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Գյուտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
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13

51

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

54
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արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2011.01)		
(11) 2536
(13) A
C01G 39/00
(21) AM20100004
(22) 19.01.2010
(71) Սերգեյ Սահարունյան (AM), Դավիդ Գրի
գորյան (AM)
(72) Սերգեյ Սահարունյան (AM), Դավիդ Գրի
գորյան (AM)
(73) Սերգեյ Սահարունյան, 0051, Երևան, Գրի
բոյեդովի 3, բն.33 (AM), Դավիդ Գրիգորյան,
ԼՂՀ, Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների
29, բն.8 (AM)
(54) Մոլիբդենային կիսայրուկի վերամշակման
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում հազվագյուտ մետաղ
ների մետաղագործությանը, մասնավորապես՝
մոլիբդենային կիսայրուկի վերամշակման եղա

նակին և կարող է կիրառվել մաքուր մոլիբ
դենի եռօքսիդի, ֆեռոմոլիբդենի և մոլիբդենի
արտադրությունում։
Մոլիբդենային կիսայրուկը 30-40 րոպեի
ընթացքում 70-90°C ջերմաստիճանում մշակում
են 10-120գ×դմ -3 խտությամբ ազոտական
թթվի լուծույթով։ Մշակումն իրականացնում են
թթվածնի առկայությամբ անընդհատ խառնման
պայմաններում: Կիսայրուկը և լուծույթը վերցնում
են 1։1 զանգվածային հարաբերակցությամբ։
Ստացված մոլիբդենի եռօքսիդը անջատում են
խառնուկներից, այնուհետև թրծում 650–700°C
ջերմաստիճանում։
Պարզեցվում է եղանակը, բարձրացվում է
մոլիբդենի եռօքսիդի կորզման աստիճանը։
_____________________

6

ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11
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21
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45
		
51
54
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62
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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
25.07.2011

7

ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2011.01)		
(11) 250		
(13) U
B64C 39/00
B64C 29/00
(21) AM20110034U
(22) 29.03.2011
(71) Թորգոմ Սեֆերյան (AM), Երվանդ Սեֆերյան
(AM), Հրանտ Սեֆերյան (AM)
(72) Թորգոմ Սեֆերյան (AM) Երվանդ Սեֆերյան
(AM), Հրանտ Սեֆերյան (AM)
(73) Թորգոմ Սեֆերյան, 0061, Երևան, Ֆրունզեի
18, բն.59 (AM), Երվանդ Սեֆերյան, 0061, Երևան,
Ֆրունզեի 18, բն.59 (AM), Հրանտ Սեֆերյան,
0061, Երևան, Ֆրունզեի 18, բն.59 (AM)
(54) Արևային էներգիայով թռչող ապարատ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է օդա
գնացության բնագավառին, մասնավորապես`
արևային էներգիայով թռչող ապարատներին:
Արևային էներգիայով թռչող ապարատն ունի
թևերի վրա տեղակայված արևային մարտկոց
ներ, թևերի տակ և կրող կառուցվածքների վրա
ֆոտոէլեմենտներ, էլեկտրաէներգիայի կուտա
կիչ, հավասարակշռության կենտրոնում տեղա
կայված, ուղղաձիգ առանցքով սռնի ունեցող
տանող պտուտակ, պտուտակի էլեկտրաշարժիչ։
Պտուտակի թևերը և սռնու թասակը պատ
րաստված են արևային մարտկոցներ ունեցող
պանելներից։ Հորիզոնական թռիչք կատարելու
համար ֆյուզելյաժի հետնամասում տեղակայված
ուղղաձիգ առանցք և դարձիչ ունեցող պտուտակի
միջոցով փոխվում է տանող պտուտակի գրոհի
անկյունը , իսկ ղեկի պտուտակով կարգավորվում
է թռիչքի ուղղությունը:
Ապահովվում են թռչող ապարատի անաղմուկ
և երկար ժամանակ առանց վառելանյութի
թռչելու, օդում կախվելու հնարավորությունները,
3 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)		
(11) 251
(13) U
B65D 1/00
B65D 21/00
(21) AM20110045U
(22) 19.04.2011
(71) Միքայել Յուրիի Մխիթարյան (AM)
(72) Միքայել Յուրիի Մխիթարյան (AM)

(73) Միքայել Յուրիի Մխիթարյան, 0023, Երևան,
Բրյուսովի 28, բն.9 (AM)
(54) Տարա
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է տարա
ներին, մասնավորապես՝ հեղուկների համար
նախատեսված անոթներին, որոնք ունեն
դարսակման հնարավորություն և կարող են
օգտագործվել տարբեր հավաքովի կառուց
վածքների պատրաստման համար։
Տարան ունի դետալներից, օրինակ՝ շշերից,
կազմված հավաքակազմ։ Յուրաքանչյուր շշի
հատակն ունի առանցքային փորվածք և փոխ
ուղղահայաց առանցքներով դասավորված փո
րակներ։ Իրանի կողային մակերևույթների վրա
կան երկայնական ելուստներ, որոնք ունեն դեպի
դուրս լայնացվող պրոֆիլ, և դրանց պրոֆիլին
համապատասխան երկայնական փորակներ։
Շշերի պարունակությունը հեռացնելուց հետո
դրանցից կարելի կառուցել տարբեր նշա
նակությամբ զանազան կառուցվածքներ՝
հավաքովի – քանդովի կամ ոչ քանդովի։
Ապահովվում է տարբեր նշանակությամբ
հավաքովի կառուցվածքներ պատրաստելիս
շշերի հուսալի կցորդման հնարավորությունը,
6 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 252		
(13) U
C02F 1/00
(21) AM20110044U
(22) 18.04.2011
(71) Արսեն Ալբերտի Հակոբյան (AM)
(72) Արսեն Ալբերտի Հակոբյան (AM), Արուսյակ
Ռաֆիկի Հակոբյան (AM), Աստղիկ Արսենի
Հակոբյան (AM)
(73) Արսեն Ալբերտի Հակոբյան, 0037, Երևան,
Արաբկիրի 51-րդ փող. 9, բն. 118 (AM)
(54) Արևային աղազրկիչ (տարբերակներ)
(57) Աղազրկիչը վերաբերում է աղեր պարունակող
ջրերի (աղային լուծույթների, ծովի ջրի) արևա
յին էներգիայի օգտագործմամբ աղազրկման
սարքերին, որոնք աշխատում են մեմբրանային
թորման եղանակով։
Այն կարող է կիրառվել ծովափնյա վայրե
րում, էքստրեմալ պայմաններում` նավերի վրա,
բանակում, հոսպիտալներում, անհատական
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տնտեսություններում, մեկուսացված տարածք
ներում։ Ըստ առաջին տարբերակի աղազրկիչն
ունի արտաքին լուսաթափանց շերտ և դրան
հաջորդող ջերմակլանիչ աբսորբերի և ջեր
մամեկուսիչի շերտեր, ջրի մուտքի և ելքի կցա
խողովակներ։ Աղազրկիչը լրացուցիչ ունի
նաև աղային լուծույթի թորման մեմբրանային
հանգույց, որը տեղակայված է աբսորբերի և
ջերմամեկուսիչի շերտերի միջև։ Մեմբրանային
հանգույցը կազմված է մանրածակոտկեն մեմ
բրանի շերտից, որը երկու կողմից պատված
է սևեռող ցանցավոր շերտով և կոնդենսման
մակերևույթ ունեցող թիթեղի շերտից։ Աղազրկիչի
բոլոր հաջորդական շերտերը իրենց եզրերով
հերմետիկորեն ամրակցված են իրար։ Ըստ
երկրորդ տարբերակի աղազրկիչն ունի նաև
ջրատաքացման խցիկ, որը հաջորդում է մեմ
բրանային հանգույցին։
Բարձրացվում են աղազրկիչի օ.գ.գ.-ն և
տեսակարար արտադրողականությունը, 9 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 253
(13) U
E04G 11/00
(21) AM20110035U
(22) 30.03.2011
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինա
րարության պետական համալսարան» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Վաչե Հովհաննեսի Թոքմաջյան (AM),
Վալտեր Աշոտի Աթանեսյան (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինա
րարության պետական համալսարան» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0009,
Երևան,Տերյան 105 (AM)
(54) Շարժական կաղապարամած հիդրո
տեխնիկական կառույցների համար
(57) Կաղապարամածն ունի կոշտ կենտրոնական
սեղանաձև ականջավոր շրջանակ, անիվներ՝
կաղապարամածը ռելսերով տեղաշարժելու հա
մար։ Շրջանակը երկու կողմից հոդակապային
միացմամբ, ձգասարքերով միակցված է կա
ղապարամածային վահանների։ Ձգասարքերը
տեղադրված են զույգերով՝ շրջանակի եր
կու մակարդակում։ Յուրաքանչյուր զույգի
ձգաս արքերից մեկն ուղղված է ներքև, իսկ
մյուսը՝ վերև։ Ներքև ուղղված ձգասարքերը
զուգահեռ են միմյանց, իսկ վերև ուղղվածները՝
տեղակայված են միմյանց նկատմամբ անկյան
տակ։ Վերև ուղղված ձգասարքերը հորիզոնական
հարթության նկատմամբ տեղակայված են 15–45°
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անկյան տակ, իսկ ներքև ուղղվածները՝ մինչև
5° անկյան տակ։ Կաղապարամածային վահան
ների վերին ծայրամասերը մետաղաճոպանով
և ճախարակային փոխանցմամբ միակցված
են շրջանակի վերին մասում ամրակցված կա
րապիկի։
Հեշտացվում են կաղապարամածի մոն
տաժման և ապամոնտաժման աշխատանքները,
նվազեցվում է աշխատատարությունը, 2 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 254
(13) U
E21D 11/00
(21) AM20110043U
(22) 18.04.2011
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինա
րարության պետական համալսարան» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Վաչե Հովհաննեսի Թոքմաջյան (AM), Վալ
տեր Աշոտի Աթանեսյան (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինա
րարության պետական համալսարան» պետա
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0009,
Երևան,Տերյան 105 (AM)
(54) Հիդրոտեխնիկական թունելների երեսարկի
բետոնալցման սարք
(57) Սարքն ունի հիմք, հոդակապերով միմ
յանց միակցված կողային աղեղաձև կաղապա
րամածային վահաններ, հիդրոգլաններ՝ կողային
աղեղաձև կաղապարամածային վահանները
բետոնից պոկելու համար։ Հիդրոգլանների կոթերը
հոդակապով միակցված են կաղապարամածային
վահաններին, իսկ գլանները՝ հիմքին։ Հիմքը
կատարված է կոշտ շրջանակի տեսքով, ունի
կողմնային ուղղորդ թեք ականջներ և ստորին մա
սում ամրակցված հորիզոնական հենակներ։ Աղե
ղաձև կաղապարամածային վահաններն ունեն
հոլովակավոր բարձակներ, որոնց հոլովակները
շարժման և սևեռակման հնարավորությամբ
տեղակայված են ականջների վրա։ Սարքը
լրացուցիչ ունի ուղղաձիգ կաղապարամածային
վահաններ, որոնք երկու զույգ, միմյանց զու
գահեռ լծակներով, հոդակապային միացմամբ
միակցված են շրջանակին, և հիդրոգլաններ,
որոնց կոթերը հոդակապով միակցված են
ուղղաձիգ կաղապարամածային վահաններին,
իսկ գլանները՝ շրջանակի կողմնային
հատվածամասին։
Ապահովվում է սարքի համապիտանիու
թյունը, 2 նկ.։
_____________________
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(51) (2011.01)
(11) 255
(13) U
G01R 3/00
(21) AM20100163U
(22) 02.11.2010
(71) Անդրանիկ Հովհաննիսյան (AM)
(72) Անդրանիկ Հովհաննիսյան (AM)
(73) Անդրանիկ Հովհաննիսյան, 0017, Երևան,
Սարիթաղի 6-րդ շարք 36 (AM)
(54) Ֆեռոմագնիսական մարմնի տեղաշարժման
գծային արագության չափման և կոորդինատի
գրանցման կերպափոխիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ինֆոր
մացիոն-չափիչ տեխնիկայի բնագավառին և կա
րող է օգտագործվել ինչպես ֆեռոմագնիսական
նյութերից պատրաստված մարմինների գծային
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արագությունները չափելու, այնպես էլ այդ մար
մինների գծային տեղաշարժի կոօրդինատը
գրանցելու համար։
Կերպափոխիչն ունի հաստատուն մագնի
սական դաշտի աղբյուր և դրան համառանցք
տեղադրված չափիչ փաթույթ։ Հաստատուն
մագնիսական դաշտի աղբյուրն է հաստատուն
մագնիսը։
Պարզեցվում է կերպափոխիչի օգտա
գործումը, վերացվում է գծայնորեն տեղա
շարժվող ֆեռոմագնիսական մարմնի չափերի
սահմանափակումը և մեծացվում է դրա առ
կայությունը զգացող տիրույթը, 1 նկ.:
_____________________
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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
25.07.2011

7

ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20100594
(220) 21.04.2010

(111) 17023
(151) 06.06.2011
(181) 21.04.2020
(730) Ջեք Դենիելս Փրոփերթիզ, Ինք., Դելավերի
նահանգ, US
(540)

(526) «TENNESSEE», «SOUR MASH», «WHISKEY»
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն։
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, ներառյալ
թորած սպիրտային խմիչքներ։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100596
(220) 22.04.2010

(111) 17024
(151) 06.06.2011
(181) 22.04.2020
(730) Լաբորատորիոս Ինդաս, էս. Էյ., ES
(540)

ներ. նախապես խոնավեցված կամ հագեցած
մաքրող անձեռոցիկներ, գործվածքներ կամ
լաթեր. կոսմետիկ բարձիկներ, տամպոններ,
անձեռոցիկներ, գործվածքներ կամ լաթեր.
դաս 16. կլանող և ներծծող թղթե անձե
ռոցիկներով և գործվածքներով ապրանքներ՝ հի
գիենիկ, մաքրման կամ հավաքման նպատակ
ների համար, ներառյալ թղթե թաշկինակներ,
թղթե սրբիչներ և սեղանի թղթե անձեռոցիկներ,
մեկ կամ մի քանի անգամյա օգտագործման
անձեռոցիկներ, գործվածքներ կամ լաթեր.
հագուստի պարագաներ, որոնք հիմնականում
պատրաստված են թղթից, ներառյալ՝ մեկ
անգամյա օգտագործման վարտիքներ և
տակդ իրներ, մեկ անգամյա օգտագործման
կրծկալներ. գրելու և տպելու թուղթ. ոչ երկարա
տև օգտագործման վարտիքներ և տակդիրներ,
մեկ անգամյա օգտագործման միջնաշերտեր
անդրավարտիքների համար և անձեռոցիկներ
մանուկների համար.
դաս 25. հագուստ մանուկների և երեխա
ների համար, վարտիքներ և կրծկալներ՝ մարզ
ման նպատակների համար. ծառայողական,
արտադրական և արդյունաբերական օգտա
գործման համար նախատեսված մեկ անգամյա
օգտագործման պաշտպանիչ հագուստ, ներառյալ՝
համազգեստներ, գլխակալներ և գլխարկներ,
պատյաններ կոշիկների համար, լաբորատոր
խալաթներ, բաճկոններ, գոգնոցներ, պաշտպա
նիչ արտահագուստ և ձեռնոցներ. ներքնա
զգեստ. կրծկալներ մեծահասակների համար. մեկ
անգամյա օգտագործման անդրավարտիքներ՝
մարզման նպատակների համար. տակդիրներ
և մանկական անդրավարտիքներ։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(511)
դաս 3. մաշկի խնամքի պատրաստուկ
ներ, ներառյալ՝ հեղուկ և փոշիանման օճառ, դե
ղամիջոցներ պարունակող և հակամանրէային
օճառներ, մազերի և մարմնի շամպուններ, ձեռ
քերի և մարմնի խնամքի քսուքներ և լոսյոն

