթի.
ինքնակպչուն ժապավեններ, բացառությամբ
բժշկական, գրենական, կենցաղային բնույթի.
դաս 19. ոչ մետաղական շինարարական
տարրեր ջերմամեկուսացման համար, ոչ մե
տաղ ական տարրեր տանիքների ջերմա
մեկուսացման համար, ոչ մետաղական կցվան
քային մակադիրներ տանիքների ջերմամեկու
սացման համար։
____________________

(210) 20101270
(220) 07.09.2010

(111) 16482
(151) 25.01.2011
(181) 07.09.2020
(730) «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ,
Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM
(442) 22.09.2010
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(540)

(526) «BEER» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ։
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ,
սև գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ (ռեստորան
ներ, սրճարաններ, հասարակական սնունդ).
ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում (հյու
րանոցներ, ժամանակավոր կացարաններ)։
____________________

(210) 20101317
(220) 15.09.2010

(111) 16483
(151) 25.01.2011
(181) 15.09.2020
(730) «Մակել թեքնոլոջի» ՍՊԸ, Երևան, ԱրինԲերդի 5/3, AM
(442) 06.10.2010
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրական վարդակներ, անջա
տիչներ և անջատման տուփեր, էլեկտրական
բաշխիչ սարքեր, էլեկտրական խրոցներ, վար
դակներ հեռախոսի և ալեհավաքի համար, երկա
րացման լարեր, էլեկտրական բաշխիչ, միացնող
և ճյուղավորման տուփեր. մալուխներ:
____________________

2

ՄԱՍ №
1

(210) 20101369
(220) 24.09.2010

(111) 16484
(151) 25.01.2011
(181) 24.09.2020
(730) Էբըթ ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳ, DE
(442) 21.10.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
և նյութեր ճարպակալման բուժման համար. բու
ժական նպատակների համար օգտագործվող
դիետիկ նյութեր։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20091705
(220) 29.12.2009

(111) 16485
(151) 31.01.2011
(181) 29.12.2019
(730) Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 51
փող., շենք 3, բն.54, AM
(540)

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

(210) 20100138
(220) 04.02.2010

(111) 16486
(151) 31.01.2011
(181) 04.02.2020
(730) Հյուլիթ-Փեքարդ Դիվելոփմենթ Քամփնի,
Լ.Փ., US
(310) 77/827, 132 (320) 15.09.2009 (330) US
77/827, 148
15.09.2009
US
(540)

(511)
դաս 2. ներկանյութեր քարթրիջների համար.
ներկանյութեր թանաքաշիթային քարթրիջների
համար. տպագրական ներկեր. տոներներ.
դաս 7. տպագրական մամլիչներ և դրանց
մասեր.
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դաս 9. համակարգչային ապարատային
արտադրանք, համակարգչային ծրագրային
արտադրանք, համակարգչներին կից սարքեր.
համակարգչային և հաղորդակցական ցան
ցերի համար ապարատային և ծրագրային ար
տադրանք, տվյալների մշակման և տվյալների
պահման համակարգեր, տպիչներ, ֆաքսիմիլային
ապարատներ, պատկերի ստեղծման, մշակման,
ցուցադրման, գրառման համար ապարատային
և ծրագրային արտադրանք, պատկերամուտներ,
լուսապատճենահանող սարքեր, պրոյեկտորներ,
հաշվիչներ, հեռախոսներ, մասեր և կցամասեր
վերը նշված ապրանքների համար. գրան
ցող և վերագրանցվող դատարկ օպտիկական
կրիչներ. գրանցող և վերագրանցվող դատարկ
CD սկավառակներ և DVD սկավառակներ, և
դրանց համար սկավառակավարներ և գրանցող
սարքեր.
դաս 16. թուղթ. տպող գլխիկներ տպիչների
և պլոտերների համար. բրոշյուրներ. ուղեցույց
ներ. տեխնիկական տեղեկագրեր. տվյալների
թերթիկներ. ապրանքների կատալոգներ, ապ
րանքների օգտագործման և սպասարկման
ուղեցույցներ.
դաս 35. խորհրդատվական ծառայու
թյուններ գործարարության ասպարեզում.
խորհրդատվական ծառայություններ գործարա
րության ասպարեզում գործերի կառավարման
վերաբերյալ. ռազմավարության պլանավորման
ծառայություններ. օնլայն մանրածախ առևտրի
խանութների ծառայություններ և պատվիրման
ծառայություններ. ծառայություններ դաշինքային,
համագործակցական և լուծման մեթոդների մշակ
ման (զարգացման) ծրագրերի բնագավառում.
գովազդային ծառայություններ. ծառայություն
ներ շուկայի հետազոտման և խթանման ծրա
գրերի բնագավառում. մարդկային ռեսուրսների և
մարդկային կապիտալի կառավարման աութսո
րսինգային ծառայություններ. այլ անձանց հա
մար աշխատանքային վարձացուցակների վա
րում (կառավարում). աշխատանքային գոյա
պաշարների (ենթակապալառուի) վերաբերյալ
խորհրդատվական ծառայություններ. հիմնարկ
ների և աշխատողների տեղափոխման և դրանց
մասին տեղեկության տրամադրման ծառա
յություներ. գործատուների համար տվյալների
հավաքագրման ծառայություններ. տվյալների
բազաների կառավարման ծառայություններ. գոր
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ծարարական գործընթացի աութսորսինգային
ծառայություններ. սպառողների հետ փոխհա
րաբերությունների կառավարման ծառայու
թյուններ.
դաս 36. գնումների ֆինանսավորման և
լիզինգային ֆինանսավորման ծառայություններ.
աշխատողների առողջության և բարեգործական
ֆոնդերից տրվող նպաստների վերաբերյալ
նախագ ծերի մշակում և կառավարում. այլ
անձանց համար վարկային քարտերով գործառ
նությունների մշակման ծառայություններ. այլ
անձանց համար ապահովագրական դիմում–
պահանջների մշակման և վարման ծառա
յութ յուններ. ֆինանսական վերլուծություն և
խորհրդատվական ծառայություններ բանկային
և ֆինանսական գործարքների կազմակերպման
և կառավարման համար.
դաս 37. համակարգչային ապարատային
արտադրանքի և հեռահաղորդակցական սար
քավ որումների տեղակայում, տեխնիկական
սպասարկում և վերանորոգում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հեռա
ցույց ներկայության ծառայություններ. օնլայն
զրուցասենյակների, հայտարարությունների
համար տարածքների և ֆորումների տրամադրում
օգտագործողների միջև հաղորդագրությունների
փոխանցման համար. օնլայն ծառայությունների
տրամադրում. հոսքային տեսանյութերի ծառա
յություններ. VOIP ծառայություններ (հեռա
խոսություն). էլեկտրոնային առևտրի ծառայու
թյուններ. տվյալների և տեղեկատվության էլեկ
տրոնային փոխանցում.
դաս 39. թվային բովանդակության էլեկտրո
նային պահպանում. թվային պատկերների և
լուսանկարների պահման համար վեբ կայքի
տրամադրում.
դաս 40. լուսանկարչական և թվային պատ
կերների մշակման, կատարելագործման և տպման
ծառայություններ. լուսանկարչական թղթի և
ապրանքների վրա թվային և լուսանկարչական
պատկերների պատվերով տպագրություն. թվա
յին պատկերների էլեկտրոնային պատկերման,
խմբագրման, կարգավորման, դասավորման և
փոփոխման համար վեբ-կայքի տրամադրում.
տպագրական ծառայություններ. ըստ պահանջի
(պատվերով) տպագրության ծառայություններ. այլ
անձանց համար պատվերով համակարգիչների
արտադրություն. համակարգչային ապարատային
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արտադրանքի, համակարգիչներին կից սարքերի
և էլեկտրոնիկայի օգտահանում (երկրորդային
օգտագործում).
դաս 41. դաստիարակչական (կրթական,
ուսուցողական) և ուսումնական ծառայություն
ներ, այն է՝ համակարգիչների, էլեկտրոնային
առևտրի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
բնագավառում դասընթացների, սիմպոզիումների,
սեմինարների և կոնֆերանսների անցկացում.
ինտերնետի միջոցով լուսանկարների և թվային
պատկերների բեռնման, համատեղ օգտա
գործման, դիտման և ուղարկման համար վեբ կայքի
տրամադրում. պատկերների թվային ձևավորում.
էլեկտրոնային հրատարակման ծառայություններ.
օնլայն ամսագրեր, այն է՝ համակարգիչների,
էլեկտրոնային առևտրի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների բնագավառներում տեղեկա
տվական բլոգներ. օգտագործողների կողմից
ստեղծված տեսապատկերների համար վեբ
կայքի տրամադրում.
դաս 42. համակարգչային ծառայություն
ներ, այն է՝ համակարգչային համակարգերի
վերլուծության, պլանավորման, ինտեգրացման,
նախագծման և տեխնիկական աջակցության
ծառայություններ. ինտերնետի միջոցով
խորհրդատվական ծառայություններ, այն է՝
էլեկտրոնային առևտրի բնագավառում այլ անձանց
համար ինտերնետային պորտալների զարգաց
ման և գործարարական ընթացքի ստեղծման
գործում աջակցության տրամադրում. ինտերնետի
և ինտրանետ ցանցի անվտանգության բնա
գավառում խորհրդատվական ծառայություններ.
համակարգչային ենթակառուցվածքի հոստին
գային ծառայություններ, այն է՝ այլ անձանց
համար բաժանորդագրման կամ «վճար ում
ըստ օգտագործման» հիմունքներով համա
կարգչային ապարատային արտադրանքի,
համակարգչային ծրագրային արտադրանքի,
համակարգիչներին կից սարքավորումների
և դրանց վերաբերյալ շահագործման և տեխ
նիկական աջակցության ծառայություն
ների տրամադրում. ինտերնետի միջոցով
համակարգչ ային ծրագրերին ժամավճարով
մուտքի տրամադրում. տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների կառավարման և խորհրդա
տվական ծառայություններ. համակարգչա
յին ծրագրային արտադրանքի նախագծում,
տեղակայում, տեխնիկական սպասարկ ում
և վերանորոգում. համակարգչային համա
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կարգերի և ցանցերի ինտեգրաց ում. համա
կարգչ ային համակարգի և ցանցերի կառա
վարման ծառայություններ. տվյալների բազա
ների ստեղծման (կատարելագործման) ծա
ռայություններ. համակարգչային ծրագրա
վորման ծառայություններ. ինտերնետի միջո
ցով այլ անձանց համար վեբ-կայքերի ստեղծում
կարգավորում, հոստինգ և միացում. ծայրա
հեղ կարևոր միջավայրում գործարքների և
գործողությունների հսկման և կառավարման
համար օգտագործվող համակարգչային ծրա
գրային արտադրանքի ընտրության, կիրառման
և օգտագործման վերաբերյալ խորհրդատվա
կան ծառայություններ այլ անձանց համար.
տեխն իկական աջակցության ծառայություն
ներ. տվյալներից տեղեկատվության դուրս բեր
ման ծառայություններ. դասակարգման (հա
մակարգման) ծառայություններ. տեղեկ ա
տվության կառավարման ծառայություններ.
համակարգիչների պատվերով նախագծում այլ
անձանց համար. ֆայլերի համատեղ օգտա
գործման ծառայություններ. տվ յալների պա
հուստային պատճենահանման և տվ յալների
վերականգնման ծառայություններ. տվյալների
տեղափոխման ծառայություններ. տվ յալների
ծածկագրման ծառայություններ. համակարգչային
ծառայություններ. վեբ-կայքերի ծառայություններ.
վարձակալական և լիզինգի ծառայություններ.
հաղորդակցական ցանցերի միջոցով գրաֆի
կական նախագծման ծառայությունների տրա
մադրում. գիտական և արդյունաբերական հե
տազոտություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100486
(220) 01.04.2010