(210) 20100961
(220) 06.07.2010

(111) 17025
(151) 06.06.2011
(181) 06.07.2020
(730) «Բաբելոն այս» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 1, AM

14

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2011

(442) 06.09.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 30. թեյի օշարակ, սառը թեյ.
դաս 32. զովացուցիչ հյութ:
____________________

(210) 20100970
(220) 07.07.2010

(111) 17026
(151) 06.06.2011
(181) 07.07.2020
(730) Բարբրի Լիմիթիդ, GB
(442) 21.10.2010
(540)

(511)
դաս 3. ոչ բուժական հարդարանքի (արդու
զարդի) պատրաստուկներ, օծանելիք, կոսմե
տիկական միջոցներ, գրիմ, պատրաստուկներ
ատամների և մազերի համար, օճառներ, շամ
պուններ, հարդարանքի (արդուզարդի) միջոցներ
քրտնելու դեմ, օդեկոլոն և անուշաբույր ջուր,
եթերային յուղեր, պատրաստուկներ սափրվելու
համար.
դաս 9. արևապաշտպան ակնոցներ, ակ
նոցներ, օպտիկական ակնոցներ, համա
պատասխան շրջանակներ և օպտիկական
ոսպնյակն եր վերոնշյալ ապրանքների հա
մար. պատյաններ և հիմնակմախքներ վերո
նշյալ ապրանքների համար. մասեր ու կցա
մասեր վերոնշյալ բոլոր ապրանքների համար,
պատյաններ և հիմնակմախքներ շարժական
համակարգիչների և բջջային հեռախոսների
համար. հիմնակմախքներ և պատյաններ շար

7

ՄԱՍ
№ 1

ժական աուդիո համակարգերի, կասետների,
խտասկավառակների, բջջային հեռախոսների
համար. բջջային հեռախոսներ և բջջային հե
ռախոսների պարագաներ. բջջային հեռա
խոսների վահանակ. մկնիկների գորգեր.
դաս 14. ժամացույցներ (ձեռքի), ժամա
ցույցներ (բացառությամբ ձեռքի) և դրանց
մասեր, կցամասեր և պատյաններ վերոնշյալ
բոլոր ապրանքների համար, ժամացույց-ապա
րանջաններ և փոքրիկ փոկեր (ապարանջաններ)
ու ապարանջաններ դրանց համար, ոսկյա
իրեր, ոսկյա իրեր նմանակող զարդեղեն, գնդա
սեղներ (քորոցներ) փողկապերի համար և թև
քաճ արմանդներ. 14–րդ դասում ընդգրկված
իրեր՝ ազնիվ մետաղներից պատրաստված կամ
դրանցով պատված.
դաս 18. կաշվից կամ արհեստական
կաշվ ից իրեր. պայուսակներ. ճամպրուկներ,
ուղեպ այուսակներ, տափակ ճամպրուկներ,
ճամփ որդական սնդուկներ, ճամփորդական
պայուսակներ հագուստի համար, պիտույ
քատուփեր հարդարանքի իրերի համար,
թիկնապայուսակներ, կռնապայուսակներ,
իրատոպրակներ, կանացի պայուսակներ,
ուսապայուսակներ, դիպլոմատներ, կաշվե
իրեր փաստաթղթերի համար, պատյանն եր
լուսանկարչական ապարատների համար,
տնտեսական պայուսակներ և ձեռնասայլակ
ներ. քսակներ, պարկեր, դրամապանակներ,
բան ալիների պատյաններ, այցեքարտ երի
թղթապան ակներ, թղթապանակներ անձնա
գրերի և փաստաթղթերի համար. կան ացի
տափակ պայուսակներ. կոսմետիկ ճամպրուկ
ներ և պայուսակներ. ճամպրուկներ մատնա
հարդարման պարագաների համար, ոսկյա
իրերի պատյաններ. անձրևակալներ, արևային
հովանոցներ. ձեռնափայտեր և գավազաններ.
հագուստ կենդանիների համար. ձիածածկոցներ
(սթարներ, տապճակներ), անուրներ ձիերի
համար և կաշվե քուղեր (փոկեր) կենդանիների
համար.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկ
ների, պայուսակների, փոքր կաշվե իրերի,
պարագաների, սպասքի, օծանելիքի և հար
դարանքի (արդուզարդի), ոսկյա իրերի, երե
խաների և մանուկների համար ապրանքների,
շքեղության պարագաների մանրածախ և
մեծածախ առևտրի ծառայություններ։
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2011

(210) 20101145
(220) 04.08.2010

(111) 17027
(151) 06.06.2011
(181) 04.08.2020
(730) «Մրաշ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Կուզնեցովի 11 40, AM
(442) 06.10.2010
(540)

(526) «GARAGE» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին,
նարնջագույն, բաց դարչնագույն, սև և
սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 37. ավտոսպասարկման կենտրոն.
դաս 38. հաղորդումների հեռարձակում.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
____________________

(210) 20101189
(220) 12.08.2010

(111) 17028
(151) 06.06.2011
(181) 12.08.2020
(730) Ռեքիթթ Բենքիզեր (Սուիթզերլենդ) ԱԳ, CH
(442) 21.10.2010
(310) 008878779 (320) 12.02.2010 (330) EM
(540)

(526) «WICK» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ 4-րդ դասի ապրանքների համար:
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ՄԱՍ
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(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, սպիտակ,
դեղին և դեղնականաչ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 3. բուրումնավետացման պատրաս
տուկներ օդի համար, ծաղիկներից և խոտերից
պատրաստված հոտավետ խառնուրդներ,
եթերային յուղեր, հոտավորման աերոզոլներ
սենյակի համար, պատրաստուկներ օդի
հոտավորման կամ բուրում նավետացման
համար.
դաս 4. մոմեր, հոտավետ կամ բուրումնավետ
մոմեր.
դաս 5. պատրաստուկներ օդի թարմացման
համար, պատրաստուկներ օդի մաքրման համար,
սենյակի օդի թարմացուցիչներ, հոտազերծիչներ
(բացառությամբ անձնական օգտագործման
համար նախատեսվածների), պատրաստուկներ
հոտերի չեզոքացման համար.
դաս 11. օդի բուրումնավետացման, մաքր
ման կամ թարմացման համար նախատեսված
ապարատներ և հարմարանքներ. մասեր և
կցամասեր վերոնշյալ բոլոր ապրանքների
համար։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20101383
(220) 28.09.2010

(111) 17029
(151) 06.06.2011
(181) 28.09.2020
(730) Սիամ Սայֆեթի Փրեմյեր Քո., Լթդ., TH
(442) 22.12.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կար
միր, դեղին, սև և նարնջագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 9. սարքավորանքներ կրակ մարելու
համար։
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20101420
(220) 08.10.2010

(111) 17030
(151) 06.06.2011
(181) 08.10.2020
(730) Դարվին Դիսքովերի Լիմիթիդ, GB
(442) 07.02.2011
(540)

(210) 20101473
(220) 18.10.2010

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

(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) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101421
(220) 08.10.2010

(111) 17031
(151) 06.06.2011
(181) 08.10.2020
(730) Դարվին Դիսքովերի Լիմիթիդ, GB
(442) 07.02.2011
(540)

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

(210) 20101472
(220) 18.10.2010
(730) Փֆայզր Ա.Գ., CH
(442) 07.12.2010
(540)

(111) 17032
(151) 06.06.2011
(181) 18.10.2020

(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) Ան. Նահապետյան
____________________

7

ՄԱՍ
№ 1

(111) 17033
(151) 06.06.2011
(181) 18.10.2020

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

(210) 20101475
(220) 18.10.2010

(111) 17034
(151) 06.06.2011
(181) 18.10.2020

(730) Փֆայզր Ա.Գ., CH
(442) 07.12.2010
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալա
թեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101476
(220) 18.10.2010

(111) 17035
(151) 06.06.2011
(181) 18.10.2020
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(730) Փֆայզր Ա.Գ., CH
(442) 07.12.2010
(540)

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

(210) 20101509
(220) 25.10.2010

(111) 17036
(151) 06.06.2011
(181) 25.10.2020
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 05.11.2010
(540)

7

ՄԱՍ
№ 1

կամ կենցաղային նպատակների համար. պի
տույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրա
մեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյու
թեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ.
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 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի։
____________________

(210) 20101594
(220) 05.11.2010

(111) 17037
(151) 06.06.2011
(181) 05.11.2020
(730) «Ատլաս սիթի» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի
23, AM
(442) 22.11.2010
(540)
(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում։
____________________

(210) 20101621
(220) 10.11.2010
(526) «MENS SANA IN CORPORE SANO»
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր,
սպիտակ և արծաթագույն գունային համակ
ցությամբ:
(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

(111) 17038
(151) 06.06.2011
(181) 10.11.2020
(730) Ռամ Քրիեյշն ընդ Փրոդաքթս, Ինք., VG
(442) 21.01.2011
(540)
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(526) «XO» գրառումն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ։
(511)
դաս 33. ռոմ, ռոմի սպիրտ, ռոմի լիկյորներ,
ռոմի կոկտեյլներ և ռոմի պարունակությամբ
ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(111) 17039
(151) 06.06.2011
(181) 10.11.2020
(730) Ռամ Քրիեյշն ընդ Փրոդաքթս, Ինք., VG
(442) 21.01.2011
(540)

7

ՄԱՍ
№ 1

(540)

(210) 20101622
(220) 10.11.2010

(526) «TRIPLE ACTION» արտահայտությունը և
«1,2,3» թվերն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ,
կապույտ, երկնագույն, կանաչ և բաց
մոխրագույն գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 21. ատամի խոզանակներ:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101644
(220) 11.11.2010
(526) «23» թիվն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ։
(511)
դաս 33. ռոմ, ռոմի սպիրտ, ռոմի լիկյորներ,
ռոմի կոկտեյլներ և ռոմի պարունակությամբ
ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101623
(220) 10.11.2010

(111) 17040
(151) 06.06.2011
(181) 10.11.2020
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի
նահանգ, US
(442) 21.01.2011

(111) 17041
(151) 06.06.2011
(181) 11.11.2020
(730) Կոպաս կոսմետիկ Փազարլամա Վե
Սանայի Էյ Էս ընկերություն, TR
(442) 22.12.2010
(540)
(511)
դաս 3. օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր,
կոսմետիկական միջոցներ, կոսմետիկական
պատրաստուկներ դեմքի և մարմնի, ձեռքերի
և եղունգների, ոտքերի, մազերի, շրթունքների
և աչքերի խնամքի համար. մազահեռացման
պատրաստուկներ. արևից պաշտպանվելու
միջոցներ. մանկական խնամքի միջոցներ.
քսուքներ, ժելեր, աղեր, փրփուրներ, շիճուկներ,
տոնիկներ և կոսմետիկական նպատակնե
րով օգտագործվող յուղեր, միջոցներ մազերի
հեռացման համար (դեպիլ յատորներ). դիմա
հարդարման միջոցներ և դիմահարդարման
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նյութերը հեռացնող միջոցներ. գուներանգող
քսուքներ. դիմահարդարման փոշիներ. կոս
մետիկական թաց անձեռոցիկներ, կոսմետի
կական բամբակյա ձողիկներ և բամբակ. լոս
յոններ մազերի համար. ատամների քսուքներ,
ատամի փոշիներ և մածուկներ։
(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20101792
(220) 08.12.2010

(111) 17042
(151) 06.06.2011
(181) 08.12.2020
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 07.02.2011
(540)
(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա
խոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար,
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ.
շրթունքի տակ դրվող ծխախոտ (սնուս). ծխա
խոտի փոխարինիչներ ոչ բժշկական նպա
տակներով օգտագործելու համար. ծխելու
պիտույքներ, այդ թվում սիգարետի թուղթ և
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի տուփեր
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու
համար, վառիչներ. լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101841
(220) 16.12.2010

(111) 17043
(151) 06.06.2011
(181) 16.12.2020
(730) «Եվրոպրոդուկտ» ՍՊԸ, Արագածոտնի
մարզ, ք. Աշտարակ, Նարեկացու 18, AM
(442) 07.02.2011
(540)

7

ՄԱՍ
№ 1

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն,
կարմիր, կարմրաշագանակագույն, դեղին,
սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 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 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում։
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20101885
(220) 21.12.2010

(111) 17044
(151) 06.06.2011
(181) 21.12.2020
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 07.02.2011
(540)

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

(210) 20101915
(220) 24.12.2010

(111) 17045
(151) 06.06.2011
(181) 24.12.2020
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(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 07.02.2011
(540)

(554) Ծավալային նշան
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, դեղին,
նարնջագույն և կանաչ գունային համակ
ցությամբ։
(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք, մասնա
վորապես յոգուրտ. կոմպոտ.
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր,
զովացուցիչ ըմպելիքներ և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր.
օշարակներ։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20101919
(220) 24.12.2010

(111) 17046
(151) 06.06.2011
(181) 24.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 07.02.2011
(540)

7

ՄԱՍ
№ 1

(554) Ծավալային նշան
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, սև, բեժ,
դեղին, կարմիր, երկնագույն, վարդագույն և
կանաչ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք, մասնավո
րապես յոգուրտ. կոմպոտ.
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր,
զովացուցիչ ըմպելիքներ և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր.
օշարակներ։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20101959
(220) 30.12.2010

(111) 17047
(151) 06.06.2011
(181) 30.12.2020
(730) Էբբոթթ Լաբորըթրիզ, US
(442) 23.02.2011
(540)
(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նա
խատեսված են օգտագործելու արդյուն աբ ե
րական և գիտական նպատակներով, ինչպես
նաև գյուղատնտեսության մեջ.
դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական
և հիգիենիկ պատրաստուկներ. դիետիկ նյութեր
բուժական նպատակների համար, մանկական
սնունդ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ), որոնք
օգտագործվում են բուժական ախտորոշման և
վերլուծության համար.
դաս 9. գիտական, չափման, փրկության
սարքեր և գործիքներ. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք, տվ յալների մշակման
սարքավորումներ և համակարգիչներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամն աբուժական սարքեր և գործիքներ, ավ
տոմատացված էլեկտրոնային գործիքներ, որոնք
օգտագործվում են բժշկական ախտորոշման և
վերլուծության համար.
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20110046
(220) 20.01.2011

(111) 17048
(151) 06.06.2011
(181) 20.01.2021
(730) «Ֆրանս–հայկական զարգացման» հիմ
նադրամ, Երևան, Խանջյան 13/3, AM
(442) 23.02.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 36. հիմնադրամ։
____________________

(210) 20110058
(220) 26.01.2011

(111) 17049
(151) 06.06.2011
(181) 26.01.2021
(730) «Ինտերակտիվ թիվի» ՍՊԸ, Երևան,
Այգեձորի 5, AM
(442) 23.02.2011
(540)

7

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20110059
(220) 26.01.2011

(111) 17050
(151) 06.06.2011
(181) 26.01.2021
(730) «Ինտերակտիվ թիվի» ՍՊԸ, Երևան,
Այգեձորի 5, AM
(442) 23.02.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, սև և
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում։
____________________

(210) 20110061
(220) 26.01.2011

(111) 17051
(151) 06.06.2011
(181) 26.01.2021
(730) «Էկո ինջիներինգ» ՍՊԸ, Երևան, Ջրաշատի
1, AM
(442) 10.03.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է գազարագույն, սև,
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր
պում։
____________________

(591) Նշանըպահպանվում է կանաչ և մոխրագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր.
դաս 37. կոգեներացիոն, բիոգազի և արևա
յին կայանքների մոնտաժ. տեխնիկական սպա
սարկում.
դաս 40. ՊԷՏ(պոլիէթիլենային) շշերի վերա
մշակում.
դաս 42. կոգեներացիոն, բիոգազի և
արևային կայանքների նախագծում:
____________________
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(210) 20110084
(220) 01.02.2011

(111) 17052
(151) 06.06.2011
(181) 01.02.2021
(730) «Տավինկո» գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Տափերական, AM
(442) 23.02.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակա
գույն, սև, մուգ և բաց ոսկեգույն, մուգ և
բաց կանաչ, կապույտ և դեղին գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
____________________

(210) 20110092
(220) 02.02.2011

(111) 17053
(151) 06.06.2011
(181) 02.02.2021
(730) «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ
Իսակովի պող. 8, Հայաստան, AM
(442) 23.02.2011
(540)

7

ՄԱՍ
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(210) 20110132
(220) 10.02.2011

(111) 17054
(151) 06.06.2011
(181) 10.02.2021
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի
նրբ. 5, N 10, AM
(442) 18.03.2011
(540)

(526) «M» տառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ։
(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, ոսկե
գույն, բաց և մուգ կապույտ, բաց և մուգ դարչ
նագույն, սպիտակ, սև, կարմիր, բաց և մուգ
մոխրագույն, բաց և մուգ կանաչ և մանուշա
կագույն գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
____________________

(210) 20100413
(220) 23.03.2010

(111) 17055
(151) 13.06.2011
(181) 23.03.2020
(730) «Ջերմուկ» հանքային ջուր շշալցնողների
միություն» իրավաբանակ անձանց միություն,
Ջերմուկ, Բարեկամության 1, AM
(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր:
____________________
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(551) Կոլեկտիվ նշան
(591) Նշանը պաhպանվում է գազարագույն,
կանաչ, դեղին, շագանակագույն, կապույտ
և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 32. հանքային ջուր։
____________________

(210) 20101397
(220) 30.09.2010

(111) 17056
(151) 13.06.2011
(181) 30.09.2020
(730) «Սամկոմտեխ» ՍՊԸ, Կոտայք, գ. Գեղա
դիր, AM
(442) 21.10.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կանաչ,
դեղին, երկնագույն, մորեգույն և բաց կանաչ
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ։
____________________

(210) 20101468
(220) 18.10.2010

(111) 17057
(151) 13.06.2011
(181) 18.10.2020
(730) Էյգիշ Ջիյորջիսերդար Նիլվանոսան Մու
կոդո Ռեսզվենթարշաշագ, HU
(442) 07.02.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար, հատկապես՝ սրտի աշխա
տանքը խթանող բետա–բլոկատորային դեղա
գործական միջոցներ։
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20101563
(220) 03.11.2010

(111) 17058
(151) 13.06.2011
(181) 03.11.2020
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո
«Աստոն Պրոդուկտի Պիտանիա ի Պիշչևիյե
Ինգրեդիենտի», RU
(442) 07.12.2010
(540)
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար,
բրինձ, տապիոկա (մանիոկա), սագո, սուրճի
փոխարինիչներ. ալ յուր և հացահատիկային
մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք,
պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացա
թխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ,
սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց.
բուրավետարարներ. բուրավետարարներ (բացա
ռությամբ եթերային յուղերի). աստղային անիսոն.
բիսկվիտներ. բլիթներ. ամոքահունց բուլկիներ.
բուլկիներ. վանիլին (վանիլի փոխարինիչ
ներ). վանիլ (բուրավետացնող նյութ). վաֆլի.
վերմիշել. սրճային բուրավետացնող նյութեր.
բնական քաղցրացնող նյութեր. կապակցող
նյութեր երշիկեղենի համար. կապակցող
նյութեր սննդային սառույցի համար. ծովի ջուր
(սննդի պատրաստման համար). սննդային
խաղողաշաքար. մանանեխ. խմորիչներ. թան
ձրացիչներ սննդամթերքի համար. բրնձի հիմքով
թեթև խորտիկներ. հացահատիկային հիմքով
թեթև խորտիկներ. սուրճի փոխարինիչներ.
սուրճի բուսական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք
ամանորյա եղևնիների զարդարման համար.
դոնդողանման հրուշակեղեն և քաղցրավենիք.
քաղցր խմորից հրուշակեղեն և քաղցրավենիք՝
առավելապես միջուկով. գետնանուշի հիմքով
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. նուշի հիմքով
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. մակարոնեղեն.
կարկանդակներ. սառեցված յոգուրտ. կակաո.
կակաո-մթերք. կապար. կարամել. կաթով շի
լաներ. քիշ (կուտապ– թխվածքաճաշ մանր
կտրտված ճարպի կտորներով). սննդային սնձան.
կոնֆետներ. մատուտակի կոնֆետներ. անանուխի
կոնֆետներ. սուրճ. սուրճի հումք. սննդային օսլա.
կրեկերներ. եգիպտացորենի ձավար. սննդային
ձավար. աղացած եգիպտացորեն. տապակած
և բոված եգիպտացորեն. կուլեբյականեր. սնն

24

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2011

դային քրքում. կուսկուս. ալրային ուտեստներ.
լապշա. սառույց սառեցման համար. բնական
կամ արհեստական սառույց. սննդային սա
ռույց. սառնաշաքար. բրնձային բլիթներ.
ածիկաշաքար. մամալիգա (եգիպտացորենի
շիլա). նշակարկանդակներ. կաթնային քաղցր
զանգված (եփած կրեմ) հրուշակեղենի համար.
մեղր. մեղվամոր կաթ (բացառությամբ բժշկա
կան նպատակների համար օգտագործվողների).
պաղպաղակ. մրգային պաղպաղակ. ալ յուր.
մյուսլի. անանուխ հրուշակեղենի և քաղցրա
վենիքի համար. կակաո-կաթնային ըմպելիքներ.
սրճա-կաթնային ըմպելիքներ. սրճային ըմպե
լիքներ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. շոկոլադային ըմպելիք
ներ. կակաո-ըմպելիքներ. ոչ դեղային թուր
մեր. մանրացված վարսակ. մաքրած վարսակ.
մշկընկույզ (մուսկատի ընկույզ). պաստեղներ
(հրուշակեղեն). մաթ. պղպեղ. պետիֆուրներ
(թխվածքաբլիթ). թխվածքաբլիթ. կուտապներ,
տորթեր. պիցա. պոմադկա (հրուշակեղեն և
քաղցրավենիք). ադիբուդի. պաղպաղակի
փոշիներ. պրալինե. սոուսներ (համեմունք).
տնային պայմաններում միսը փափկեցնող
մթերք. հացահատիկային մթերք. ալրային
մթերք. վարսակի հիմքով մթերք. ակնամոմ.
անուշահ աց. համեմունք. քաղցրակուտապ.
փոշի քաղցր ամոքահունց խմորից պատրաստ
ված հրուշակեղենի համար. ռավիոլի. ծամոն
(բացառ ությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների). բրինձ. գարնանային ռու
լետ (հում բանջարեղեն փաթաթաված բրնձի
ալյուրից պատրաստված բլիթով). շաքար. անի
սոնի սերմ. քաղցր կաթնահունց խմոր հրու
շակեղենի համար. քաղցրավենիք. սննդային
սոդա. ածիկ. սննդամթերքի պահածոյացման
աղ. կերակրի աղ. ազատքեղի աղ. սպագետի.
ամոքանքներ. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաքսիմատ. թաթախելու պաքսի
մատ. սուշի. սենդվիչներ. խմորիչների հաբեր
(բացառությամբ բուժական նպատակների հա
մար նախատեսվածների). թաբուլե (ցորենի
ձավարով բանջարեղենային ուտեստ). տակոս
(մսով և բանջարեղենով լցոնված եգիպտացորենի
անալի բլիթ). տապիոկա. խմոր սոյայի բակ
լայից. նշով խմոր. տորտիլներ (եգիպտացորենի
բլիթներ). հատապտղա - մրգային տորթեր.
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
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(ամոքամք). քաղցր ամոքահունց խմորից
պատրաստված ուտելի զարդեր հրուշակեղենի
համար. քացախ. խմորի մակարդներ. հալվա.
հաց. հաց անխաշ խմորից. հացահատիկից
փաթիլներ. եղերդ. թեյ. սառույցով թեյ. շոկոլադ.
ածիկի էքստրակտ. սննդային բնահյութեր
(բացառ ությամբ եթերային բնահյութերի և
եթերային յուղերի)։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101564
(220) 03.11.2010

(111) 17059
(151) 13.06.2011
(181) 03.11.2020
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո
«Աստոն Պրոդուկտի Պիտանիա ի Պիշչևիյե
Ինգրեդիենտի», RU
(442) 07.12.2010
(540)
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար,
բրինձ, տապիոկա (մանիոկա), սագո, սուրճի
փոխարինիչներ. ալ յուր և հացահատիկային
մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք,
պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացա
թխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուս
ներ (համեմունք). համեմունք. սառույց. բուրա
վետարարներ. բուրավետարարներ (բացա
ռությամբ եթերային յուղերի). աստղային անիսոն.
բիսկվիտներ. բլիթներ. ամոքահունց բուլկիներ.
բուլկիներ. վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ).
վանիլ (բուրավետացնող նյութ). վաֆլի.
վերմիշել. սրճային բուրավետացնող նյութեր.
բնական քաղցրացնող նյութեր. կապակցող
նյութեր երշիկեղենի համար. կապակցող
նյութեր սննդային սառույցի համար. ծովի ջուր
(սննդի պատրաստման համար). սննդային
խաղողաշաքար. մանանեխ. խմորիչներ. թանձրա
ցիչներ սննդամթերքի համար. բրնձի հիմքով
թեթև խորտիկներ. հացահատիկային հիմքով
թեթև խորտիկներ. սուրճի փոխարինիչներ.
սուրճի բուսական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք
ամանորյա եղևնիների զարդարման համար.
դոնդողանման հրուշակեղեն և քաղցրավենիք.
քաղցր խմորից հրուշակեղեն և քաղցրավենիք՝
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առավելապես միջուկով. գետնանուշի հիմքով
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. նուշի հիմքով
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. մակարոնեղեն.
կարկանդակներ. սառեցված յոգուրտ. կակաո.
կակաո-մթերք. կապար. կարամել. կաթով շիլաներ.
քիշ (կուտապ– թխվածքաճաշ մանր կտրտված
ճարպի կտորներով). սննդային սնձան. կոն
ֆետներ. մատուտակի կոնֆետներ. անանուխի
կոնֆետներ. սուրճ. սուրճի հումք. սննդային օսլա.
կրեկերներ. եգիպտացորենի ձավար. սննդային
ձավար. աղացած եգիպտացորեն. տապակած
և բոված եգիպտացորեն. կուլեբյականեր.
սննդային քրքում. կուսկուս. ալրային ուտեստ
ներ. լապշա. սառույց սառեցման համար. բնա
կան կամ արհեստական սառույց. սննդային
սառույց. սառնաշաքար. բրնձային բլիթներ.
ածիկաշաքար. մամալիգա (եգիպտացորենի
շիլա). նշակարկանդակներ. կաթնային քաղցր
զանգված (եփած կրեմ) հրուշակեղենի համար.
մեղր. մեղվամոր կաթ (բացառությամբ բժշկական
նպատակների համար օգտագործվողների).
պաղպաղակ. մրգային պաղպաղակ. ալ յուր.
մյուսլի. անանուխ հրուշակեղենի և քաղցրավենիքի
համար. կակաո-կաթնային ըմպելիքներ. սրճակաթնային ըմպելիքներ. սրճային ըմպելիքներ.
թեյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադա-կաթնային
ըմպելիքներ. շոկոլադային ըմպելիքներ.
կակաո-ըմպելիքներ. ոչ դեղային թուրմեր.
մանրացված վարսակ. մաքրած վարսակ.
մշկընկույզ (մուսկատի ընկույզ). պաստեղներ
(հրուշակեղեն). մաթ. պղպեղ. պետիֆուրներ
(թխվածքաբլիթ). թխվածքաբլիթ. կուտապներ,
տորթեր. պիցա. պոմադկա (հրուշակեղեն և
քաղցրավենիք). ադիբուդի. պաղպաղակի
փոշիներ. պրալինե. սոուսներ (համեմունք).
տնային պայմաններում միսը փափկեցնող
մթերք. հացահատիկային մթերք. ալրային
մթերք. վարսակի հիմքով մթերք. ակնամոմ.
անուշահաց. համեմունք. քաղցրակուտապ. փոշի
քաղցր ամոքահունց խմորից պատրաստված
հրուշակեղենի համար. ռավիոլի. ծամոն
(բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների). բրինձ. գարնանային
ռուլետ (հում բանջարեղեն փաթաթաված բրնձի
ալ յուրից պատրաստված բլիթով). շաքար.
անիսոնի սերմ. քաղցր կաթնահունց խմոր
հրուշակեղենի համար. քաղցրավենիք. սննդային
սոդա. ածիկ. սննդամթերքի պահածոյացման
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աղ. կերակրի աղ. ազատքեղի աղ. սպագետի.
ամոքանքներ. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաքսիմատ. թաթախելու պաքսի
մատ. սուշի. սենդվիչներ. խմորիչների հաբեր
(բացառությամբ բուժական նպատակների հա
մար նախատեսվածների). թաբուլե (ցորենի
ձավարով բանջարեղենային ուտեստ). տակոս
(մսով և բանջարեղենով լցոնված եգիպտացո
րենի անալի բլիթ). տապիոկա. խմոր սոյայի
բակլայից. նշով խմոր. տորտիլներ (եգիպտացո
րենի բլիթներ). հատապտղա - մրգային տորթեր.
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(ամոքամք). քաղցր ամոքահունց խմորից պատ
րաստված ուտելի զարդեր հրուշակեղենի հա
մար. քացախ. խմորի մակարդներ. հալվա. հաց.
հաց անխաշ խմորից. հացահատիկից փաթիլներ.
եղերդ. թեյ. սառույցով թեյ. շոկոլադ. ածիկի
էքստրակտ. սննդային բնահյութեր (բացառու
թյամբ եթերային բնահյութերի և եթերային յու
ղերի)։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101582
(220) 04.11.2010

(111) 17060
(151) 13.06.2011
(181) 04.11.2020
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ
Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 22.12.2010
(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.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշ ակեղեն և քաղցրավենիք պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________
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(210) 20101583
(220) 04.11.2010

(111) 17061
(151) 13.06.2011
(181) 04.11.2020
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ
Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 22.12.2010
(540)

(210) 20101607
(220) 09.11.2010

(591) Նշանը պահպանվում է սև 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.
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) Զ. Մանուկյան
____________________

(591) Նշանը պահպանվում է մանուշակագույն,
կարմիր, դեղին, կանաչ, երկնագույն և
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 2. ծեփամածիկներ, սալիկի սոսինձներ,
քսահարթիչներ, ջրադիսպերսիոն ներկեր.
դաս 11. ցանցեր, վարագույրներ օդափո
խիչների համար:
____________________

7

ՄԱՍ
№ 1

(111) 17063
(151) 13.06.2011
(181) 09.11.2020
(730) «Մեհրաբյան և որդիներ» ՍՊԸ, Երևան,
Թադևոսյան 8, բն.6, AM
(442) 10.03.2011
(540)

(210) 20101615
(220) 10.11.2010

(111) 17064
(151) 13.06.2011
(181) 10.11.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 07.02.2011
(540)

(210) 20101605
(220) 08.11.2010

(111) 17062
(151) 13.06.2011
(181) 08.11.2020
(730) «Մակ.Ամ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 8, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սև և սպի
տակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր։
____________________

(554) Ծավալային նշան
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, բաց
և մուգ դեղին, նարնջագույն, սև և կանաչ
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք, մասնա
վորապես յոգուրտ. կոմպոտ։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

27

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2011

(210) 20101671
(220) 16.11.2010

(111) 17065
(151) 13.06.2011
(181) 16.11.2020
(730) Ստելլա Համբարձումյան, Երևան, Բարբյուսի
21ա, AM
(442) 07.12.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, կարմիր, սպիտակ
և մոխրագույն գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 35. առևտուր։
____________________

(210) 20101775
(220) 01.12.2010

(111) 17066
(151) 13.06.2011
(181) 01.12.2020
(730) Լիլիթ Սարդարյան, Երևան, 16 թաղ., 42
շենք, բն. 96, AM
(442) 22.12.2010
(540)
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(210) 20101835
(220) 15.12.2010