(111) 16487
(151) 31.01.2011
(181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540)

(526) «FOREST HONEY» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։
(511)
դաս 30. մեղր։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20100532
(220) 07.04.2010

(111) 16488
(151) 31.01.2011
(181) 07.04.2020
(730) «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Կոմիտասի
49, AM
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, նարնջա
գույն, մոխրագույն, սպիտակ և սև գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր
ծառնություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100533
(220) 07.04.2010

(111) 16489
(151) 31.01.2011
(181) 07.04.2020
(730) «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Կոմիտասի
49, AM
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, նարնջա
գույն, մոխրագույն, սպիտակ և սև գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր
ծառնություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100535
(220) 07.04.2010

(111) 16490
(151) 31.01.2011
(181) 07.04.2020
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(730) «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Կոմիտասի
49, AM
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, նարնջա
գույն, մոխրագույն, սպիտակ և սև գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր
ծառնություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100628
(220) 29.04.2010

(111) 16491
(151) 31.01.2011
(181) 29.04.2020
(730) «Մրգանուշ» գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գյուղ Մրգանուշ, AM
(540)

(526) «ECO» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ։
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, կարմիր,
բեժ, սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, չո
րացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
դաս 30. քացախ։
____________________

(210) 20100644
(220) 03.05.2010

(111) 16492
(151) 31.01.2011
(181) 03.05.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սլավա Պողոսյան,
ԼՂՀ, Հադրութ, Շահումյան 3, AM
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(540)

(526) Բացի «ԶՈԼՈՏՈՅԵ ՊՈԼԵ» (ռուս.) արտա
հայտությունից մնացած բոլոր գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին,
կանաչ, շագանակագույն, ոսկեգույն, կա
պույտ, սև և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ։
(511)
դսա 29. բոված արևածաղկի սերմ։
____________________

(210) 20100653
(220) 04.05.2010

(111) 16493
(151) 31.01.2011
(181) 04.05.2020
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(540)
(511)
դաս 35. գովազդ. գործարարության խթա
նում. գործերի կառավարում գործարարության
ասպարեզում. վարչարարական գործունեու
թյուն գործարարության ասպարեզում. գոր
ծարարության ասպարեզում խրախուսական
պարգևատրում ների և լոյալության ծրա
գրերի կազմակերպում և կառավարում. գոր
ծար ար ական տեղակատվության ծառայու
թյուններ. փոստային պատվերների ծառա
յությունների վարչարարական մշակում և կազ
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ՄԱՍ №
1

մակերպում. գործարարական ներկայացման
կազմակերպում. գործարարական հետազոտում
և զննում. գործարարական կանխատեսման
ծառայություններ. գործարարական, գործավա
րական և քարտուղարական ծառայությունների
տրամադրում. նորությունների և ընթացիկ գոր
ծերի վերաբերյալ քաղվածքների և տեղեկատվու
թյան տրամադրում. գործարարության նպատակ
ներով ցուցահանդեսների կազմակերպում և
անցկացում. բարեգործական ծառայություններ,
այն է՝ գործերի կառավարում և վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
բարեգործական ծառայություններ, այն է՝
կամավորական ծրագրերի և հասարակական
ծառայությունների նախագծերի կազմակեր
պում և անցկացում. մանրածախ առևտրի ծա
ռայություններ. ապրանքների տեսականու
հավաքում մի տեղում (բացառությամբ դրանց
փոխադրումը) երրորդ անձանց համար՝ հնա
րավորություն տալով սպառողին հարմար
կերպով դիտել և գնել այդ ապրանքները,
որոնք տրամադրվում են օնլայն ռեժիմում հա
մակարգչային տվ յալների բազաների կամ
ինտերնետի միջոցով կամ այլ միջոցներով.
հեռահ աղորդակցական, համակարգչային,
էլեկտրոնային և էլեկտրական ապրանքների,
դրանց մասերի, կցամասերի և լրասարքերի,
տվյալների քարտերի, անվտանգության սարքերի
ու սարքավորումների, հագուստի, կոշկեղենի և
գլխարկների, աքսեսուարների, գործվածքե
ղենի, 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 անձ
նական խնամքի պարագաների, ընդհանուր
դեղատնային ապրանքների, մաքրող միջոց
ների, առող ջ ապահական ապրանքների,
սննդամ թերքի ու նպարեղենի, խմիչքների ու
ընպելիքների հավաքում մի տեղում՝ հնարա
վորություն տալով սպառողին հարմար կերպով
դիտել և գնել այդ ապրանքները. աճուրդային
վաճառք ինտերնետի միջոցով. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպա
րեզում ինտերնետի միջոցով վաճառքի իրա
կանացման համար. գովազդային ծառա
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յություններ էլեկտրոնային առևտրի խթան
ման համար. սպառման առարկաների մատա
կարարման ու խթանման, ապրանքների
ընտրման ու ներկայացման վերաբերյալ
տեղեկ ատվություն և խորհրդատվություն.
սպառմ ան առարկաների ու ապրանքների
ապագա գնորդներին տեղակատվության և
խորհրդատվության տրամադրում. տվյալների
հավաքում և վերագրանցում. գովազդների
հավաքում ինտերնետում որպես վեբ–էջեր
օգտագործման համար. տեղեկագրերի հավա
քում ինտերնետում տպագրելու համար. ապ
րանքների ու ծառայությունների գովազդի հա
մար վեբ– կայքերում տարածքի տրամադրում.
տվ յալների բազաների և տվ յալների մշակ
ման ծառայություններ. հեռախոսային ինք
նապատասխանիչի և հաղորդագրությունների
մշակման ծառայություններ. հեռախոսազանգերի
կայանների գործարկում. հեռակառավարման
կայանների գործարկում. տվյալների կառավարում
և էլեկտրոնային գույքագրում։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100654
(220) 04.05.2010