(111) 17068
(151) 13.06.2011
(181) 15.12.2020
(730) «Կարհագառ» ՍՊԸ, Երևան, Վարշավյան
86, AM
(442) 21.01.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, բաց և
մուգ կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 37. ավտոտեխսպասարկման կայան:
____________________

(210) 20101851
(220) 17.12.2010

(111) 17069
(151) 13.06.2011
(181) 17.12.2020
(730) Թիբոթեք ֆարմասյութիքըլզ, IE
(442) 23.02.2011
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(511)
դաս 39. տուրիզմ։
____________________

(210) 20101794
(220) 08.12.2010

(111) 17067
(151) 13.06.2011
(181) 08.12.2020
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյո
տա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 07.02.2011
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101853
(220) 17.12.2010

(111) 17070
(151) 13.06.2011
(181) 17.12.2020
(730) Թիբոթեք ֆարմասյութիքըլզ, IE
(442) 23.02.2011
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101854
(220) 17.12.2010

(111) 17071
(151) 13.06.2011
(181) 17.12.2020

28

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2011

(730) Թիբոթեք ֆարմասյութիքըլզ, IE
(442) 23.02.2011
(540)

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

(210) 20101855
(220) 17.12.2010

(111) 17072
(151) 13.06.2011
(181) 17.12.2020
(730) Թիբոթեք ֆարմասյութիքըլզ, IE
(442) 23.02.2011
(540)

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

(210) 20101856
(220) 17.12.2010

(111) 17073
(151) 13.06.2011
(181) 17.12.2020
(730) Թիբոթեք ֆարմասյութիքըլզ, IE
(442) 23.02.2011
(540)

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

(210) 20101894
(220) 22.12.2010

(111) 17074
(151) 13.06.2011
(181) 22.12.2020
(730) «Տորիաներ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր
համայնք, Կիևյան 4/3, բն. 31, AM
(442) 07.02.2011
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(540)

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

(210) 20101895
(220) 22.12.2010

(111) 17075
(151) 13.06.2011
(181) 22.12.2020
(730) «Տորիաներ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր
համայնք, Կիևյան 4/3, բն. 31, AM
(442) 07.02.2011
(540)

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

(210) 20101899
(220) 23.12.2010

(111) 17076
(151) 13.06.2011
(181) 23.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 07.02.2011
(540)

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

(554) Ծավալային նշան
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, բաց
և մուգ դեղին, բաց և մուգ կանաչ, սև և
դարչնագույն գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք, մասնա
վորապես յոգուրտ. կոմպոտ։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20101900
(220) 23.12.2010

(210) 20101917
(220) 24.12.2010

(111) 17077
(151) 13.06.2011
(181) 23.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 07.02.2011
(540)

7

ՄԱՍ
№ 1

(111) 17079
(151) 13.06.2011
(181) 24.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 07.02.2011
(540)

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

(210) 20101916
(220) 24.12.2010

(111) 17078
(151) 13.06.2011
(181) 24.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 07.02.2011
(540)

(554) Ծավալային նշան
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, բաց և մուգ
վարդագույն, բաց և մուգ մանուշակագույն,
սև, կանաչ, կարմիր, մոխրագույն գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք, մասնավո
րապես՝ յոգուրտ. կոմպոտ։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20101918
(220) 24.12.2010

(111) 17080
(151) 13.06.2011
(181) 24.12.2020
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(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 07.02.2011
(540)

7

ՄԱՍ
№ 1

(554) Ծավալային նշան
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ,
սև, բաց և մուգ վարդագույն, դեղին և բեժ
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք, մասնա
վորապես՝ յոգուրտ. կոմպոտ։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20101921
(220) 24.12.2010

(554) Ծավալային նշան
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, բաց և
մուգ կարմիր, դեղին, նարնջագույն, սև և
կանաչ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք, մասնա
վորապես՝ յոգուրտ. կոմպոտ։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(111) 17081
(151) 13.06.2011
(181) 24.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 07.02.2011
(540)

(111) 17082
(151) 13.06.2011
(181) 24.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 07.02.2011
(540)

(210) 20101920
(220) 24.12.2010

(554) Ծավալային նշան
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կա
պույտ, սպիտակ, սև, կարմիր, դեղին, բաց
և մուգ նարնջագույն, վարդագույն և բեժ
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք, մասնա
վորապես՝ յոգուրտ. կոմպոտ։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20101922
(220) 24.12.2010

(111) 17083
(151) 13.06.2011
(181) 24.12.2020
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(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 07.02.2011
(540)

7

ՄԱՍ
№ 1

(554) Ծավալային նշան
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր,
սպիտակ, սև, դեղին, կանաչ, բեժ և մոխ
րագույն գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք, մասնավո
րապես՝ յոգուրտ. կոմպոտ։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20101924
(220) 24.12.2010

(111) 17085
(151) 13.06.2011
(181) 24.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 07.02.2011
(540)
(554) Ծավալային նշան
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ
կապույտ, կարմիր, սև, դեղին, նարնջա
գույն, վարդագույն և բեժ գունային համակ
ցությամբ։
(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք, մասնա
վորապես՝ յոգուրտ. կոմպոտ։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20101923
(220) 24.12.2010

(111) 17084
(151) 13.06.2011
(181) 24.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 07.02.2011
(540)

(554) Ծավալային նշան
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կապույտ,
սպիտակ, սև, դեղին, նարնջագույն, կանաչ,
կարմիր և բեժ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք, մասնա
վորապես՝ յոգուրտ. կոմպոտ։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20101925
(220) 24.12.2010

(111) 17086
(151) 13.06.2011
(181) 24.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 07.02.2011
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(540)
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(554) Ծավալային նշան
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ,
դեղին, սև, կանաչ, մանուշակագույն և բեժ
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք, մասնա
վորապես՝ յոգուրտ. կոմպոտ։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20101941
(220) 28.12.2010

(554) Ծավալային նշան
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կարմիր,
վարդագույն, սև, սպիտակ, մոխրագույն,
դեղին, նարնջագույն, շագանակագույն և
բեժ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք, մասնա
վորապես՝ յոգուրտ. կոմպոտ։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20101926
(220) 24.12.2010

(111) 17087
(151) 13.06.2011
(181) 24.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 07.02.2011
(540)

(111) 17088
(151) 13.06.2011
(181) 28.12.2020
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 23.02.2011
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր։
740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20110005
(220) 12.01.2011

(111) 17089
(151) 13.06.2011
(181) 12.01.2021
(730) «Արմինե Բայրամյան» ՍՊԸ, Արարատի
մարզ, Արարատ, Կոմիտասի 12, բն. 13, AM
(442) 23.02.2011
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և կրեմագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20110030
(220) 17.01.2011

(111) 17090
(151) 13.06.2011
(181) 17.01.2021
(730) «Տորիաներ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր հա
մայնք, Կիևյան 4/3, բն. 31, AM
(442) 23.02.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սև և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20110036
(220) 18.01.2011

(111) 17091
(151) 13.06.2011
(181) 18.01.2021
(730) «Մամա միա» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապե
տության 76, AM
(442) 23.02.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին,
ծիրանագույն, կանաչ և սև գունային համակ
ցությամբ։
(511)

7

ՄԱՍ
№ 1

դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա
տեսված են օգտագործելու արդյունաբ եր ա
կան և գիտական նպատակներով, լուսա
նկարչության, գյուղատնտեսության, այգեգոր
ծության և անտառաբուծության մեջ. չմշակ
ված սինթետիկ խեժեր, չմշակված պլաստմաս
սաներ. պարարտանյութեր. կրակմարող բաղա
դրություններ. քիմիական նյութեր մետաղների
զոդման և մխման համար. քիմիական նյութեր
սննդամթերքի պահածոյացման համար. դաբաղիչ
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական
նպատակներով օգտագործելու համար.
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. չմշակ
ված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման
մետաղներ գեղարվեստական, գեղազարդման
նպատակների և գեղարվեստական տպագրության
համար.
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ.
դաս 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 պատրաստուկ
ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ
նյութ եր բուժական նպատակների համար,
մանկ ական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա
կապման նյութեր. ատամնալցման և ատամների
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախ
տահանիչ 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
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ղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա խողո
վակներ. անկիզելի պահարաններ. սովորական
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, երկրա
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատ ո
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրակ անության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ
ներ. առևտրի ավտոմատներ և կանխավճա
րով աշխատող ապարատների մեխանիզմ
ներ. դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման
սարքավորումներ և համակարգիչներ. կրակ
մարիչներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամ ն աբուժական և անասնաբուժական
սարքեր ու գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ.
դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր.
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.
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դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց հա
մահալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժա
մանակաչափ սարքեր.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորում
ների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման
համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 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 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկ
ված չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ.
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ.
հովանոցներ, անձրևակալներ և ձեռնափայտեր.
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական
իրեր.
դաս 19. ոչ մետաղ յա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և բի
տում. ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ
և շինություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 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 21. տնային կամ խոհանոցային կահ
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. խո
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զանակներ 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, առասան
ներ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ,
առագաստներ, պարկեր և տոպրակներ (որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից
պատրաստվածների). մանածագործական թել
քահումք.
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, լինոլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդ
գրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր
ծական, անտառային և հացահատիկային
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն.
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր
կենդանիների համար. ածիկ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա
դրանյութեր.
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դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի).
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի.
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 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 (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո
վում, զվարճություններ. մարզական և մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա
ռայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում
և կատարելագործում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս
նաբուժական ծառայություններ. կենդանիների և
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա
յություններ. գյուղատնտեսական, այգեգործական
և անտառաբուծական ծառայություններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա
կանության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցված ան
հատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար։
____________________

36

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2011

(210) 20110039
(220) 18.01.2011

(111) 17092
(151) 13.06.2011
(181) 18.01.2021
(730) Թիբոթեք ֆարմասյութիքըլզ, IE
(442) 23.02.2011
(540)
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(540)

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

(210) 20110045
(220) 20.01.2011

(111) 17093
(151) 13.06.2011
(181) 20.01.2021
(730) Արսեն Ալավերդյան, Երևան, Սունդուկյան
7, բն. 63, AM
(442) 23.02.2011
(540)

(526) «ARDINI» բառից բացի մնացած տարրերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն,
ոսկեգույն, մուգ և բաց դեղին գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։
____________________

(210) 20110060
(220) 26.01.2011
(526) «PIZZA» բառն ինքնուրույն պահպանույն
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, շագա
նակագույն, կանաչ, կարմիր, սև և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 39. պիցաների և այլ ուտեստների
առաքում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում. պիցերիա։
____________________

(210) 20110053
(220) 24.01.2011

(111) 17094
(151) 13.06.2011
(181) 24.01.2021
(730) Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 51
փող., շենք 3, բն.54, AM
(442) 23.02.2011

(111) 17095
(151) 13.06.2011
(181) 26.01.2021
(730) «Ար և Ար դիզայն քնսթրաքշն» ՍՊԸ, ք.
Երևան, Ջրաշատի 1, AM
(442) 10.03.2011
(540)

(526) «DESIGN & CONSTRUCTION» արտահայ
տութ յունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ և
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 6. ճաղաշար, անկյունակ, կցաշուրթ,
անուր, անցում(խողովակային հարմարակցիչ),
զտիչ, արմունկ.
դաս 11. կաթսա, օդափոխիչ, ջրի սառեցման
ագրեգատ (չիլեր), ճաղաշար, օդամղիչ կոնվեկտոր
(ֆանկոյլ), օդատար, ծխատար, օդաջեռուցիչ
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(կալորիֆեր), խոնավակլանիչ, օդի չորացուցիչ,
կեղտազտիչ, բաք, օդի ջերմափոխանակիչ
(ռեկուպերատոր), կոգեներացիոն կայանք,
ներածման խուց.
դաս 35. առևտուր.
դաս 37. տեխնիկական սպասարկում.
կաթսայատան, ջեռուցման, հովացման, օդա
փոխության, օդի լավորակման, սառնամատա
կարարման, ջրամատակարարման համա
կարգերի և կաթսայատան և կոյուղու մոնտաժ.
դաս 42. կաթսայատան, ջեռուցման, հո
վացման, օդափոխության, օդի լավորակման,
սառնամատակարարման, ջրամատակարարման
համակարգերի և կաթսայատան և կոյուղու
նախագծում:
____________________

(210) 20110121
(220) 07.02.2011

(111) 17096
(151) 13.06.2011
(181) 07.02.2021

(730) Ռենո ս.ա.ս., FR
(442) 10.03.2011
(540)

(511)
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար
ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր
տային միջոցների համար նախատեսվածների).
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանցման
տարրեր (բացառությամբ վերգետնյա տրանս
պորտային միջոցների համար նախատ ես
վածների). գյուղատնտեսական գործիքներ,
բացառ ությամբ ձեռքով կառավարվողների.
փոխանցումների տուփեր (բացառությամբ վեր
գետնյա տրանսպորտային միջոցների հա
մար նախատեսվածների). շարժիչից արտա
նետված գազերի մաքրման սարքեր. վառելիքը
խնայող հարմարանքներ շարժիչների համար.
վառելիքի կերպափոխիչներ շարժիչների համար.
զտիչներ (մեքենաների կամ շարժիչների մասեր).
փոփոխական հոսանքի գեներատորներ. գնդի
կավոր առանցքակալների օղակներ. միակցիչ
ձգաձողեր մեքենաների և շարժիչների համար.
վառոցքի մոմեր ներքին այրման շարժիչների
համ ար. դիզելային շարժիչի ջեռուցիչներ.
ներկի փոշարարներ (մեքենաներ). մեքենաների
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կամ շարժիչների կառավարման ճոպաններ.
գութաններ. շարժափոկեր շարժիչների համար.
ատամնաձողավոր ամբարձիկներ. շարժիչների
գլաններ. շարժիչների գլանների գլխիկներ. շար
ժիչի խլարարներ. վառոցքի սարքեր ներքին
այրման շարժիչների համար. հաստատուն հո
սանքի գեներատորներ հեծանիվների համար.
հաստատուն հոսանքի գեներատորների խոզա
նակներ. հաստատուն հոսանքի գեներատորների
շարժափոկեր. ներարկիչներ շարժիչների համար.
միացքներ (շարժիչի մասեր). համապիտանի
հոդակապեր, տրակտորային կուլտիվատորներ.
ներկ ափոշեցրիչներ. արագության կարգա
վորիչներ մեքենաների և շարժիչների համար.
հոլովակավոր առանցքակալներ, ասեղնավոր
առանցքակալներ, գնդիկավոր առանցքակալներ,
օդաճնշական ատրճանակներ մածիկի արտա
մղման համար. հիդրավլիկ շարժիչներ. հովաց
ման ռադիատորներ շարժիչների համար. շար
ժիչների քարտերներ. սոսնձապատման էլեկ
տրական ատրճանակներ. արտանետված
գազերի կատալիզային կերպափոխիչներ.
գազով աշխատող եռակցման հրածորաններ.
փոշեկ ուլներ. շարժիչներում հովացնող օդի
մաքրման զտիչներ. օդային խտարարներ.
կարբյուր ատորների սնուցիչներ. վառոցքի
մագնետոններ շարժիչների համար, մխոցի
օղեր. կարբյուրատորներ. մետաղաթերթի վրա
տպագրման մեքենաներ. կաղապարման մեքե
նաներ. փոխհաղորդիչի առանցքակալներ. մխոց
ներ (շարժիչների մասեր). օդային ճնշակներ
(ավտոտնակի կայանքներ). օդաբարձերով
շարժիչներ տրանսպորտային միջոցների հա
մար. ռետինացման (վուլկանացման) ապա
րատներ. հիդրավլիկ մեխանիզմներ շարժիչների
համար. գյուղատնտեսական մեքեն աներ.
ճանապարհաշինական մեքենաներ. տրանս
պորտային միջոցների լվացման կայանքներ.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցա
մաքով տեղաշարժվող ապարատներ, մասեր և
պարագաներ դրանց համար.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ. գովազդի
տարածում. գործարարական խորհուրդների և
տեղեկատվության տրամադրում սպառողնե
րին. ապրանքների և ծառայությունների լի
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ցենզիաների առևտրային կառավարում եր
րորդ անձանց համար. համակարգչային
ցանցում առցանց (օնլայն) գովազդ. հեռուս
տագովազդ. ռադիոգովազդ. մանրածախ
վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցա
դրում հեռահաղորդակցության բոլոր տեսակ
ներով. թերթերի բաժանորդագրման կազ
մակերպում երրորդ անձանց համար. գործա
րարության ասպարեզում գործերի կառա
վարման հարցերով խորհրդատվություն.
գործ արարության ասպարեզում գործերի
կառավարման հարցերով օժանդակում. առև
տրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերով օժան
դակում. ցուցահանդեսների կազմակերպում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
գործարարական տեղեկատվություն. վաճառքի
խթանում (երրորդ անձանց համար). գովա
զդային տեքստերի հրատարակում. մամուլի
տեսություն.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ. բանկային գործառն ու
թյուններ, նոր և օգտագործված ավտոմ եքե
նաների ֆինանսավորման ծառայություններ.
վարկերի տրամադրում. փոխառությունների
տրամադրում. լիզինգային ծառայություն
ներ. նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների
լիզինգային ծառայություններ. վճարային,
վարկային, դեբետային, չիպային (ինտեգրալ
միկրոսխեմայով) քարտերի, մագնիսական շեր
տով քարտերի և սմարթ քարտերի թողարկում,
վճարային քարտերի դեպքում ներառյալ վառե
լիքի և յուղման նյութերի գնման, ինչպես նաև
ավտոմեքենայի խնամքի ու նորոգման համար
օգտագործվող քարտերը. տրանսպորտային
միջոցների հետ կապված ապահովագրական
ծառայություններ. ֆինանսական վերլուծու
թյուն. ապահովագրական տեղեկատվություն և
խորհրդատվություն. վարկային և դեբետային
քարտերի ծառայություններ. ճանապարհորդի
վճարագրերի (չեկերի) թողարկում. միջնորդական
գործունեություն ապահովագրության ոլորտում.
դաս 37. շինարարության և նորոգման
ծառայություններ, այն է՝ օդորակման տար
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րերի տեղակայում և նորոգում, ժանգի հեռա
ցում, էլեկտրական սարքերի տեղակայում և
նորոգում, ցուցանակների ներկում կամ նորո
գում, պահեստների կառուցում և նորոգում, նա
վաշինություն. անվադողերի պահպանաշերտի
վերականգնում, անվադողերի վերասոսնձում,
նորոգում և ռետինացում (վուլկանացում). տեխ
սպասարկման կենտրոնի ծառայություններ.
տրանսպորտային միջոցների հակակոռոզիական
մշակում. տրանսպորտային միջոցների ներկում,
փայլեցում, սպասարկում, յուղում, մաքրում
և լվացում. տրանսպորտային միջոցների նո
րոգ ում. երեսքաշի նորոգում. էլեկտրական
սարքերի տեղակայում և նորոգում. նորոգման
հարցերով տեղեկատվություն. համակարգիչների
տեղակայում, սպասարկում և նորոգում. մաշված
կամ ամբողջությամբ մաշված շարժիչների վերա
կանգնում. հղկում չեչաքարով կամ ավազով.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
տրանսպորտային միջոցների վարձույթ. տրանս
պորտային միջոցների քարշակում. վարորդների
ծառայություններ. ապրանքների և մարդկանց
փոխադրում. պահեստավորում. բեռնափ ո
խադրում. տարանցման ծառայություններ.
փոխադրումների հարցերով տեղեկատվություն.
ավտոտնակների վարձույթ. միջնորդական
ծառայություններ փոխադրումների ընթաց
քում. տրանսպորտային միջոցների համար
տանիքածածկ տարածքների վարձույթ. տրանս
պորտային միջոցների համար կայանատեղերի
վարձույթ. մրցարշավային ավտոմեքենաների
վարձույթ. փրկարարական ծառայություններ
(տրանսպորտ). տեղեկատվություն երթևեկության
վերաբերյալ:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20110124
(220) 08.02.2011

(111) 17097
(151) 13.06.2011
(181) 08.02.2021
(730) «Ուրարտու–Ադելինա» ՍՊԸ, Երևան, Մալ
խասյան 25, AM
(442) 10.03.2011
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(540)

(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն, շա
գանակագույն, դեղին, կարմիր, սև և սպի
տակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 30. հաց:
____________________

(210) 20110136
(220) 11.02.2011
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(111) 17098
(151) 13.06.2011
(181) 11.02.2021

(730) Բայեր Օու, FI
(442) 10.03.2011
(540)

(511)
դաս 21. կափարիչներ տարաների համար:
____________________

(210) 20110154

(111) 17100

(220) 15.02.2011

(151) 13.06.2011
(181) 15.02.2021

(730) «Սարմետ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող.
15, բն. 50, AM
(442) 18.03.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ,
հորմոնային պատրաստուկներ բուժական նպա
տակների համար.
դաս 10. բժշկական սարքեր և գործիքներ
հորմոնների ներմուծման համար:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20110153
(220) 15.02.2011

(111) 17099
(151) 13.06.2011
(181) 15.02.2021
(730) «Սարմետ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող.
15, բն. 50, AM
(442) 18.03.2011

(511)
դաս 21. կափարիչներ տարաների համար:
____________________
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(210) 20100701
(220) 13.05.2010

(111) 17101
(151) 20.06.2011
(181) 13.05.2020
(730) Դայջեո Սքոթլանդ Լիմիթեդ, GB
(540)
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(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20101283
(220) 09.09.2010

(111) 17103
(151) 20.06.2011
(181) 09.09.2020
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան,
Չկալովի 43, AM
(442) 22.09.2010
(540)

(526) «ORIGINAL» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ։
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ շագա
նակագույն, կարմիր, կապույտ, դեղին,
սպիտակ, սև, բաց և մուգ բեժ, դարչնագույն,
երկնագույն, բաց մանուշակագույն գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի)։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101254
(220) 03.09.2010

(111) 17102
(151) 20.06.2011
(181) 03.09.2020
(730) Լևոն Հարությունյան, Երևան, Կորյունի փ.
9, բն. 2, AM
(442) 22.09.2010
(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կաթնագույն,
մոխրագույն, ոսկեգույն, մուգ և բաց կանաչ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինի։
____________________

(210) 20101284
(220) 09.09.2010

(111) 17104
(151) 20.06.2011
(181) 09.09.2020
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան,
Չկալովի 43, AM
(442) 22.09.2010
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(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց շագա
նակագույն, սև և ոսկեգույն գունային հա
մակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինի։
____________________

(210) 20101286
(220) 09.09.2010

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կաթնագույն,
մոխրագույն, ոսկեգույն և կանաչ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինի։
____________________

(111) 17105
(151) 20.06.2011
(181) 09.09.2020
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան,
Չկալովի 43, AM
(442) 22.09.2010
(540)

(111) 17106
(151) 20.06.2011
(181) 09.09.2020
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան,
Չկալովի 43, AM
(442) 22.09.2010
(540)

(210) 20101285
(220) 09.09.2010

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է կաթնագույն, ոսկե
գույն, մոխրագույն, մուգ և բաց շագանա
կագույն, դարչնագույն և կարմրաշագա
նակագույն գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 33. գինի։
____________________

(210) 20101365
(220) 23.09.2010

(111) 17107
(151) 20.06.2011
(181) 23.09.2020
(730) «Արմեն և Արարատ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրա
տունյաց 3-րդ նրբ., տուն 14, AM
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(540)

(511)
դաս 3.սպասք լվանալու հեղուկներ, մաքրման
հեղուկներ, մասնավորապես՝ հախճասալի և
սանտեխնիկայի մաքրման հեղուկներ, շամպուն,
լվացքի պատրաստուկներ, մասնավորապես՝
լվացքի փոշիներ. ձեռքեր լվանալու հեղուկներ,
ժավելաջուր. ատամի փոշիներ և մածուկներ,
հեղուկ օճառներ և ապակի մաքրող հեղուկներ.
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. ատամ նալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորում
ների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման
համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ։
____________________

(554) Ծավալային նշան
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(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. շիշ.
դաս 33. օղի։
____________________

(210) 20101377
(220) 27.09.2010

(111) 17110
(151) 20.06.2011
(181) 27.09.2020

(730) Էդենրեդ, FR
(442) 10.03.2011
(310) 10/3735092 (320) 03.05.2010 (330) FR
(540)

(511)
դաս 9. մագնիսական կոդով քարտեր, օպ
տիկական կամ միկրոպրոցեսոր պարունակող
քարտեր (սմարթ-քարտեր) հպումով և անհպում
(ռադիոհաճախությամբ, ինֆրակարմիր կամ
այլ), միանգամյա կամ վերալիցքավորվող,
կանխավճարային կամ հետվճարային օգտա
գործման համար, որոնք կարող են պարունակել
մեկ կամ ավելի էլեկտրոնային դրամապանակ
ներ, որոնք կիրառելի են բոլոր նպատակների
համար և մասնավորապես` ֆիզիկական
մուտքի կառավարման, համակարգչային համա
կարգերի մուտքի կառավարման, մշտական
հաճախորդի քարտերի վերահսկման համար.
ծրագրային արտադրանք առևտրային պատ
վերների (գնումների) մշակման համար. ծրա
գրային արտադրանք տվ յալների մշակման
համար, ծրագրային արտադրանք տվյալների
հիմնապաշարների ստեղծման, կառավարման,
արդիականացման և օգտագործման համար,
ծրագրային արտադրանք դեպի էլեկտրոնային
հաղորդագրությունների ծառայություններ մուտքի
ապահովման համար, ծրագրային արտադրանք
դեպի համակարգչային կամ տվյալների հաղորդ
ման ցանցեր մուտքի ապահովման համար,
մասն ավորապես` կապի համաշխարհային
ցանց (ինչպես օրինակ՝ ինտերնետը) կամ մաս
նավոր կամ սահմանափակ մուտքով ցանց
(ինչպես օրինակ՝ ինտրանետը). համակարգ
չային սերվերներ, համակարգչային, հեռադիր և
հեռախոսային տերմինալներ, մասնավորապես`
կապի համաշխարհային ցանցի համար (ինչպես
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օրինակ` ինտերնետը) կամ մասնավոր կամ
սահմանափակ մուտքով ցանցերի համար (ինչ
պես օրինակ` ինտրանետը). համակարգչային
օժամդակ սարքեր, այդ թվում` համակարգչային
էկրաններ. մոդեմներ. կապի ցանցերին միացման
սարքեր, մասնավորապես` համակարգիչներ
կամ հեռախոսներ. հաղորդակցությունների
փոխանցման և ընդունման սարքեր. ինտերակ
տիվ համակարգչային սարքեր. համակարգչային
ցանցեր, մասնավորապես` տեղային համա
կարգչային ցանցեր, այդ թվում` տվ յալների
մշակման սարքեր, համակարգչային ծրագրա
յին արտադրանք (գրանցված). բեռնավորվող
էլեկտրոնային հրապարակումներ.
դաս 16. տպագիր արտադրանք, ներառյալ`
պարբերականներ, լրագրեր, ծանուցատետրեր,
ուղեցույցներ, բրոշյուրներ. կտրոններ, բացիկ
ներ, տոմսեր, կուպոններ, թղթագրենական
ապրանքներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ կահույքի)։
դաս 35. հյուրանոցային գործի, ռեստորան
ների (սնունդ), առևտրի, բիզնեսի և ֆինանս
ների բնագավառին վերաբերող նյութա
կան գոյությունը դադարեցված և գաղտնի
առևտրային տեղեկատվության կառավարում
(հաշվապահական գործ, ադմինիստրացիա),
վերլուծություն, մշակում. վարչարարական
գործունեություն առևտրային պատվերների
(գնում) ասպարեզում. գործերի կառավարում գոր
ծարարության ասպարեզում, վարչարարական
գործունեություն առևտրի ասպարեզում. էլեկ
տրոնային քարտերի, կտրոնների, վաուչ եր
ների կամ դրոշմակների միջոցով ապրանքների
կամ ծառայությունների ձեռքբերման համար
վարչարարական գործունեության ծառայու
թյուններ առևտրի ասպարեզում. խորհրդատվու
թյուն, խորհրդակցություն, տեղեկատվություն
և փորձաքննություն գործարարության կազմա
կերպման և կառավարման հարցերով. կանխա
վճարային քարտերի, նվեր քարտերի և այլ
վճարման անդորրագրերի օգտագործմանը
և տարածմանը վերաբերող գործարարական
տեղեկատվության ծառայություններ. պատվի
րատուների հաշիվների կառավարում, այդ
թվում՝ կանխավճարային քարտերի, նվերքարտ երի և վճարման այլ անդորրագրերի
վերաբերյալ տեղեկատվություն. ընկերության
խնայողությունների կուտակման ծրագրերի
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կազմակերպման վերաբերյալ վարչարարական
խորհրդատվություն. շուկայի հետազոտում և
ուսումնասիրում. հետազոտումներ գործարա
րության բնագավառում. տնտեսական կան
խատ եսում. կենտրոնական ֆայլերում, մաս
նավորապես` համակարգչային տվ յալների
հիմնապաշարներում, տվ յալների հավաքում
(մասնավորապես` կազմում) և համակարգում.
hաշվապահական գրքերի վարում և հաշիվների
քաղվածքների ստուգում. վարչարարական
և առևտրային նամակագրության գրառում և
գրանցում. հաշիվների մասին հաշվետվության
կազմում և ստուգում, հարկային, հաշվապահա
կան և ընկերության հայտարարագրերի և
փաստաթղթերի նախապատրաստում. հաշ
վապ ահական վերլուծություններ, մասնա
վորապես` արտադրման և առևտրային ծախ
սերի վերլուծություն. վիճակագրական տեղեկա
տվություն և ուսումնասիրություններ. գովազդ,
ներառյալ` էլեկտրոնային և համակարգչային
տեղեկակիրների միջոցով գովազդ, նմուշների և
ծանուցատետրերի տարածում, ներառյալ` համա
կարգչային և էլեկտրոնային կապի ցանցերի
միջոցով. տարածքների վարձակալում գովազդի
տեղադրման համար, ներառյալ` էլեկտրոնային
և համակարգչային տեղեկակիրների միջո
ցով. առևտրային գործառնությունների կա
ռավարում հաճախորդների ներգրավման հա
մար. ապրանքների առաջխաղացման ծառա
յություններ. գովազդային նյութերի տարածում
և վարձույթ (բրոշյուրներ, ծանուցատետրեր,
նմուշներ և տպագիր արտադրանք) [գովազդի
առաքում ուղիղ փոստով]. գովազդային նյութերի
գովազդում և արդիականացում, ներառյալ`
էլեկտրոնային և համակարգչային կապի ցան
ցերի միջոցով. ծառայություններ հասարակական
հարաբերությունների բնագավառում. առևտրային
և գովազդային նպատակներով ցուցահանդեսների
և առևտրային տոնավաճառների կազմակերպում,
ներառյալ` էլեկտրոնային և համակարգչային
տեղեկակիրների միջոցով. աշխատակիցների
հաստիքների համալրում և ընտրություն երրորդ
անձանց համար, ներառյալ` էլեկտրոնային և հա
մակարգչային կապի միջոցներով. առևտրային
գործունեության գնահատում. առևտրային գոր
ծարքների կազմակերպում (խորհուրդ և գործ
ընկերների որոնում գործարարության բնա
գավառում). հարաբերությունների վարչարա