(111) 16494
(151) 31.01.2011
(181) 04.05.2020
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն և
սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 35. գովազդ. գործարարության
խթանում. գործերի կառավարում գործարա
րության ասպարեզում. վարչարարական գործու
նեություն գործարարության ասպարեզում. գոր
ծարարության ասպարեզում խրախուսական
պարգևատրում ների և լոյալության ծրա
գրերի կազմակերպում և կառավարում. գոր
ծարարական տեղակատվության ծառայու
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թյուններ. փոստային պատվերների ծառայու
թյունների վարչարարական մշակում և կազ
մակերպում. գործարարական ներկայացման
կազմակերպում. գործարարական հետազոտում
և զննում. գործարարական կանխատեսման
ծառայություններ. գործարարական, գործավա
րական և քարտուղարական ծառայությունների
տրամադրում. նորությունների և ընթացիկ գործերի
վերաբերյալ քաղվածքների և տեղեկատվության
տրամադրում. գործարարության նպատակներով
ցուցահանդեսների կազմակերպում և անցկացում.
բարեգործական ծառայություններ, այն է՝ գործերի
կառավարում և վարչարարական գործունեություն
գործարարության ասպարեզում. բարեգործա
կան ծառայություններ, այն է՝ կամավորական
ծրագրերի և հասարակական ծառայությունների
նախագծերի կազմակերպում և անցկացում.
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. ապ
րանքների 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 և
գլխարկների, աքսեսուարների, գործվածքե
ղենի, 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, սննդամթերքի
ու նպարեղենի, խմիչքների ու ընպելիքների հա
վաքում մի տեղում՝ հնարավորություն տալով
սպառողին հարմար կերպով դիտել և գնել
այդ ապրանքները. աճուրդային վաճառք ին
տերնետի միջոցով. վարչարարական գոր
ծունեություն գործարարության ասպար ե
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զում ինտերնետի միջոցով վաճառքի իրա
կան ացման համար. գովազդային ծառայու
թյուններ էլեկտրոնային առևտրի խթանման
համար. սպառման առարկաների մատա
կար արման ու խթանման, ապրանքների
ընտրման ու ներկայացման վերաբերյալ
տեղեկ ատվություն և խորհրդատվություն.
սպառման առարկաների ու ապրանքների
ապագ ա գնորդներին տեղակատվության և
խորհրդատվության տրամադրում. տվյալների
հավաքում և վերագրանցում. գովազդների
հավաքում ինտերնետում որպես վեբ–էջեր
օգտագործման համար. տեղեկագրերի հավա
քում ինտերնետում տպագրելու համար. ապրանք
ների ու ծառայությունների գովազդի հա
մար վեբ–կայքերում տարածքի տրամադրում.
տվ յալների բազաների և տվ յալների մշակ
ման ծառայություններ. հեռախոսային ինքնա
պատասխանիչի և հաղորդագրությունների
մշակման ծառայություններ. հեռախոսազանգերի
կայանների գործարկում. հեռակառավարման
կայանների գործարկում. տվյալների կառավարում
և էլեկտրոնային գույքագրում։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(511)
դաս 29. կաթնամթերք, մածուն, թան,
թթվասեր, կաթի սեր, պանիր, կարագ, պաղպա
ղակ, կաթնաշոռ, քամած մածուն։
____________________

(210) 20100678
(220) 06.05.2010

(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։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(111) 16495
(151) 31.01.2011
(181) 06.05.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մուրադ Պետրոս
յան, Աբովյան, Սևանի 2/1 շենք, բն. 21, AM
(540)
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1

(210) 20100686
(220) 07.05.2010

(111) 16496
(151) 31.01.2011
(181) 07.05.2020
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նա
հանգ, US
(540)

(210) 20100698
(220) 13.05.2010

(526) «ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ ԱՊԱՐԱՆԻՑ» արտահայ
տությունն ինքնուրույն պահպան ության
օբյեկտ չէ։
(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, կանաչ,
դեղին, կարմիր, սև և սպիտակ գունային
համակցությամբ։

(111) 16497
(151) 31.01.2011
(181) 13.05.2020
(730) «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Հանրա
պետության հրապարակ, Վ. Սարգսյան
26/1, AM
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, նարնջա
գույն, մոխրագույն, սպիտակ և սև գունային
համակցությամբ։
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(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական
գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր
ծառնություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100700
(220) 13.05.2010

(111) 16498
(151) 31.01.2011
(181) 13.05.2020
(730) «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Հանրա
պետության հրապարակ, Վ. Սարգսյան
26/1, AM
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, նարնջա
գույն, մոխրագույն, սպիտակ և սև գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական
գործուն եություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր
ծառնություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100766
(220) 25.05.2010

(111) 16499
(151) 31.01.2011
(181) 25.05.2020
(730) Փըրֆեքթ Սայընս Լաբզ, ԼԼՔ, US
(442) 06.10.2010
(540)

(511)
դաս 3. անձնական խնամքի միջոցներ, այն
է՝ միջոցներ սափրվելուց հետո օգտագործելու
համար, բալասան սափրվելուց հետո օգտա
գործելու համար, դեղերով չտոգորված միջոցներ
տարիքային բծերը գունաբացելու համար, հա
կաքրտինքային միջոցներ անձնական օգ

2

ՄԱՍ №
1

տագործման համար, կոսմետիկական նպա
տակներով կապակցող նյութեր դեմքի համար,
կոսմետիկական նպատակներով կապակցող
նյութեր մաշկի համար, գնդիկների տեսքով
լոգանքի միջոցներ, քսուքներ լոգանքի համար,
խորանարդիկների տեսքով լոգանքի միջոցներ,
փրփրուն(թշշան) միջոցներ լոգանքի համար,
փրփուրներ լոգանքի համար, կաթ լոգանքի
համար, յուղեր և աղեր լոգանքի համար. դեղերով
չտոգորված փափկեցնող միջոցներ մարմնի
համար. թերությունները թաքցնող դեղերով
չտոգորված միջոցներ, այն է՝ թերությունները
ծածկող նյութեր դեմքի համար, թերությունները
ծածկող միջոցներ փայտիկների տեսքով, այն
է՝ քողարկող կարմրաներկ մարմնի համար,
բալասան մարմնի համար, կտոր օճառ մարմնի
համար, յուղային քսուքներ մարմնի համար,
քսուքներ մարմնի համար, հեղուկացիրների
տեսքով հոտավետ էսենցիաներ և եթերային
յուղեր մարմնի համար, մարմնի ժելեր, մարմնին
փայլ հաղորդող միջոցներ, մարմնի լոսյոն
ներ, մարմնի դիմակներ, աերոզոլներ մարմնի
համար, մարմնի յուղեր, մարմնի ներկ եր,
մարմնի փոշիներ, թեփահանման միջոցներ
մարմնի համար, հարթեցնող միջոցներ մարմնի
համար, մարմնի օճառ, ցրցայտվող միջոցներ
մարմնի համար, մարմնի լվացման միջոցներ,
անուշաբույր փրփուրներ լոգանքի համար. սա
լիկներ մաշկի հղկման և մշակման համար,
օդեկոլոններ, քսուքների տեսքով մարմնի լվաց
ման միջոցներ, քսուքների տեսքով մաքրող
միջոցներ, քսուքներ կուտիկուլաների համար,
փայտիկների տեսքով քսուքներ կուտիկուլա
ների համար, մատիտներ կուտիկուլաները յու
ղով մշակելու համար, հոտազերծիչներ անձնա
կան օգտագործման համար, եթերային յուղեր,
թեփահանման միջոցներ ոտքերի համար, այն է՝
թեփահանման լոսյոններ ոտքերի համար, արևից
պաշտպանող քսուքներ աչքերի համար, աչքերի
քսուքներ, աչքերի ժելեր, աչքերի դիմակներ,
վերականգնող քսուքներ աչքերի համար. դեմքի
բալասան, պաշտպանիչ միջոցներ դեմքի համար,
դեմքի մաքրման միջոցներ, դեմքի քսուքներ,
դեմքի ժելեր, դեմքի լոսյոններ, դեմքի դիմակ
ներ, դեմքի աերոզոլներ, դեմքի խոնավացման
միջոցներ, հղկման միջոցներ դեմքի համար,
դիմափոշի, թեփահանման միջոցներ դեմքի
համար, դեմքի օճառ, լվացման միջոցներ դեմքի

52

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.02.2011

համար, լվացվելու փրփուր, ոտքերի քսուքներ,
ոտքերի լոսյոններ, փոշիներ ոտքերի համար,
ոտքերի թեփահանման միջոցներ, դեղերով
չտոգորված փափկեցնող միջոցներ ոտքերի
համար, ոտքերի աերոզոլներ, ժելերի տես
քով դեմքի լվացման միջոցներ, գլիցերինա
յին օճառ, մազերի լավորակման միջոցներ,
միջոցներ մազերի հարդարման համար, մա
զերի ներկեր, մազերի ժելեր, մազերի փայլեր,
մազերի աճը դանդաղեցնող կոսմետիկական
պատրաստուկներ, մազերի տուշ, աերոզոլներ
մազերի համար, պոմադ մազերի համար, վերա
կանգնող քսուքներ մազերի համար, մազերի
հեռացման քսուքներ, վերականգնող լոսյոններ
մազերի համար, մազերի ողողման միջոցներ,
շամպուններ մազերի համար, շիճուկ մազերին
փայլ հաղորդելու համար, մազերի լաք, քսուքներ
մազերի հարթեցման համար, մուսեր մազերի
հարդարման համար. բալասան ձեռքերի հա
մար. հեղուկացիրների տեսքով մաքրման մի
ջոցներ ձեռքերի համար, ձեռքերի քսուքներ,
թեփահանման միջոցներ ձեռքերի համար, այն
է՝ ձեռքերի մաշկի թեփահանման քսուքներ,
լոսյոններ ձեռքերի համար, վերականգնող լոս
յոններ ձեռքերի համար, ձեռքի օճառ, լվաց
ման միջոցներ ձեռքերի համար. ոտքերին բրոն
զագույն երանգ հաղորդող քսուքներ, հեղու
կացիրների տեսքով թարմացնող միջոցներ
ոտքերի համար. խտանյութեր և շիճուկն եր
կնճիռների և ծալքերի կանխարգելման համար,
խտանյութեր և շիճուկներ կնճիռների նվազեց
ման համար. բալասան շրթունքների համար,
պաշտպանիչ միջոցներ շրթունքների համար,
փայլեցման նյութեր շրթունքների hամար, ներ
կանյութեր շրթունքների համար, դեղերով չտո
գորված պաշտպանիչ բալասան շրթունքների
համար, հղկման միջոցներ շրթունքների համար.
երանգավորող միջոցներ շրթունքների համար.
քսուքներ, լոսյոններ և յուղեր մերսման համար.
լոգանքի համար հանքային նյութեր, տոնուսը
բարձրացնող քսայուղեր մերսման համար. տո
նուսը բարձրացնող դեղերով չտոգորված կոս
մետիկական անուշաբույր աերոզոլներ. տո
նուսը բարձրացնող մաշկի քսուքներ. եղունգ
ների լաքի հեռացման և շտկման միջոցներ
մատիտների տեսքով. քսուքներ և լաքեր եղունգ
ների համար, եղունգների լաքի հեռացմ ան
միջոցներ, տրաֆարետներ և նախշեր եղունգ
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ների համար. աչքերի համար գիշերային քսուք
ներ, սնուցող գիշերային քսուքներ մաշկի համար,
յուղը ներծծող թերթիկներ մաշկի համար,
յուղի ցրցայտիչներ մարմնի համար. դեղերով
չտոգորված ներծծվող քսուքներ մաշկի մեջ
ներմերսելու համար. օծանելիք, յուղեր օծա
նելիքների համար. հեղուկացիրների տեսքով
անուշաբույր նյութեր բարձերի համար. մարմնի
լոսյոններ արևայրուկից հետո օգտագործման
համար. բուրավետացված խառնուրդներ. մարմնի
լոսյոններ արևայրուկից առաջ օգտագործ
ման համար, զարկերակային մասերում քսվող
կոսմետիկական քսուքներ, պեմզա քարեր անձ
նական օգտագործման համար, սենյակ ային
էլեկտրական բաշխիչների վերալիցքավորման
անուշաբույր նյութեր, սենյակային անուշաբույր
հեղուկացիրներ, սաշե, աղային հիմքով դեղերով
չտոգորված մարմնի թեփահանման միջոցներ,
ծովի աղի հիմքով դեղերով չտոգորված յու
ղեր մարմնի թեփահանման համար. լոսյոն
ներ ինքնաա րևայրուկի համար. քսուքն եր
սափրվելու համար. կարագածառի հիմքով
ձեռքի քսուքներ, կարագածառի հիմքով բուժիչ
քսուքն եր փայտիկների տեսքով. քսուքներ,
փրփուրներ, ժելեր և թեփահանման միջոցներ
ցնցուղ ընդունելու համար, բրոնզագույն երանգ
հաղորդող քսուքներ մաշկի համար, դեղերով
չտոգորված մաքրող անձեռոցիկներ մաշկի
համար, մաշկի քսուքներ, մաշկի թեփահանման
միջոցներ, մաշկի լոսյոններ, քսուքներ մաշկի
փայլատման համար, խոնավացնող միջոցներ
մաշկի համար, մաշկին փայլ հաղորդող միջոց
ներ, դեղերով չտոգորված շիճուկ մաշկի համար,
յուղեր մաշկի հարթեցման համար, կտոր և հե
ղուկ օճառ. մազերի հարդարման փրփուրներ,
շաքարի հիմքով մաշկի թեփահանման միջոց
ներ. արևից պաշտպանող միջոցներ, այդ թվում՝
մարմնի և դեմքի համար արևից պաշտպանող
քսուքներ, առանց արևի արևայրուկ ընդունելու
համար քսուքներ, առանց արևի արևայրուկ
ընդունելու համար մարմնի և դեմքի լոսյոններ,
մարմնի և դեմքի լոսյոններ արևայրուկի համար,
տալկի փոշի։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20100810
(220) 04.06.2010

(111) 16500
(151) 31.01.2011
(181) 04.06.2020
(730) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ, GB
(442) 13.08.2010
(540)

(210) 20100812
(220) 04.06.2010

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատ ակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութ եր. ատամ նալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ
բուժական նպատակների համար. դիետիկ
նյութեր բուժական նպատակների համար, ման
կական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապ
ման նյութեր. ատամնալցման և ատամների ծե
փապատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախ
տահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ,
հերբիցիդներ։
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20100811
(220) 04.06.2010

(111) 16501
(151) 31.01.2011
(181) 04.06.2020
(730) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ, GB
(442) 13.08.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիր ակ ապմ ան նյութեր. ատամ նալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ա. Նազարյան
____________________
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(111) 16502
(151) 31.01.2011
(181) 04.06.2020
(730) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ, GB
(442) 13.08.2010
(540)

(210) 20100835
(220) 11.06.2010

(111) 16503
(151) 31.01.2011
(181) 11.06.2020
(730) «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան
խճուղի 25, AM
(540)

(526) «ՍՊԸ» հապավումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ։
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր
և սպիտակ գունային համակցությամբ։
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(511)
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայու
մից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր.
խած ան յութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչ
ներ. չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր
և փոշ ենման մետաղներ գեղարվեստական,
գեղազարդման նպատակների և գեղարվեստա
կան տպագրության համար.
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղ յա շինանյութեր.
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և շինու
թյուններ. մետաղ յա նյութեր ռելսուղիների
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետա
ղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա խողո
վակներ. անկիզելի պահարաններ. սովորական
մետաղներից պատրաստված իրեր, որոնք ընդ
գրկված չեն այլ դասերում. հանքանյութեր.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար
ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս
պորտային միջոցների համար նախատես
վածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և
փոխանցման տարրեր (բացառությամբ վեր
գետնյա տրանսպորտային միջոցների համար
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական գոր
ծիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառավ ար
վողների. ինկուբատորներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք.
ածելիներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ
խական, լուսանկարչական, կինեմ ատոգ րա
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. էլեկ
տրականության հաղորդման, միացման, փո
խակ երպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով աշ
խատող ապարատների մեխանիզմներ. դրա
մարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ,
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ
և համակարգիչներ. կրակմարիչներ.
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դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սար
քեր.
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 մետաղ յա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա 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, սա
դափից, 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 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար
քավորումների տեղակայում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում
և կատարելագործում։
____________________

(210) 20100839
(220) 11.06.2010

(111) 16504
(151) 31.01.2011
(181) 11.06.2020
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(730) «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան
խճուղի 25, AM
(540)

(526) «Co.LTD» հապավումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ։
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր
և սպիտակ 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 փո
շենման մետաղներ գեղարվեստական, գեղա
զարդման նպատակների և գեղարվեստական
տպագրության համար.
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղ յա շինանյութեր.
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և շինու
թյուններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար.
մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր
և փականքային իրեր. մետաղյա խողովակներ.
անկիզելի պահարաններ. սովորական մետաղ
ներից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. հանքանյութեր.
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 կառավ ար
վողների. ինկուբատորներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք.
ածելիներ.