7

ՄԱՍ
№ 1

րական և առևտրային կազմակերպում` պրո
ֆեսիոնալ գնորդների և նոր ու բանեցվ ած
սարք ավ որումներ վաճառողների միջև կամ
սպառողների և ծառայություններ տրամա
դրողների միջև. խորհուրդ, վերլուծություն
և փորձաքննություն վարչական միջոցների
գնահատման բնագավառում, անհրաժեշտ
առևտրային պատվերների կառավարման
համար (գնում), սննդի, սննդամթերքի և կեն
ցաղային ծառայությունների ապահովում.
աշխատ ակիցների հավաքագրում և գործ ա
կալությունների ու ժամանակավոր աշխա
տակազմի ղեկավարում. ուսում նասիրում,
հետազ ոտում և խորհրդատվություն` կապ
ված գնահատման և բարելավման կամ աշխա
տակիցների աշխատանքային պայմանների հետ
(գործարարության կազմակերպման աուդիտ).
դաս 36. վաուչերների, անդորրագրերի,
կուպոնների, կտրոնների, կանխավճարային
կամ դեբետ-կրեդիտ քարտերի և յուրաքանչյուր
այլ տեսակի վճարման միջոցների թողարկում,
հատուցում, փոխհատուցում, մասնավորապես`
համակարգչային ցանցերով, որոնք թույլատրում
են սննդի և սննդամթերքի և ցանկացած այլ
ապր անքի կամ ծառայության տրամադրման
վճարման կազմակերպումը. կրեդիտային և
զեղչի քարտերով ծառայություններ. զեղչի
քարտերի օգտագործմանը վերաբերող ֆինան
սային շահույթի կառավարում, զեղչի քար
տերով ծառայություններ (բացառությամբ
գովազդելու նպատակով), որոնք թույլ են տա
լիս կապիտալիզացնել տվ յալ շահույթները.
ապահովագրություն, ֆինանսային և դրամական
գործ. ֆինանսային բնագավառում խորհուրդ,
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և փոր
ձաքննություն. գործոնում, դրամական հոսքի
կառավարում (երրորդ անձանց համար), պարտ
քերի բռնագանձում, դրամական միջոցների
փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկների
համակ արգով. ֆինանսական ծառայություն
ներ, ապրանքներ կամ ծառայություններ ձեռք
բեր ելու համար էլեկտրոնային քարտերի,
կտրոնների, վաուչերների կամ դրոշմակների
միջոցով. բնակարանների և անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններ. բնակարանների
և անշարժ գույքի վարձակալում. փոխադարձ
ֆոնդեր և կապիտալ ներդրումներ. փոխադարձ
ֆոնդերի կառավարում, ֆինանսական շահերի
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պորտֆելների կառավարում և ստեղծում, ֆինան
սական գործառնություններ, որոնք ներա
ռում են` “վաստակեցիր՝ ետ գցիր” ծրագրերի
կազմակերպում և կառավարում. ընկերության
խնայողական ծրագրերի կազմակ երպման և
կառավարման վերաբերյալ խորհրդատ վու
թյուն.
դաս 43. հյուրանոցների, ռեստորանների
(սննդի) ծառայություններ. կերակրատեսակների
պատրաստման և առաքման (տուն հասցնելու)
ծառայություններ և տնային պայմաններում
կերակրատեսակների պատրաստման ծառա
յություններ. հյուրանոցներում և օթևանատներում
տեղերի ամրագրման ծառայություններ, տեղե
կատվական ծառայություններ հյուրանոցային
և ռեստորանային (սնունդ) բնագավառում.
մանկական սենյակներ, մանկամսուրներ, մսուրմանկապարտեզներ։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20101409
(220) 06.10.2010

(111) 17111
(151) 20.06.2011
(181) 06.10.2020
(730) Քեյլը Ֆուդզ Ինթ՝լ (Բարբադոս) Ինք.,
Բարբադոսի կորպորացիա, BB
(442) 07.12.2010
(540)
(511)
դաս 30. սառեցված քաղցրավենիք, սառեց
ված յոգուրտ.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ,
սննդամթերքը դուրս տրամադրող ռեստորանների
ծառայություններ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101496
(220) 21.10.2010

(111) 17112
(151) 20.06.2011
(181) 21.10.2020
(730) Մանուկա Հելս Նյու Զիլանդ Լիմիթիդ, NZ
(442) 21.01.2011
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(540)

(526) «BIO» բառը և «30» թիվն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական պատրաստուկներ և նյութեր, նե
րառյալ՝ ծաղկափոշի, մեղր և (կամ) այլ մեղ
վաբուծական մթերքներ պարունակող բու
ժական և դիետիկ պատրաստուկներ. վիտա
մինային և հանքային հավելանյութեր, որոնք
պատրաստված են կամ պարունակում են
մեղվամոր կաթ, ակնամոմ, ծաղկափոշի, մեղ
րամ ոմ և (կամ) մեղր. բերանով և ներքին
ընդունման դեղագործական պատրաստուկներ
հանդիսացող հակամանրէական միջոցներ
վերքերի համար, որոնք պատրաստված են
կամ պարունակում են մեղր, ծաղկափոշի,
կոլոդիում, ակնամոմ, մեղվամոր կաթ, մեղվի
թույն և (կամ) մեղրամոմ. բերանով և ներքին
ընդունման դեղագործական պատրաստուկներ
հանդիսացող հականեխիչ միջոցներ վերքերի
համար, որոնք պատրաստված են կամ պարու
նակում են մեղր, ծաղկափոշի, կոլոդիում, ակ
նամոմ, մեղվամոր կաթ, մեղվի թույն և (կամ)
մեղրամոմ. թանզիֆ վիրակապերի համար,
սպեղանիներ, վիրակապային բանդաժներ,
հականեխիչ բժշկական և վիրաբուժական
վիրակապման նյութեր, հականեխիչ բժշկական
և վիրաբուժական բանդաժներ, հականեխիչ
բժշկական և վիրաբուժական թանզիֆներ,
անձեռոցիկներ վերքերի համար՝ ներծծված
կամ պատված դեղային լոսյոններով, որոնք
պատրաստված են կամ պարունակում են մեղ
վամոր կաթ, ծաղկափոշի, մեղրամոմ և (կամ)
մեղր. դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի
խնամքի համար, որոնք պատրաստված են կամ
պարունակում են մեղվամոր կաթ, ծաղկափոշի,
մեղրամոմ և (կամ) մեղր. ներքին ընդունման
հակամանրէական և հականեխիչ թեյեր բու
ժակ ան, բժշկական և ատամնաբուժական
նպատակների համար, որոնք պատրաստված
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են կամ պարունակում են մեղր, ակնամոմ,
մեղվամոր կաթ, ծաղկափոշի, մեղվի թույն և
(կամ) մեղրամոմ. ներքին ընդունման հակա
մանրէական և հականեխիչ ըմպելիքներ
բշժկական, բուժական և ատամնաբուժական
նպատակների համար, որոնք պատրաստված
են կամ պարունակում են մեղր, ակնամոմ,
մեղվամոր կաթ, ծաղկափոշի, մեղվի թույն
և (կամ) մեղրամոմ. տոնուսը բարձրացնող
ներքին ընդունման հակամանրէական և հակա
նեխիչ միջոցներ բժշկական, բուժական և
ատամնաբուժական նպատակների համար,
որոնք պատրաստված են կամ պարունակում են
մեղր, ակնամոմ, մեղվամոր կաթ, ծաղկափոշի,
մեղվի թույն և (կամ) մեղրամոմ. ներքին ընդունման
հակամանրէական և հականեխիչ դեղաթուրմեր
բժշկական, բուժական և ատամնաբուժական
նպատակների համար, որոնք պատրաստված են
կամ պարունակում են մեղր, ակնամոմ, մեղվամոր
կաթ, ծաղկափոշի, մեղվի թույն և (կամ) մեղ
րամոմ. ներքին ընդունման հակամանրէական և
հականեխիչ պաստեղներ բժշկական, բուժական
և ատամնաբուժական նպատակների համար,
որոնք պատրաստված են կամ պարունակում են
մեղր, ակնամոմ, մեղվամոր կաթ, ծաղկափոշի,
մեղվի թույն և (կամ) մեղրամոմ. ներքին ընդունման
հակամանրէական և հականեխիչ հաբեր բժշկա
կան, բուժական և ատամնաբուժական նպա
տակների համար, որոնք պատրաստված են
կամ պարունակում են մեղր, ակնամոմ, մեղ
վամոր կաթ, ծաղկափոշի, մեղվի թույն և (կամ)
մեղրամոմ. մաշկի տեղային դեղորայքային լոս
յոններ դեղագործական և անասնաբուժական
նպատակների համար, որոնք պատրաստված
են կամ պարունակում են մեղվամոր կաթ,
ակնամոմ, ծաղկափոշի, մեղրամոմ և (կամ) մեղր.
տեղային դեղորայքային ժելեր դեղագործական
և անասնաբուժական նպատակների համար,
որոնք պատրաստված են կամ պարունակում են
մեղվամոր կաթ, ակնամոմ, ծաղկափոշի, մեղ
րամոմ և (կամ) մեղր. տեղային դեղորայքային
քսուքներ դեղագործական և անասնաբուժական
նպատակների համար, որոնք պատրաստված
են կամ պարունակում են մեղվամոր կաթ,
ակնամոմ, ծաղկափոշի, մեղրամոմ և (կամ) մեղր.
տվյալ դասում ընդգրկված բոլոր ապրանքները,
որոնք պատրաստված են կամ պարունակում են
մանուկայի (թեյի ծառ) մեղր.
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դաս 30. մեղր պարունակող պատրաստի
սննդամթերք. մեղր, ակնամոմ մարդկանց
համար, մեղվամոր կաթ մարդկանց համար
(բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների). հրուշակի իրիսներ, շոկո
լադ, սառեցված աղանդեր մեղրի հիմքի վրա.
մեղր պարունակող պատրաստի նախաճաշ՝
պատրաստված ցորենից, վարսակից, բրնձից.
մեղրի հիմքի վրա համեմունքներ աղցանների
համար, մեղրի հիմքի վրա սոուսներ աղցանների
համար, մեղր պարունակող սոուսներ աղցանների
և մսի համար և աղանդեր, որոնք պատրաստված
են կամ պարունակում են մեղր, ակնամոմ,
մեղվամոր կաթ, ծաղկափոշի, տվ յալ դասում
ընդգրկված բոլոր ապրանքները, որոնք պատ
րաստված են կամ պարունակում են մանուկայի
(թեյի ծառ) մեղր։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20101498
(220) 21.10.2010

(111) 17113
(151) 20.06.2011
(181) 21.10.2020
(730) Մանուկա Հելս Նյու Զիլանդ Լիմիթիդ, NZ
(442) 21.01.2011
(540)

(526) «NEW ZEALAND» անվանումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու
ժական պատրաստուկներ և նյութեր, ներառ
յալ՝ ծաղկափոշի, մեղր և (կամ) այլ մեղ
վաբուծական մթերքներ պարունակող բուժա
կան և դիետիկ պատրաստուկներ. վիտա
մինային և հանքային հավելանյութեր, որոնք
պատրաստված են կամ պարունակում են մեղ
վամոր կաթ, ակնամոմ, ծաղկափոշի, մեղ
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րամոմ և (կամ) մեղր. բերանով և ներքին ըն
դունմ ան դեղագործական պատրաստուկն եր
հանդ իսացող հակամանրէական միջոցներ
վերքերի համար, որոնք պատրաստված են
կամ պարունակում են մեղր, ծաղկափոշի,
կոլոդիում, ակնամոմ, մեղվամոր կաթ, մեղվի
թույն և (կամ) մեղրամոմ. բերանով և ներքին
ընդունմ ան դեղագործական պատրաստուկ
ներ հանդիսացող հականեխիչ միջոցներ վեր
քերի համար, որոնք պատրաստված են կամ
պարունակում են մեղր, ծաղկափոշի, կոլոդիում,
ակնամոմ, մեղվամոր կաթ, մեղվի թույն և (կամ)
մեղրամոմ. թանզիֆ վիրակապերի համար,
սպեղ անիներ, վիրակապային բանդաժներ,
հականեխիչ բժշկական և վիրաբուժական վի
րակապման նյութեր, հականեխիչ բժշկական
և վիրաբուժական բանդաժներ, հականեխիչ
բժշկական և վիրաբուժական թանզիֆներ,
անձ եռոցիկներ վերքերի համար՝ ներծծված
կամ պատված դեղային լոսյոններով, որոնք
պատրաստված են կամ պարունակում են մեղ
վամոր կաթ, ծաղկափոշի, մեղրամոմ և (կամ)
մեղր. դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի
խնամքի համար, որոնք պատրաստված են կամ
պարունակում են մեղվամոր կաթ, ծաղկափոշի,
մեղրամոմ և (կամ) մեղր. ներքին ընդունման
հակամանրէական և հականեխիչ թեյեր բու
ժակ ան, բժշկական և ատամնաբուժական
նպատ ակների համար, որոնք պատրաստ
ված են կամ պարունակում են մեղր, ակնամոմ,
մեղվամոր կաթ, ծաղկափոշի, մեղվի թույն և
(կամ) մեղրամոմ. ներքին ընդունման հակա
մանրէական և հականեխիչ ըմպելիքներ բշժկա
կան, բուժական և ատամնաբուժական նպա
տակների համար, որոնք պատրաստված են
կամ պարունակում են մեղր, ակնամոմ, մեղ
վամոր կաթ, ծաղկափոշի, մեղվի թույն և (կամ)
մեղրամոմ. տոնուսը բարձրացնող ներք ին
ընդունման հակամանրէական և հականեխիչ
միջոցներ բժշկական, բուժական և ատամ
նաբուժական նպատակների համար, որոնք
պատրաստված են կամ պարունակում են մեղր,
ակնամոմ, մեղվամոր կաթ, ծաղկափոշի, մեղվի
թույն և (կամ) մեղրամոմ. ներքին ընդունման
հակամանրէական և հականեխիչ դեղաթուրմեր
բժշկական, բուժական և ատամնաբուժական
նպատակների համար, որոնք պատրաստված են
կամ պարունակում են մեղր, ակնամոմ, մեղվամոր
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կաթ, ծաղկափոշի, մեղվի թույն և (կամ) մեղ
րամոմ. ներքին ընդունման հակամանրէական և
հականեխիչ պաստեղներ բժշկական, բուժական
և ատամնաբուժական նպատակների համար,
որոնք պատրաստված են կամ պարունակում են
մեղր, ակնամոմ, մեղվամոր կաթ, ծաղկափոշի,
մեղվի թույն և (կամ) մեղրամոմ. ներքին ընդուն
ման հակամանրէական և հականեխիչ հաբեր
բժշկական, բուժական և ատամնաբուժական
նպատակների համար, որոնք պատրաստ
ված են կամ պարունակում են մեղր, ակնամոմ,
մեղվամոր կաթ, ծաղկափոշի, մեղվի թույն և
(կամ) մեղրամոմ. մաշկի տեղային դեղորայքային
լոսյոններ դեղագործական և անասնաբուժական
նպատակների համար, որոնք պատրաստված
են կամ պարունակում են մեղվամոր կաթ, ակ
նամոմ, ծաղկափոշի, մեղրամոմ և (կամ) մեղր.
տեղային դեղորայքային ժելեր դեղագործական
և անասնաբուժական նպատակների համար,
որոնք պատրաստված են կամ պարունակում են
մեղվամոր կաթ, ակնամոմ, ծաղկափոշի, մեղ
րամոմ և (կամ) մեղր. տեղային դեղորայքային
քսուքներ դեղագործական և անասնաբուժական
նպատակների համար, որոնք պատրաստված
են կամ պարունակում են մեղվամոր կաթ,
ակնամոմ, ծաղկափոշի, մեղրամոմ և (կամ) մեղր.
տվյալ դասում ընդգրկված բոլոր ապրանքները,
որոնք պատրաստված են կամ պարունակում են
մանուկայի (թեյի ծառ) մեղր.
դաս 30. մեղր պարունակող պատրաստի
սննդամթերք. մեղր, ակնամոմ մարդկանց
համար, մեղվամոր կաթ մարդկանց համար
(բացառ ությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների). հրուշակի իրիսներ, շոկո
լադ, սառեցված աղանդեր մեղրի հիմքի վրա.
մեղր պարունակող պատրաստի նախաճաշ՝
պատրաստված ցորենից, վարսակից, բրնձից.
մեղրի հիմքի վրա համեմունքներ աղցանների
համար, մեղրի հիմքի վրա սոուսներ աղցանների
համար, մեղր պարունակող սոուսներ աղցանների
և մսի համար և աղանդեր, որոնք պատրաստ
ված են կամ պարունակում են մեղր, ակնամոմ,
մեղվամոր կաթ, ծաղկափոշի, տվ յալ դասում
ընդգրկված բոլոր ապրանքները, որոնք պատ
րաստված են կամ պարունակում են մանուկայի
(թեյի ծառ) մեղր։
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20101600
(220) 05.11.2010