2

ՄԱՍ №
1

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ
խական, լուսանկարչական, կինեմ ատոգ րա
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, ազ
դանշանման, հսկման (ստուգման), փրկության
և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրա
կանության հաղորդման, միացման, փոխա
կերպման, կուտակման, կարգավորման կամ
վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական տեղե
կակ իրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով աշ
խատող ապարատների մեխանիզմներ. դրա
մարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ,
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ
և համակարգիչներ. կրակմարիչներ.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխ
ման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, աս
բեստ, 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.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռե
նուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից,
կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից,
ծովի փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից
կամ պլաստմասսայից պատրաստված իրեր,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար
քավորումների տեղակայում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
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ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծումներ և հետազոտություններ. հա
մակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում։
____________________

2

ՄԱՍ №
1

(540)

(210) 20100846
(220) 14.06.2010

(111) 16505
(151) 31.01.2011
(181) 14.06.2020
(730) Էբըթ Լեբորոթըրիզ, Իլինոյսի նահանգ, US
(442) 06.09.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ և
նյութեր։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20100847
(220) 14.06.2010

(111) 16506
(151) 31.01.2011
(181) 14.06.2020
(730) Էբըթ Լեբորոթըրիզ, Իլինոյսի նահանգ, US
(442) 06.09.2010
(540)

(526) «PASTA» և «ՄԱԿԱՐՈՆԵՂԵՆ» բառերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կարմիր,
սպիտակ, ոսկեգույն, կանաչ, կապույտ և
բաց շագանակագույն գունային համակ
ցությամբ։
(511)
դաս 30. մակարոնեղեն։
____________________

(210) 20100890
(220) 21.06.2010

(111) 16508
(151) 31.01.2011
(181) 21.06.2020
(730) «Պ. Մարգարյան և ընկերներ» ՍՊԸ,
Արմավիր, գյուղ Եղեգնուտ, AM
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
և նյութեր։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20100889

(111) 16507

(220) 21.06.2010

(151) 31.01.2011
(181) 21.06.2020

(730) «Պ. Մարգարյան և ընկերներ» ՍՊԸ, Արմա
վիր, գյուղ Եղեգնուտ, AM
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(526) «PASTA» և «ՄԱԿԱՐՈՆԵՂԵՆ» բառերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կարմիր,
սպիտակ, ոսկեգույն և բաց շագանակագույն
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 30. մակարոնեղեն:
____________________

(210) 20100980
(220) 08.07.2010

(111) 16509
(151) 31.01.2011
(181) 08.07.2020
(730) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ, GB
(442) 13.08.2010
(540)

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

(210) 20100981
(220) 08.07.2010

(111) 16510
(151) 31.01.2011
(181) 08.07.2020
(730) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ, GB
(442) 13.08.2010
(540)

2

ՄԱՍ №
1

(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։
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20100982
(220) 08.07.2010

(111) 16511
(151) 31.01.2011
(181) 08.07.2020
(730) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ, GB
(442) 13.08.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համ ար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20100983
(220) 08.07.2010

(111) 16512
(151) 31.01.2011
(181) 08.07.2020
(730) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ, GB
(442) 13.08.2010
(540)
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(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(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
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20100984
(220) 08.07.2010

(210) 20100986
(220) 08.07.2010

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու
ժական 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։
(740) Ա. Նազարյան
____________________

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

(210) 20100985
(220) 08.07.2010

(210) 20100987
(220) 08.07.2010

(111) 16513
(151) 31.01.2011
(181) 08.07.2020
(730) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ, GB
(442) 13.08.2010
(540)

(111) 16514
(151) 31.01.2011
(181) 08.07.2020
(730) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ, GB
(442) 13.08.2010
(540)

2

ՄԱՍ №
1

(111) 16515
(151) 31.01.2011
(181) 08.07.2020
(730) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ, GB
(442) 13.08.2010
(540)

(111) 16516
(151) 31.01.2011
(181) 08.07.2020
(730) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ, GB
(442) 13.08.2010
(540)
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(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան 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։
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20100988
(220) 08.07.2010

(111) 16517
(151) 31.01.2011
(181) 08.07.2020
(730) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ, GB
(442) 13.08.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակն երի
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20100989
(220) 08.07.2010

(111) 16518
(151) 31.01.2011
(181) 08.07.2020
(730) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ, GB
(442) 13.08.2010
(540)

2

ՄԱՍ №
1

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

(210) 20100990
(220) 08.07.2010

(111) 16519
(151) 31.01.2011
(181) 08.07.2020
(730) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ, GB
(442) 13.08.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համ ար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20100998
(220) 09.07.2010

(111) 16520
(151) 31.01.2011
(181) 09.07.2020
(730) «Կալիսառա» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի
4/24, AM
(442) 13.08.2010
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, դեղին,
վարդագույն սև և սպիտակ գունային հա
մակցությամբ։
(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդ
գրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի զար
դեր.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր
պում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20100999
(220) 09.07.2010

(111) 16521
(151) 31.01.2011
(181) 09.07.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մաքսիմ Սարգսյան,
Դիլիջան, Կամոյի փ. տուն 73, AM
(442) 06.09.2010
(540)

2

ՄԱՍ №
1

(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 13.08.2010
(540)
(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101011
(220) 09.07.2010

(111) 16523
(151) 31.01.2011
(181) 09.07.2020
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյո
տա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 13.08.2010
(540)
(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101052
(220) 15.07.2010

(111) 16524
(151) 31.01.2011
(181) 15.07.2020
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(442) 13.08.2010
(540)

(526) «FAMILY REST HOUSE» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ գույնով։
(511)
դաս 44. ընտանեկան հանգստյան տուն։
____________________

(210) 20101010
(220) 09.07.2010

(111) 16522
(151) 31.01.2011
(181) 09.07.2020
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(526) Բացի «MONTE CARLO» անվանումից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն։
(511)
դաս 34. սիգարետներ, պապիրոսներ, մշակ
ված և չմշակված ծխախոտ, մախորկա. ծխելու
պիտույքներ. լուցկի։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101114
(220) 28.07.2010

(111) 16525
(151) 31.01.2011
(181) 28.07.2020
(730) Բերգլենդ Ինվեսթ Ս.Ա., VG
(442) 06.10.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ,
նարնջագույն, դեղին, կարմիր, սև, դարչ
նագույն և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ։
(511)
դաս 29. սննդային յուղեր և ճարպեր։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101164
(220) 06.08.2010

(111) 16526
(151) 31.01.2011
(181) 06.08.2020
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 22.09.2010
(540)

2

ՄԱՍ №
1

(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային հա
ղորդակցական և հեռահաղորդակցական սար
քեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական և
հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքավո
րումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքեր
և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատեսված
տվ յալների մշակման, գրանցման, պահման,
փոխանցման, որոնման, առբերման կամ ստաց
ման համար. սարքեր և սարքավորումներ
ձայնի, պատկերի, տեղեկատվության և ծածկա
գրված տվյալների գրանցման, փոխանցման,
ուժեղացման կամ վերարտադրման համար.
խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր, գործիք
ներ և սարքավորանք. պատկերի մշակման
սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. ռադիո
և հեռուստատեսային սարքեր և սարքավո
րումն եր. հեռահաղորդակցական, ռադիո և
հեռուստ ատեսային հեռարձակման հաղոր
դող և ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ
հաղորդվ ած ծրագրերին մուտքի ապահով
ման սարքեր. հոլոգրամներ. համակարգիչներ.
համակարգիչներին կից սարքավորումներ.
ծրագրավորված տվյալներ պարունակող էլեկ
տրոնային սխեմաներ. համակարգչային ծրա
գրեր. համակարգչային ծրագրային արտադրանք.
տվյալների մագնիսական կրիչներ հանդիսացող
սկավառակներ, ժապավեններ և լարեր. դատարկ
և նախապես գրանցված մագնիսական քար
տեր. տվյալների քարտեր. հիշողության քար
տեր. բանական քարտեր. միկրոպրոցեսորներ
պարունակող քարտեր. ինտեգրալային սխե
մաների քարտեր. նույնականացման էլեկտրո
նային քարտեր. հեռախոսային քարտեր. հեռա
խոսային վարկաքարտեր. վարկաքարտեր.
հաշվեքարտեր. քարտեր էլեկտրոնային խա
ղերի համար, որոնք նախատեսված են հեռա
խոսների հետ օգտագործման համար. CD
ROM-ներ. տվ յալների մագնիսական, թվային
և օպտիկական կրիչներ. մագնիսական,
թվային և օպտիկական տվյալների գրանցման
և պահմ ան կրիչներ (դատարկ և նախա
պես գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող
համակ արգչային ծրագրային արտադրանք.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող
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էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող).
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ
մոդեմները), որոնք հնարավորություն են տալիս
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, տե
սակոնֆերանսների և տեսահեռախոսների ծա
ռայությունների մատուցման համար. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք տվ յալ
ների որոնման և առբերման համար. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի
տվ յալների բազաներ մուտքի ապահովման,
հեռահաղորդակցական ծառայությունների մա
տուցման, համակարգչային ցանցերի և հայտա
րարությունների էլեկտրոնային տախտակների
համար. համակարգչային խաղերի ծրագրային
արտադրանք. համակարգչային տվ յալների
բազաներից կամ ինտերնետից տրամադրվող
թվային երաժշտություն (բեռնվող). MP3 ինտեր
նետային վեբ-կայքերից տրամադրվող թվա
յին երաժշտություն (բեռնվող). սարքեր ինտեր
նետից ստացված երաժշտության նվագարկ
ման համար. MP3 նվագարկիչներ. համա
կարգչային տվ յալների բազաներից կամ ին
տերն ետից կամ ինտերնետային կայքերից
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկար
ներ, նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր,
ֆիլմեր, տեսատվ յալներ և ձայնատեսային
ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր
և սարքավորումներ. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք հեռահսկման համար. ար
բանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր.
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ
և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լա
րեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ.
դիմադ րողականության լարեր. էլեկտրոդ
ներ. հեռահաղորդակցական համակարգեր և
կայանքներ. հեռախոսային ցանցերի տերմի
նալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. հե
ռահ աղորդակցական ազդանշանի մուտքի,
պահման, փոխակերպման և մշակման սար
քեր. հեռախոսային սարքավորանք. սարքա
վորանք ֆիքսված, շարժական, բջջային, բար
ձրախոսով հեռախոսների կամ ձայնով ակ
տիվացվող (գործարկվող) հեռախոսն երի
համար. մուլտիմեդիային տերմինալներ. ին
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ՄԱՍ №
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տերակտիվ տերմինալներ ապրանքն երի և
ծառայությունների ցուցադրման և պատ
վիրման համար. փեյջինգային, ռադիոփ եյ
ջինգային և ռադիոհեռախոսային սարքեր
և սարքավորումներ. հեռախոսներ, շարժա
կան հեռախոսներ և հեռախոսային լսա
փողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. հեռա
խոսների և հեռախոսային լսափողերի լրա
ցուցիչ պարագաներ. հեռախոսների հետ
օգտագ ործվող ադապտերներ. հեռախոս
ների լիցքավ որման սարքեր. գրասեղաննե
րին 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. դիս
փլեյներ. գլոբալ դիրքավորման էլեկտրոնա
յին համակարգեր. նավարկման, հետևման
և դիրքավորման էլեկտրոնային սարքեր և
սարքավորումներ. հսկման սարքեր և սարքա
վորումներ (բացառությամբ in-vivo հսկման).
ռադիոսարքեր և սարքավոր ումն եր. կառա
վարման, տեստավորման (բացառությամբ
in-vivo տեստավորման), ազդանշանման,
հսկման (ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրա
կան սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և
էլեկտրաօ պտիկական սարքեր և գործիք
ներ. տեսաֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր
և սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական
և էլեկտրոնային լրացուցիչ պարագաներ
և կից սարքավորանք, որոնք նախատես
ված և հարմարեցված են համակարգիչների,
ձայնատեսային սարքերի և էլեկտրոնային
խաղերի սարքերի ու սարքավորումների հետ
օգտագործման համար. վերոհիշյալ ապրանք
ների մասեր և կցամասեր.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն. դրամավարկային գոր
ծառն ություններ. հեռահաղորդակցական
ապար ատների, համակարգերի և կայանք
ների ապահովագրում և ֆինանսավորում.
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երաշխիքային ծառայություններ. երաշխի
քային ապահովագրական ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական ապարատների,
համակ արգերի և կայանքների համար ընդ
լայնված երաշխիքների տրամադ րում. ընդ
լայնված երաշխիքների ապահովագ րակ ան
ծառայություններ. վարկաքարտերով գոր
ծառնություններ կատարելու միջոցների տրա
մադրում և վարկաքարտերով սպասարկում.
դրամական միջոցների էլեկտրոնային փո
խանցման ծառայություններ և միջոցներ օնլայն
գործարքներ կատարելու համար. ֆինանսական
ծառ այություններ. բանկային ծառայություն
ներ. նեդրումների և հիմնադրամների կառա
վարման ծառայություններ. հիմնադրամների
և ներդրումների վարչարարություն. համա
կարգչայնացված ֆինանսական ծառայություն
ներ. գնահատման ծառայությունների օնլայն
տրամադրում. անշարժ գույքի գործառնություն
ներ. անշարժ գույքի սեփականության կառա
վարում և վերը նշվածի վերաբերյալ տեղեկատ
վություն և խորհրդատվություն. ֆինանսական
տեղեկատվության տրամադրում. արժեթղթերի
բորսայի գնանշման ծառայություններ. արժե
թղթերի և բաժնետոմսերի վերաբերյալ տեղե
կատվական ծառայություններ. արժեթղթերի
և պարտատոմսերի վերաբերյալ միջնորդու
թյուն. միջոցների (կապիտալի) մոբիլիզացում.
բարեգործական գանձումներ, գանձումների
և միջոցների (կապիտալի) մոբիլիզացման
կազմակերպում. ֆինանսական հովանավո
րում. զեղչերի տրամադրման ծառայություն
ներ. համակարգչային տվ յալների բազայից
կամ ինտերնետով օնլայն տրամադրվող տեղե
կատվական և խորհրդատ վական ծառայու
թյուններ` ապահովագրության, ֆինանսական
գործունեության, դրամավարկային գործ առ
նությունների, տնային պայմաններում բան
կային սպասարկման և ինտերնետով բան
կային ծառայությունների, արժեթղթերի և բաժ
նետ ոմսերի վերաբերյալ տեղեկատվության,
արժեթղթերի և պարտատոմսերի միջնորդու
թյան վերաբերյալ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հա
ղորդ ակցություն. հեռախոսների, շարժական
հեռախ ոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի,
հաղորդ ագրությունների հավաքմ ան և փո
խանցման, ռադիոփեյջինգի, հեռախոսա

2

ՄԱՍ №
1

կանչի երթուղու փոփոխմ ան, ինքնապ ա
տասխ անիչի, տեղեկատուի և էլեկտ րոն ա
յին փոստի ծառայություններ. ձայնի, տվ յալ
ների, պատկերների, երաժշտության և տեղե
կատվության փոխանցում, տեղ հասցնում և
ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրությունների
տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն հեռա
հաղորդակցության վերաբերյալ. տվ յալների
միջփ ոխանակման ծառայություններ. տվ յալ
ների փոխ անցում հեռահաղորդակցության
միջոցով. արբանյակային կապի ծառայու
թյունն եր. հեռարձակման ծառայություններ.
ռադիո կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու
ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ
ծրագ րերի հեռարձակում կամ հաղորդում.
տեսատ եքստի, տելետեքստի և տվ յալների
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա բո
վանդ ակության հեռարձակում և տեղ հասց
նում էլեկտրոնային հաղորդակցության ցան
ցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն
ների ծառայություններ. տեսակոնֆերանս
ների ծառայ ություններ. տեսահեռախ ոս
ների ծառայություններ. տեղեկատվության
(ներառյալ վեբ-էջերի), համակարգչային ծրա
գրերի և այլ տվ յալների հեռահաղորդակցու
թյուն. օգտագործողներին դեպի ինտերնետ
մուտքի տրամադրում. ինտերնետին կամ տվյալ
ների բազաներին հեռահաղորդակցական
միացումների կամ կապուղիների տրամա
դրում. օգտագործողներին դեպի ինտերնետ
մուտքի տրամադրում (պրովայդերների ծառա
յություններ). էլեկտրոնային կոնֆերանսների,
բանավիճող խմբերի և զրուցասրահների
տրամ ադրում և գործարկում. ինտերնետում
թվային երաժշտության վեբ-կայքերին մուտքի
տրամադրում. ինտերնետում MP3 վեբ-կայքե
րին մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակ
ցութ յան միջոցով թվային երաժշտության
տեղ հասցնում. այլ օպերատորների համար
դեպի հեռահաղորդակցական ենթակ
 ա 
ռուցվ ածքներ մուտքի տրամ ադրում. որոն
ման միջոցների գործարկում և տրամա
դրում. հեռահաղորդակցական մուտքի ծա
ռայություններ. հաղորդագրությունն երի ու
պատկերների համակարգչայնացված փո
խանց ում. հաղորդակցություն համակարգչի
միջոցով. նորությունների գործակալություն
ների ծառայություններ. նորությունների և
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ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ
ծառայությունների տրամադրման համար
օգտագործվող սարքերի, սարքավորում
ների, տեղակայման սարքերի կամ մասերի
վարձում, վարձույթ և վարձակալություն.
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և
խորհրդակցություն։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101200
(220) 18.08.2010

(111) 16527
(151) 31.01.2011
(181) 18.08.2020
(730) ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտություն
ների ինստիտուտ պետական ոչ առևտրա
յին կազմ ակ երպություն, ՀՀ, 0203, ք.
Աշտարակ–2, AM
(442) 22.09.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև և նարնջագույն
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ
խական, լուսանկարչական, կինեմատ ոգրա
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափմ ան,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. էլեկ
տրականության հաղորդման, միացման, փոխա
կերպման, կուտակման, կարգավորման կամ
վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման և վեր
արտադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկա
կիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. հաշվիչ
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման
սարքավորումներ և համակարգիչներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամն աբուժական և անասնաբուժական սար
քեր ու գործիքներ.
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դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա
ռայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա
կան վերլուծումներ և հետազոտություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում։
(740) Ա. Պետրոսյան
____________________