(111) 17114
(151) 20.06.2011
(181) 05.11.2020
(730) Աստելլաս Դոյչլանդ Գմբհ, DE
(442) 22.12.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժա
կան և հիգիենիկ (սանիտարական) պատրաս
տուկներ բժշկական նպատակների համար.
դեղագործական պատրաստուկներ, որոնք մատ
չելի են միայն դեղատոմսով, այն է՝ ցիտոստատիկ
(բջջային նորագոյացության (բջջի աճը, քաղցկեղը
արգելակող, զսպող) պատրաստուկներ բժշկական
նպատակների համար.
դաս 16. տպագրական արտադրանք, գրե
նակ ան պիտույքներ. ուսումնական նյութ եր
և դիտողական ձեռնարկներ (բացի սարքա
վորումներից).
դաս 41. դաստիարակություն, կրթական
(ուսումնական) և ուսուցողական գործընթացի
ապահովում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց վերաբերող հետա
զոտություններ և նախագծեր.
դաս 44. դեղագործական ծառայություն
ներ. դեղագործական խորհրդատվություններ
և հետազոտման (ախտորոշման) ծառայություն
ներ. բժշկական խնամքի (բուժական) ծառա
յություններ:
(740) Ա. Թումանյան
____________________
(210) 20101601
(220) 05.11.2010

(111) 17115
(151) 20.06.2011
(181) 05.11.2020
(730) Աստելլաս Դոյչլանդ Գմբհ, DE
(442) 22.12.2010
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական
և հիգիենիկ (սանիտարական) պատրաստուկ
ներ բժշկական նպատակների համար. դեղա
գործական պատրաստուկներ, որոնք մատչելի
են միայն դեղատոմսով, այն է՝ ցիտոստատիկ
(բջջային նորագոյացության բջջի աճը, քաղց
կեղը արգելակող, զսպող) պատրաստուկներ
բժշկական նպատակների համար.
դաս 16. տպագրական արտադրանք, գրե
նական պիտույքներ. ուսումնական նյութեր և
դիտողական ձեռնարկներ (բացի սարքավ ո
րումներից).
դաս 41. դաստիարակություն, կրթական
(ուսումնական) և ուսուցողական գործընթացի
ապահովում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց վերաբերող հետա
զոտություններ և նախագծեր.
դաս 44. դեղագործական ծառայություններ.
դեղագործական խորհրդատվություններ և հե
տազ ոտման (ախտորոշման) ծառայություն
ներ. բժշկական խնամքի (բուժական) ծառայու
թյուններ:
(740) Ա. Թումանյան
____________________

(210) 20101626
(220) 10.11.2010

(111) 17116
(151) 20.06.2011
(181) 10.11.2020

(730) Էդենրեդ, FR
(442) 10.03.2011
(310) 10/3741952 (320) 28.05.2010 (330) FR
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կա
պույտ, կարմիր և սպիտակ գունային հա
մակցությամբ:
(511)
դաս 9. մագնիսական կոդով քարտեր, օպ
տիկական կամ միկրոպրոցեսոր պարունակող
քարտեր (սմարթ-քարտեր) հպումով և անհպում
(ռադիոհաճախությամբ, ինֆրակարմիր կամ այլ),
միանգամյա կամ վերալիցքավորվող, կանխա
վճարային կամ հետվճարային օգտագործման
համար, որոնք կարող են պարունակել մեկ
կամ ավելի էլեկտրոնային դրամապանակներ,
որոնք կիրառելի են բոլոր նպատակների հա
մար և մասնավորապես` ֆիզիկական մուտքի
կառավարման, համակարգչային համակարգերի
մուտքի կառավարման, մշտական հաճախորդի
քարտերի վերահսկման համար. ծրագրային ար
տադրանք առևտրային պատվերների (գնում
ների) մշակման համար. ծրագրային արտա
դրանք տվյալների մշակման համար, ծրագրային
արտադրանք տվ յալների հիմնապաշարների
ստեղծման, կառավարման, արդիականացման և
օգտագործման համար, ծրագրային արտադրանք
դեպի էլեկտրոնային հաղորդագրությունների ծա
ռայություններ մուտքի ապահովման համար,
ծրագրային արտադրանք դեպի համակարգ
չային կամ տվ յալների հաղորդման ցանցեր
մուտքի ապահովման համար, մասնավորապես`
կապի համաշխարհային ցանց (ինչպես օրի
նակ՝ ինտերնետը) կամ մասնավոր կամ սահ
մանափակ մուտքով ցանց (ինչպես օրինակ՝
ինտրանետը). համակարգչային սերվերներ,
համակարգչային, հեռադիր և հեռախոսային
տերմ ինալներ, մասնավորապես` կապի հա
մաշխ արհային ցանցի համար (ինչպես օրի
նակ` ինտերնետը) կամ մասնավոր կամ
սահմանափակ մուտքով ցանցերի համար
(ինչպես օրինակ` ինտրանետը). համակարգչային
օժանդակ սարքեր, այդ թվում` համակարգչային
էկրաններ. մոդեմներ. կապի ցանցերին միացման
սարքեր, մասնավորապես` համակարգիչներ կամ
հեռախոսներ. հաղորդակցությունների փո
խանցման և ընդունման սարքեր. ինտերակտիվ
համակարգչային սարքեր. համակարգչային
ցանցեր, մասնավորապես` տեղային համա
կարգչային ցանցեր, այդ թվում` տվ յալների
մշակման սարքեր, համակարգչային ծրագրային
արտադրանք (գրանցված). բեռնավորվող էլեկ
տրոնային հրապարակումներ.
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դաս 16. տպագիր արտադրանք, ներառյալ`
պարբերականներ, լրագրեր, ծանուցատետրեր,
ուղեցույցներ, բրոշյուրներ. կտրոններ, բացիկ
ներ, տոմսեր, կուպոններ, թղթագրենական
ապրանքներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ կահույքի)։
դաս 35. հյուրանոցային գործի, ռեստո
րանների (սնունդ), առևտրի, բիզնեսի և ֆի
նանսների բնագավառին վերաբերող նյութա
կան գոյությունը դադարեցված և գաղտնի
առևտրային տեղեկատվության կառավարում
(հաշվապահական գործ, ադմինիստրացիա),
վերլուծ ություն, մշակում. վարչարարական
գործ ունեություն առևտրային պատվերների
(գնում) ասպարեզում. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում, վարչարարա
կան գործունեություն առևտրի ասպարեզում.
էլեկտրոնային քարտերի, կտրոնների, վաու
չերների կամ դրոշմակների միջոցով ապրանք
ների կամ ծառայությունների ձեռքբերման
համար վարչարարական գործունեութ յան
ծառ այություններ առևտրի ասպարեզում.
խորհրդատվություն, խորհրդակցություն, տեղե
կատվություն և փորձաքննություն գործա
րարության կազմակերպման և կառավարման
հարցերով. կանխավճարային քարտերի, նվեր
քարտերի և այլ վճարման անդորրագրերի
օգտագործմանը և տարածմանը վերաբերող
գործարարական տեղեկատվության ծառայու
թյուններ. պատվիրատուների հաշիվների
կառ ավ արում, այդ թվում կանխավճարային
քարտերի, նվեր-քարտերի և վճարման այլ ան
դորրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն.
ընկերության խնայողությունների կուտակման
ծրագրերի կազմակերպման վերաբերյալ վար
չարարական խորհրդատվություն. շուկայի հե
տազոտում և ուսումնասիրում. հետազոտումն եր
գործարարության բնագավառում. տնտեսական
կանխատեսում. կենտրոնական ֆայլերում,
մասնավորապես` համակարգչային տվյալների
հիմնապաշարներում, տվ յալների հավաքում
(մասնավորապես` կազմում) և համակարգում.
hաշվապահական գրքերի վարում և հաշիվ
ների քաղվածքների ստուգում. վարչարարական
և առևտրային նամակագրության գրառում և
գրանցում. հաշիվների մասին հաշվետվության
կազմում և ստուգում, հարկային, հաշվապահա
կան և ընկերության հայտարարագրերի և
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փաստ աթղթերի նախապատրաստում. հաշ
վապահական վերլուծություններ, մասն ա
վորապես` արտադրման և առևտրային
ծախս երի վերլուծություն. վիճակագրական
տեղեկատվություն և ուսումնասիրություն
ներ. գովազդ, ներառյալ` էլեկտրոնային և
համակարգչային տեղեկակիրների միջո
ցով, նմուշների և ծանուցատետրերի տարա
ծում ներառյալ` համակարգչային և էլեկտրո
նային կապի ցանցերի միջոցով. տարածք
ների վարձակալում գովազդի տեղադրման
համար, ներառյալ` էլեկտրոնային և հա
մակ արգչային տեղեկակիրների միջոց ով.
առևտ րային գործառնությունների կառա
վար ում՝ հաճախորդների ներգրավման հա
մար. ապրանքների առաջխաղացման ծառա
յություններ. գովազդային նյութերի տարածում
և վարձույթ (բրոշյուրներ, ծանուց ատետրեր,
նմուշներ և տպագիր արտադրանք) [գովազդի
առաքում ուղիղ փոստով]. գովազ դ ային
նյութերի գովազդում և արդիականացում,
ներառյալ` էլեկտրոնային և համակարգչային
կապի ցանցերի միջոցով. ծառայություն
ներ հասարակական հարաբերությունների
բնագավառում. առևտրային և գովազդային
նպատակներով ցուցահանդեսների և առև
տրային տոնավաճառների կազմակերպում,
ներառյալ` էլեկտրոնային և համակարգչային
տեղեկակիրների միջոցով. աշխատակիցների
հաստիքների համալրում և ընտրություն երրորդ
անձանց համար, ներառյալ` էլեկտրոնային և
համակարգչային կապի միջոցներով. առևտրա
յին գործունեության գնահատում. առևտրային
գործարքների կազմակերպում (խորհուրդ և
գործընկերների որոնում գործարարության
բնագավառում). հարաբերությունների վար
չարարական և առևտրային կազմակերպում`
պրոֆեսիոնալ գնորդների և նոր ու բանեց
ված սարքավորումներ վաճառողների միջև
կամ սպառողների և ծառայություններ տրա
մադրողների միջև. խորհուրդ, վերլուծություն
և փորձաքննություն վարչական միջոցների
գնահատման բնագավառում՝ անհրաժեշտ
առևտրային պատվերների կառավարման
համար (գնում), սննդի, սննդամթերքի և կեն
ցաղային ծառայությունների ապահովում.
աշխատակիցների հավաքագրում և գործ ա
կալությունների ու ժամանակավոր աշխա
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տակազմի ղեկավարում. ուսումնասիրում, հե
տազոտում և խորհրդատվություն` կապվ ած
գնահատման և բարելավման կամ աշխատա
կիցների աշխատանքային պայմանների հետ
(գործարարության կազմակերպման աուդիտ).
դաս 36. վաուչերների, անդորրագրերի,
կուպոնների, կտրոնների, կանխավճարային
կամ դեբետ-կրեդիտ քարտերի և յուրաքանչյուր
այլ տեսակի վճարման միջոցների թողարկում,
հատուցում, փոխհատուցում, մասնավորապես`
համակարգչային ցանցերով, որոնք թույլատրում
են սննդի և սննդամթերքի և ցանկացած այլ
ապրանքի կամ ծառայության տրամադրման
վճարման կազմակերպումը. կրեդիտային և
զեղչի քարտերով ծառայություններ. զեղչի
քարտերի օգտագործմանը վերաբերող ֆի
նանսային շահույթի կառավարում, զեղչի
քարտերով ծառայություններ (բացառությամբ
գովազդելու նպատակով), որոնք թույլ են տալիս
կապիտալիզացնել տվյալ շահույթները. ապա
հովագրություն, ֆինանսային և դրամական
գործ. ֆինանսային բնագավառում խորհուրդ,
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և փոր
ձաքննություն. գործոնում, դրամական հոսքի
կառավարում (երրորդ անձանց համար), պարտ
քերի բռնագանձում, դրամական միջոցների
փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկների
համակ արգով. ֆինանսական ծառայություն
ներ, ապրանքներ կամ ծառայություններ ձեռք
բերելու համար էլեկտրոնային քարտերի,
կտրոնների, վաուչերների կամ դրոշմակների
միջոցով. բնակարանների և անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններ. բնակարանների
և անշարժ գույքի վարձակալում. փոխադարձ
ֆոնդեր և կապիտալ ներդրումներ. փոխադարձ
ֆոնդերի կառավարում, ֆինանսական շահերի
պորտֆելների կառավարում և ստեղծում,
ֆինանսական գործառնություններ, որոնք
ներ առում են` “վաստակեցիր՝ ետ գցիր”
ծրագրերի կազմակերպում և կառավարում.
ընկերության խնայողական ծրագրերի կազմա
կերպման և կառավարման վերաբերյալ
խորհրդատվություն.
դաս 43. հյուրանոցների, ռեստորանների
(սննդի) ծառայություններ. կերակրատեսակ
ների պատրաստման և առաքման (տուն հասց
նելու) ծառայություններ և տնային պայմաննե
րում կերակրատեսակների պատրաստման
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ծառայություններ. հյուրանոցներում և օթևա
նատներում տեղերի ամրագրման ծառայու
թյուններ, տեղեկատվական ծառայություններ
հյուրանոցային և ռեստորանային (սնունդ)
բնագավառում. մանկական սենյակներ, մանկա
մսուրներ, մսուր-մանկապարտեզներ։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20101628
(220) 10.11.2010

(111) 17117
(151) 20.06.2011
(181) 10.11.2020
(730) Ե. Ռեմի Մարտին ընդ Քո., FR
(442) 07.02.2011
(540)

(511)
դաս 33. «կոնյակ» ծագման տեղանքից
ստացված գինու սպիրտ։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20101788
(220) 07.12.2010

(111) 17118
(151) 20.06.2011
(181) 07.12.2020
(730) Բելլա Բալգերիա Էյ Դի, BG
(442) 10.03.2011
(540)