(210) 20101201
(220) 18.08.2010

(111) 16528
(151) 31.01.2011
(181) 18.08.2020
(730) «Ալվան» ՍՊԸ, Արմավիր, Սահման ա
պահների 6ա–5, АМ
(442) 06.09.2010
(540)

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։
____________________

(210) 20101222
(220) 24.08.2010

(111) 16529
(151) 31.01.2011
(181) 24.08.2020
(730) «Իջևանի գինու գործարան» ՓԲԸ, Իջևան,
Երևանյան 9, AM
(442) 22.09.2010
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի):
____________________
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(210) 20101263
(220) 06.09.2010

(210) 20101382
(220) 28.09.2010

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

(591) Նշանը պահպանվում է նարնաջագույն
գույնով։
(511)
դաս 35. դեղատնային գործունեություն։
____________________

(210) 20101265
(220) 06.09.2010

(111) 16531
(151) 31.01.2011
(181) 06.09.2020
(730) Էբըթ ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳ, DE
(442) 06.10.2010
(540)

(210) 20101390
(220) 29.09.2010

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(511)
դաս 41. լուսանկարչական ծառայություններ.
դաս 42. դիզայներական ծառայություններ։
____________________

(210) 20101266
(220) 06.09.2010

(210) 20101391
(220) 29.09.2010

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
հակավիրուսային միջոցներ։.
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(511)
դաս 41. լուսանկարչական ծառայություններ.
դաս 42. դիզայներական ծառայություններ։
____________________

(111) 16530
(151) 31.01.2011
(181) 06.09.2020
(730) «Իջևանի գինու գործարան» ՓԲԸ, Իջևան,
Երևանյան 9, AM
(442) 22.09.2010
(540)

(111) 16532
(151) 31.01.2011
(181) 06.09.2020
(730) Էբըթ Լեբորոթըրիզ, Իլինոյսի նահանգ, US
(442) 06.10.2010
(540)
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(111) 16533
(151) 31.01.2011
(181) 28.09.2020
(730) «Ալֆա-Ֆարմ » ՓԲԸ, Երևան, Ջրաշատ 1, AM
(442) 21.10.2010
(540)

(111) 16534
(151) 31.01.2011
(181) 29.09.2020
(730) «Արթստեփ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 4334, AM
(442) 21.10.2010
(540)

(111) 16535
(151) 31.01.2011
(181) 29.09.2020
(730) «Արթստեփ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր
43-34, AM
(442) 21.10.2010
(540)
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

6207		

27.11.2020

Քորնինգ Ինքորփորեյթիդ, Նյու Յորքի նահանգ, US

6277

11.12.2020

Էքսենչեր Գլոբալ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, IE

6279		

27.12.2020

Շևրոն Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

6398

03.01.2021

«Զորաքար» արտադրական կոոպերատիվ, Երևան, Մաշտոցի 49, AM

6680

29.01.2021

«Ուոթերլոկ» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյանի 2, բն.38, AM

6930

14.05.2021

Էքսենչեր Գլոբալ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, IE

7300		

09.01.2021

Ջենեթիքս Ինսթիթյութ ԼԼՔ, US
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ՄԱՍ№1

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения
ՄԱԴ
МПК

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

A01G 17/00

2487 A

A21D 15/00

2488 A

B65H 1/00

2487 A

B65H 3/00

2487 A

C05F 11/00

2489 A

C12N 1/00

2489 A

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

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

E04G 7/00

231 U

F16S 5/00

232 U

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы
ԱՆՄԴ
МКПО
99-00

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства
246 S
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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 1021

Գրանցում No 1023

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

(11) Վկայական No 6007
73 (1) Զիջող

ՕԳԹ ԼԼՔ

OGT LLC, 13-15-17 P. Sarajishvili street, Tbilisi,
Settlement Vashlijvary, Georgia, GE
73 (2) Ստացող «Մեթրիքս» Լթդ
MATRIKS LTD, Georgia, Batumi, E. Takaishvili street
80, GE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է

(11) Վկայական No 6165
73 (1) Զիջող «Մոնո Գրուպ» ՍՊԸ, ք. Երևան,
Սևաստոպոլյան 29, AM
73 (2) Ստացող «Բեթպլանետ» բուքմեյքերական
ընկերություն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի
36, բն.9, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է

27.12.2010
-----------------------------

27.12.2010
-----------------------------

Գրանցում No 1024
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

Գրանցում No 1022
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

(11) Վկայական No 15608
73 (1) Զիջող Ուորլդ Մեդիսին Լթդ,
WORLD MEDICINE LTD, 23 The Kilns, Thaxted
Road, Saffron Walden, ESSEX CB 10 2UQ, Great
Britain, GB
73 (2) Ստացող Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ
ROTAPHARM LIMITED, 48 Queen Anne street,
London W1G9JJ, 5596694 United Kingdom, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է

27.12.2010
-----------------------------

(11) Վկայական No 13807
73 (1) Զիջող «Ֆրագրանս կոնսեփթ» ՍՊԸ,
Երևան, Կոմիտասի 65, բն. 11, AM
73 (2) Ստացող Լալիք Ս.Ա.
LALIQUE S.A., 11, rue Royale, F-75008, paris,
France, FR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է

10.01.2011
-----------------------------

Գրանցում No 1025
Ապրանքային նշանի լիցենզիա

(11) Վկայական No IR 859242

73 (1) Լիցենզատու Զակրիտոյե ակցիոներնոյե
օբշչեստվո «Բելոյե Զոլոտո»
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ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBSHESTVO “BELOYE
ZOLOTO”, d. 5, ul. Bryanskaya, 127159, Moscow,
Russian Federation, RU
73 (2) Լիցենզառու «Մակրո–Միքս» ՓԲԸ
ք. Երևան, Գյուլբեկյան փ. 43/171, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը
04.10.2013
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է

19.01.2011
-----------------------------

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը 04.10.2013
Գործողության տարածքը Հայաստանի

Հանրապետություն

Գրանցված է

19.01.2011
-----------------------------

Գրանցում No 1028
Ապրանքային նշանի լիցենզիա

(11) Վկայական No 799837
73 (1) Լիցենզատու Զիվենկո Սերգեյ Վիկտորի
ZIVENKO SERGEY VICTOROVICH, kv. 205, d. 33,
Kutuzovsky prospekt, 121165 Moscow, Russia, RU

Գրանցում No 1026
Ապրանքային նշանի լիցենզիա

(11) Վկայական No 821018, 847105
73 (1) Լիցենզատու Այս Ինվեսթմենթս ՍԱ ս/ս
ICE INVESTMENTS SA s/c, Avenue de Beauregard
1, CH-1701 Fribourg, Switzerland, CH
73 (2) Լիցենզառու «Մակրո–Միքս» ՓԲԸ,
ք. Երևան, Գյուլբեկյան փ. 43/171, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը 04.10.2013
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
19.01.2011

Գրանցված է

2

ՄԱՍ№1

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

Գրանցում No 1027
Ապրանքային նշանի լիցենզիա

(11) Վկայական No 833248, 904000, 912259
73 (1) Լիցենզատու Զիվենկո Սերգեյ Վիկտորի
ZIVENKO SERGEY VICTOROVICH, kv. 205, d. 33,
Kutuzovsky prospekt, 121165 Moscow, Russia, RU
73 (2) Լիցենզառու «Սպիրիտ Մարկետ» ՍՊԸ,
ք. Երևան, Արշակունյաց փ. 9, AM

73 (2) Լիցենզառու «Մակրո–Միքս» ՓԲԸ,
ք. Երևան, Գյուլբեկյան փ. 43/171, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը
04.10.2013
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է

19.01.2011
-----------------------------

Գրանցում No 1029
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

(11) Վկայական No 6936, 8026
73 (1) Զիջող Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտի
կուտի նահանգ
PFIZER PRODUCTS INC., State of Connecticut,
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
U.S.A., US
73 (2) Ստացող Փֆայզր Ա.Գ.
PFIZER A.G., Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich,
Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է

24.01.2011
-----------------------------
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ՄԱՍ№1

Տեղեկություններ

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

Сведения

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

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

1468
1941
2227
2245
2359

28.07.2010թ.
11.08.2010թ.
31.07.2010թ
26.08.2010թ.
19.08.2010թ.

Տեղեկություններ

ապրանքային նշանների գրանցման գործողությունը վաղաժամկետ
դադարեցնելու մասին

Сведения

о досрочном прекращении действия регистрации товарных знаков
Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

15985

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

06.12.2010
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ՄԱՍ№1

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
արտոնագրատիրոջ անվան, ազգանվան, հայրանվան (անվանման) և(կամ) բնակության
(գտնվելու վայրի) հասցեի փոփոխության մասին
СВЕДЕНИЯ
об изменении имени, фамилии, отчества (наименования) и (или) адреса места
проживания (местонахождения)

Օգտակար մոդելի №140U արտոնագրի հայտատուի հասցեն փոփոխվել է. նոր հասցեն՝ Российская
федерация, 117546 город Москва, улица Подольских Курсантов, дом 15Б
Адрес заявителя патента №140U на полезную модель изменен на новый адрес: Российская
федерация, 117546 город Москва, улица Подольских Курсантов, дом 15Б
№187S արդյունաբերական նմուշի հայտատուի հասցեն փոփոխվել է. նոր հասցեն՝ Российская
федерация, 117546 город Москва, улица Подольских Курсантов, дом 15Б
Адрес заявителя на промышленный образец №187S изменен на новый адрес: Российская
федерация, 117546 город Москва, улица Подольских Курсантов, дом 15Б

74

ИЗОБРЕТЕНИЯ

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

71
72
73
74

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

85

дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86

номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87

номер и дата публикации международной заявки (PCT)

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62
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ՄԱՍ
№1

Сведения о выданных патентах
(51) (2011.01)
(11) 2487
(13) A
A01G 17/00
B65H 1/00
B65H 3/00
(21) AM20090102
(22) 15.08.2009
(71) Манук Манукян (AM)
(72) Манук Манукян (AM)
(73) Манук Манукян, 2226, Котайки марз, с.
Верин Птгни, уч. Нор 44 (AM)
(54) Пакет-распределитель элементов для
подвязывания веток растений к опорным
проволокам
(57) Изобретение относится к ручным распре
делительным устройствам элементов пред
назначенных для подвязывания длинных
стержневидных и лентообразных деталей к
опорным проволокам и может быть использовано
в сельском хозяйстве, строительстве и в других
областях.
Пакет-распределитель содержит пластин
чатую державку, имеющую вид прямоугольного
четырехугольника. На продольных ребрах
державки своими крюкообразными узлами
фиксации нанизаны лентообразные подвя
зывающие элементы. Нижнее поперечное
ребро державки содержит центральный и
боковые разрезы и проходящие от краев
центрального разреза к продольным ребрам
платформы. Высота, сформированных боко
выми разрезами и платформами проемов, и
расстояние между проемами такие, что под
вязывающий элемент имеет возможность
свободного отделения от пакета. Державка
имеет подвеску и ограничивающие свободный
выход подвязывающих элементов выступы.
Выступы установлены у верхнего поперечного
ребра и со стороны последнего имеют наклонные
платформы.
Облегчается процесс снятия с державки паль
цами одной руки лентообразных подвязывающих
элементов, 4 ил.
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2488
(13) A
A21D 15/00
(21) AM20100139
(22) 25.10.2010
(71) Сильва Саградян (AM)
(72) Сильва Саградян (AM), Воскеат Восканян (AM)
(73) Сильва Саградян, 0092, Ереван, Нор Норк,
7-ой микрорайон 20, кв.31 (AM)
(54) Способ обеззараживания хлеба
(57) Изобретение относится к хлебопекарной
отрасли, в частности к способам обеззараживания
хлеба и может быть использовано в технологии
хранения хлеба.
Хлеб после выпечки охлаждают до тем
пературы 20-25°С, затем герметично упаковывают
в полиэтиленовые пакеты, после чего хлеб обра
батывают гамма лучами изотопа кобальта (60Co)
суммарной дозой облучения 3,2 кГр (Dγ=3,2 кГр).
Продлевается срок хранения хлеба.
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2489
(13) A
C05F 11/00
C12N 1/00
(21) AM20100079
(22) 15.06.2010
(71) Светлана Авагян (AM), Армен Аракелян (AM)
(72) Светлана Авагян (AM), Армен Аракелян (AM)
(73) Светлана Авагян, 0066, Ереван, Фучика
25, кв. 13 (AM), Армен Аракелян, 0066, Ереван,
Фучика 25, кв. 13 (AM)
(54) Способ получения биоудобрения на
основе бактерий рода Azotobacter
(57) Изобретение относится к области сельско
хозяйственной микробиологии, в частности, к
способам получения биоудобрений.
Бактерии рода Azotobacter культивируют
на агаризованной плотной питательной среде
Эшби при температуре 28-30°С, полученную
биомассу переносят в полусинтетическую жидкую
питательную среду Эшби и культивируют в
течение 24-30 часов при температуре 28-30°С и
значении pH питательной среды 6,5-7,5. В среду
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добавляют выращенные на среде сусло - агар
кормовые дрожжи в смеси мелассы и земляной
вытяжки в количестве 50г/л и продолжают
совместное культивирование биомассы и кормовых
дрожжей в течение 35-40 часов. Полученный
посевной материал смешивают с наполнителем
- смесь земли и горной породы, полученное
биоудобрение высушивают при температуре
40°С, просеивают через сито с размером
отверстий 0,1-0,3 и хранят при температуре 525° С. В качестве полусинтетической жидкой

2

ՄԱՍ
№1

питательной среды используют среду следующего
состава, г/л: сахар тростниковый - 20, калия
фосфат однозамещенный (K2HPO4) – 0,3; магний
сернокислый (MgSO4) - 0,2; натрий хлористый
(NaCl)- 0,2; сульфат калия (K2SO4) - 0,1; мел3,5; смесь солей магния (Mn), молибдена (Mo),
железа (Fe), цинка (Zn), меди (Cu) и бора (B)–
0,0001-0,002.
Изобретение позволяет получить экологически
чистое, действующее в различных земельноклиматических условиях биоудобрение.
_____________________
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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
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Сведения о выданных патентах
(51) (2011.01)		
(11) 231
(13) U
E04G 7/00
(21) AM20100148U
(22) 10.11.2010
(71) «Ереванский государственный университет
архитектуры и строительства» государственная
некоммерческая организация (AM)
(72) Гагик Галстян (AM), Вальтер Атанесян (AM),
Анна Хачатрян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет
архитектуры и строительства” государственная
некоммерческая организация, 0009, Ереван,
Терьян 105 (AM)
(54) Леса-подмостки для строительных работ
(57) Леса-подмостки содержат опорные лапы,
присоединенные посредством диагональных
связей, Г- образные несущие элементы и
горизонтальные связи. Г- образный несущий
элемент составной, содержит вертикальные
и Г- образные участки. Конец горизонтальной
части Г- образного участка телескопический,
с возможностью фиксации в определенном
положении.
Обеспечивается универсальность лесовподмостков, облегчаются монтажные и демон
тажные работы, 2 ил.
_____________________

(51) (2011. 01)		
(11) 232
(13) U
F16S 5/00
(21) AM20100144U
(22) 02.11.2010
(71) Ваня Багдасарян (AM)
(72) Ваня Багдасарян (AM)
(73) Ваня Багдасарян, 0007, Ереван, Г. Нжде 16,
кв. 29 (AM)
(54) Световое устройство (варианты)
(57) Полезная модель относится к светотехнике.
Световое устройство имеет минимум два свето
диодных светильника, которые с помощью осей
параллельно установлены в корпусе. Корпус
состоит из двух параллельных планок и Побразных продольных элементов, которые при
помощи поперечных стягивающих элементов
прикреплены к внешней поверхности планок, за
счет чего обеспечивается жесткость конструкции
и фиксация светильников в данном угловом
положении.
Уменьшается материалоемкость конструкции
светового устройства, обеспечивается установка
блока питания в любое удобное положение, 2
н.п.ф., 4 ил.
_____________________
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

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

номер свидетельства

13

код вида документа
S свидетельство на промышленный образец

21

номер заявки

22
23
24
31
32
33
51
54

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

55*
71
72

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

73

правообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный
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Сведения о зарегистрированных
промышленных образцах

(51) 99-00
(11) 246
(13) S
(21) 20100017		
(22) 12.10.2010
(71) Норайр Хажакян (AM), Файвуш Жора
(Георгий) (AM)
(72) Норайр Хажакян Файвуш (AM), Жора
(Георгий) (AM)
(73) Норайр Хажакян (AM), Жора (Георгий)
Файвуш (AM)
(74) Р. Манасерян
(54) Скелет подпорки для вьющихся растений
(4 варианта)
(55)*
_____________________
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№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
Լիբիայի Արաբական
Ջամահիրիա
Մարոկկո
Մոնակո
Մոլդովայի
Հանրապետություն
Մոնտենեգրո
Մադագասկար
Մակեդոնիա
Մալի
Միանմար
Մոնղոլիա
Մակաո
Հյուսիսային Մարիանյան
Կղզիներ
Մավրիտանիա
Մոնսեռա
Մալթա
Մավրիկիոս
Մալդիվներ
Մալավի
Մեքսիկա
Մալայզիա
Մոզամբիկ
Նամիբիա
Նիգեր
Նիգերիա
Նիկարագուա
Նիդեռլանդներ
Նորվեգիա

NP
NR
NZ
OA

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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