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

7

ՄԱՍ
№ 1

ների համար. վրձիններ. գրաﬔքենաների և
գրասենյակի համար անհրաժեշտ պարագա
ներ (բացառությամբ կահույքի). ուսումնական
և դասավանդման համար անհրաժեշտ նյու
թեր (ձեռնարկներ) (բացառությամբ սարքա
վորումների). փաթեթավորման համար անհրա
ժեշտ պլաստիկ (պլաստմասսայե) նյութեր (որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում). տառաշարեր.
տպագրական կլիշեներ. սննդի փաթեթավորման
համար անհրաժեշտ պլաստիկ (պլաստմասսայե)
և թղթե նյութեր, թղթե բրոշյուրներ, թղթից պատ
րաստված գովազդային նյութեր.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնաﬕս և որսաﬕս.
մսի էքստրակտներ. երշիկեղեն. աղացած միս.
աղացած մսից պատրաստված արտադրանք.
պահածոյացված, սառեցված, չորացված և
ջերմամ շակման ենթարկված մրգեր և բան
ջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու,
կաթ և կաթնամթերք. յոգուրտ. Բալկանյան
պանիր (Ֆետա տեսակի). պինդ պանիր. մշակ
ված պանիր. սերուցքային պանիր. սերուցք.
կաթի սերուցք. սննդային յուղեր և ճարպեր և
ձիթապտղի յուղ. նրբերշիկ. խոզապուխտ. մսից
պատրաստված գնդիկներ. մսամթերք սպառման
համար.
դաս 30. սուրճ. կաթ պարունակող սուրճ
(կաթով սուրճ). թեյ, կակաո. կաթ պարունակող
կակաո (կաթով կակաո). շաքար, բրինձ, տա
պիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչ. ալ յուր և
հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. ﬔղր, մաթ
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ,
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք),
հաﬔմունք. սառույց. ոչ բժշկական թուրմեր.
պաղպաղակ. շերտավոր խմորեղեն. լցոնված
խմորեղեն. կարկանդակներ. մայոնեզ.
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր
ծական, անտառային և հացահատիկային մթերք
ներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կեր
վայրի և ընտանի կենդանիների համար, ածիկ.
թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերﬔր, բնական
բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար.
ածիկ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ
և ըմպելիքների պատրաստման համար նախա
տեսված այլ բաղադրանյութեր. կաթ պարունակող
ըմպելիքներ.
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(210) 20101850
(220) 17.12.2010

(111) 17120
(151) 20.06.2011
(181) 17.12.2020
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նա
հանգ, US
(442) 07.02.2011
(540)

դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում, բիզնես
տենդերների կառավարում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
ծառայությունների մատուցում սննդամթերքի
և կենցաղային ապրանքների բնագավառում.
ծառայությունների մատուցում սննդամթերքի և
կենցաղային ապրանքների մեծածախ և ման
րածախ առևտրի բնագավառում .
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրամիջոցներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների (փոխադրումների)
կազմակերպում. ապրանքների պահեստավորում
սառնարան- պահեստներում. մատակարարման
(դիստրիբուցիայի) և կազմակերպչական
ծառայություններ.
դաս 43. սննդամթերքի և ըմպելիքների
տրամադրում. ժամանակավոր բնակատեղով
ապահովում. սրճարաններ. արագ սննդի կետեր։
(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(591) Նշանը պահպանվում է սև, բաց և մուգ
կանաչ գունային համակցությամբ:
(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) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101849
(220) 17.12.2010

(210) 20101889
(220) 21.12.2010

(511)
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ վրձինների).
խոզանակների պատրաստման համար նյութեր.
իրեր՝ մաքրման նպատակների համար.
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի
մշակված ապակի (բացառությամբ շինարարական
ապակու). ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հա
ղորդ ակցություն. հեռախոսների, շարժական
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, հա
ղորդագրությունների հավաքման և փոխանցման,
ռադիոփեյջինգի, հեռախ ոսականչի երթուղու
փոփոխման, ինքնապատասխանիչի, տեղեկատուի
և էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. ձայնի,
տվ յալների, պատկերների, երաժշտության և
տեղեկատվության փոխանցում, տեղ հասցնում
և ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրություն
ների տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն
հեռահաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների
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միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջո
ցով. արբանյակային կապի ծառայություններ.
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլ
մերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ ծրա
գրերի հեռարձակում կամ հաղորդում. տեսա
տեքստի, տելետեքստի և տվյալների դիտմ ան
ծառայություններ. մուլտիմեդիա բովանդակու
թյան հեռարձակում և տեղ հասցնում էլեկտրո
նային հաղորդակցության ցանցերի միջոցով.
տեսահաղորդագրությունների ծառայություն
ներ. տեսակոնֆերանսների ծառայություններ.
տեսահեռախոսների ծառայություններ. տեղե
կատվության (ներառյալ վեբ-էջերի), համա
կարգչային ծրագրերի և այլ տվյալների հեռահա
ղորդակցություն. օգտագործողներին ինտեր
նետ մուտքի տրամադրում. ինտերնետին կամ
տվյալների բազաներին հեռահաղորդակցական
միացումների կամ կապուղիների տրամադրում.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում (պրովայդերների ծառայություններ).
էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավիճող
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում
և գործարկում. ինտերնետում թվային երա
ժշտության վեբ-կայքերին մուտքի տրամա
դրում. ինտերնետում MP3 վեբ-կայքերին մուտքի
տրամադրում. հեռահաղորդակցության միջո
ցով թվային երաժշտության տեղ հասցնում. այլ
օպերատորների համար հեռահաղորդակցական
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում.
որոնման միջոցների գործարկում և տրա
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի ծա
ռայություններ. հաղորդագրությունների ու
պատկերների համակարգչայնացված փոխ
անցում. հաղորդակցություն համակարգչի
միջոցով. նորությունների գործակալություն
ների ծառայություններ. նորությունների և ըն
թացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ
տեղեկ ատվության փոխանցում. վերոհիշյալ
ծառայությունների տրամադրման համար օգ
տագ ործվող սարքերի, սարքավորումների,
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վարձում,
վարձույթ և վարձակալություն. վերոհիշյալ ծառա
յությունների վերաբերյալ խորհրդատվություն,
տեղեկատվություն և խորհրդակցություն.
41. դաստիարակություն (կրթություն, ուսու
ցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում,
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զվարճություններ. մարզական և մշակութային
միջոցառում ների կազմակերպում. օնլայն
ռեժիմում համակարգչային տվյալների բազա
ների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ միջոց
ներով տրամադրվող դաստիարակության,
կրթութ յան, 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 վարձակալ
ման ծառայություններ. ռադիո և հեռուստա
տեսային զվարճությունների ծառայություն
ներ. ֆիլմերի, ռադիո և հեռուստատեսային
ծրագրերի և հեռուստախանութների ու վեբխանութների ծրագրերի արտադրություն.
խաղ երի ու մրցույթների կազմակերպում.
էլեկտրոնային հրատարակումների օնլայն
տրամադրում. էլեկտրոնային գրքերի և ամ
սագ րերի օնլայն հրատարակում. տեքստերի
հրատարակում էլեկտրոնային ֆորմատում
կամ այլ կերպ. ձայնային և (կամ) տեսային
տեղեկատվական միջոցների հրատարա
կում և արտադրություն. ցուցահանդեսների
ծառայություններ. ցուցահանդեսներին և ցու
ցահ անդեսների ծառայություններին օնլայն
մուտքի տրամադրում. լրատվական ծրագրերի
ծառայություններ ինտերնետով հաղորդելու
համար. կոնֆերանսների, սեմինարների, սիմ
պոզիումների, խորհրդակցությունների ու քննար
կումների, դասընթացների, նիստերի և ցուցա
հանդեսների կազմակերպում և անցկացում.
օնլայն ռեժիմում հեռահաղորդակցական կապի
կամ համակարգչային ցանցի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող ինտերակտիվ և
հեռաուսուցողական դասընթացներ և սեսիա
ներ. թարգմանչական ծառայություններ. հեռա
հաղորդակցական կապի միջոցով օնլայն ռեժի
մում տրամադրվող պատկերասրահների ծառա
յություններ. մոլեխաղերի ծառայություններ.
ակումբների ծառայություններ. տոմսերի ամրա
գրում և պատվիրում զվարճալի միջոցա
ռումների, մարզական և մշակութային միջոցա
ռում ների համար. էլեկտրոնային գրադա
րանների ծառայություններ էլեկտրոնային
տեղեկատվության (ներառյալ պահոցային
տեղեկատվության) տրամադրման համար՝
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էլեկտրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ)
տեսատ եղ եկատվության և տվ յալների, խա
ղերի և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրոնային
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում.
ինտերնետից թվային երաժշտության տրամա
դրում (չբեռնվող). MP3 ինտերնետային վեբկայքերից թվային երաժշտության տրամ ա
դրում (չբեռնվող). լուսանկարների, նկարների,
գրաֆիկայի, ձայնի, ֆիլմերի, տեսագ րու
թյունների և ձայնատեսային ծրագրերի (չբեռն
վող) տրամադրում օնլայն ռեժիմում, կամ
համակարգչային տվ յալների բազայից, կամ
ինտերնետից, կամ ինտերնետային վեբ-կայ
քերից. լուսանկարչական ծառայություններ. բո
լոր վերոհիշալ ծառայությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության և խորհրդատվության տրա
մադրում։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101890
(220) 21.12.2010
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դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հա
ղորդ ակցություն. հեռախոսների, շարժական
հեռախ ոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի,
հաղորդագրությունների հավաքման և փոխ
անցման, ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի
երթուղու փոփոխման, ինքնապատասխանիչի,
տեղեկատուի և էլեկտրոնային փոստի ծա
ռայություններ. ձայնի, տվ յալների, պատկեր
ների, երաժշտության և տեղեկատ վության
փոխանցում, տեղ հասցնում և ընդունում.
էլեկտ րոնային հաղորդագրությունների տեղ
հասցնում. օնլայն տեղեկատվութ յուն հեռա
հաղորդակցության վերաբերյալ. տվ յալների
միջփոխանակման ծառայություններ. տվ յալ
ների փոխանցում հեռահաղորդակցության միջո
ցով. արբանյակային կապի ծառայություններ.
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլ
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մերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ ծրա
գրերի հեռարձակում կամ հաղորդում. տեսա
տեքստի, տելետեքստի և տվյալների դիտման
ծառայություններ. մուլտիմեդիա բովան
դակության հեռարձակում և տեղ հասցնում
էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի
միջոցով. տեսահաղորդագրությունների ծա
ռայություններ. տեսակոնֆերանսների ծառա
յություններ. տեսահեռախոսների ծառա
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և այլ
տվ յալների հեռահաղորդակցություն. օգտա
գործողներին ինտերնետ մուտքի տրամա
դրում. ինտերնետին կամ տվյալների բազաներին
հեռահաղորդակցական միացումների կամ
կապուղիների տրամադրում. օգտագործողներին
ինտերնետ մուտքի տրամադրում (պրովայդեր
ների ծառայություններ). էլեկտրոնային կոն
ֆերանսների, բանավիճող խմբերի և զրուցա
սրահների տրամադրում և գործարկում. ինտեր
նետում թվային երաժշտության վեբ-կայ
քերին մուտքի տրամադրում. ինտերնետում
MP3 վեբ-կայքերին մուտքի տրամադրում.
հեռահ աղորդակցության միջոցով թվային
երաժ շտության տեղ հասցնում. այլ օպերա
տորների համար հեռահաղորդակցական
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում.
որոնման միջոցների գործարկում և տրա
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի
ծառայություններ. հաղորդագրությունների ու
պատկերների համակարգչայնացված փոխ
անցում. հաղորդակցություն համակարգչի
միջոցով. նորությունների գործակալություն
ների ծառայություններ. նորությունների և
ընթաց իկ իրադարձությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ
ծառայությունների տրամադրման համար
օգտագ ործվող սարքերի, սարքավորում
ների, տեղակայման սարքերի կամ մասերի
վարձ ում, վարձույթ և վարձակալություն.
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և
խորհրդակցություն.
41. դաստիարակություն (կրթություն, ուսու
ցում). ուսումնական գործընթացի ապահ ո
վում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
օնլայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների
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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 ծրագ րերի և
հեռուստախանութների ու վեբ-խանութների
ծրագրերի արտադրություն. խաղերի ու
մրցույթների կազմակերպում. էլեկտրոն ային
հրատարակում ների օնլայն տրամ ադրում.
էլեկտրոնային գրքերի և ամսագրերի օնլայն
հրատարակում. տեքստերի հրատարակում
էլեկտրոնային ֆորմատում կամ այլ կերպ. ձայնային
և (կամ) տեսային տեղեկատվական միջոցների
հրատարակում և արտադրություն. ցուցահանդես
ների ծառայություններ. ցուցահանդեսներին և
ցուցահանդեսների ծառայություններին օնլայն
մուտքի տրամադրում. լրատվական ծրագրերի
ծառայություններ ինտերնետով հաղորդելու
համար. կոնֆերանսների, սեմինարների, սիմ
պոզիում ների, խորհրդակցությունների ու
քննարկումների, դասընթացների, նիստերի և
ցուցահանդեսների կազմակերպում և անցկա
ցում. օնլայն ռեժիմում հեռահաղորդակցական
կապի կամ համակարգչային ցանցի միջոցով
կամ այլ միջոցներով տրամադրվող ինտեր
ակտիվ և հեռաուսուցողական դասընթացներ և
սեսիաներ. թարգմանչական ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով օնլայն
ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահների
ծառայություններ. մոլեխաղերի ծառայու
թյուններ. ակումբների ծառայություններ. տոմ
սերի ամրագրում և պատվիրում զվարճալի
միջոցառումների, մարզական և մշակութային
միջոցառումների համար. էլեկտրոնային գրա
դարանների ծառայություններ էլեկտրոնային
տեղեկատվության (ներառյալ պահոցային
տեղեկատ վության) տրամադրման համար՝
էլեկտրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ)
տեսատեղեկատվության և տվյալների, խաղերի
և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրոն ային
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և զրու
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ցաս րահների 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 ծրագ րերի
(չբեռնվող) տրամադրում օնլայն ռեժիմում,
կամ համակարգչային տվ յալների բազայից,
կամ ինտերնետից, կամ ինտերնետային վեբկայքերից. լուսանկարչական ծառայություններ.
բոլոր վերոհիշալ ծառայությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության և խորհրդատվության տրա
մադրում։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101891
(220) 21.12.2010

(111) 17123
(151) 20.06.2011
(181) 21.12.2020
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 07.02.2011
(540)
(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր
դակցություն. հեռախոսների, շարժական հեռա
խոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, հաղորդա
գրությունների հավաքման և փոխանցման,
ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի երթուղու
փոփոխման, ինքնապատասխանիչի, տեղեկա
տուի և էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ.
ձայնի, տվյալների, պատկերների, երաժշտության
և տեղեկատվության փոխանցում, տեղ հասցնում և
ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրությունների
տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն
հեռահաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջո
ցով. արբանյակային կապի ծառայություններ.
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու
ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ
ծրագրերի հեռարձակում կամ հաղորդում.
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվ յալների
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա
բովանդակության հեռարձակում և տեղ հասց
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նում էլեկտրոնային հաղորդակցության ցան
ցերի միջոցով. տեսահաղորդագրությունների
ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների ծա
ռայություններ. տեսահեռախոսների ծառա
յութ յուններ. տեղեկատվության (ներառյալ
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և
այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում. ինտերնետին կամ տվյալների բազա
ներին հեռահաղորդակցական միացումն երի կամ
կապուղիների տրամադրում. օգտագործողնե
րին ինտերնետ մուտքի տրամադրում (պրովայ
դերների ծառայություններ). էլեկտրոնային կոն
ֆերանսների, բանավիճող խմբերի և զրուցա
սրահների տրամադրում և գործարկում. ին
տերնետում թվային երաժշտության վեբ-կայ
քերին մուտքի տրամադրում. ինտերնետ ում
MP3 վեբ-կայքերին մուտքի տրամադրում.
հեռահաղորդակցության միջոցով թվային
երաժշտության տեղ հասցնում. այլ օպերա
տորների համար հեռահաղորդակցական են
թակ առուցվածքներ մուտքի տրամադրում.
որոնման միջոցների գործարկում և տրա
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի ծա
ռայություններ. հաղորդագրությունների ու
պատկ երների համակարգչայնացված փո
խանցում. հաղորդակցություն համակարգչի
միջոցով. նորությունների գործակալություն
ների ծառայություններ. նորությունների և
ընթաց իկ 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.
41. դաստիարակություն (կրթություն, ուսու
ցում). ուսումնական գործընթացի ապահ ո
վում, զվարճություններ. մարզական և մշակու
թային միջոցառումների կազմակերպում. օն
լայն ռեժիմում համակարգչային տվ յալների
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող դաստիարակության,
կրթության, ուսուցման, զվարճությունների,
մարզական և մշակութային միջոցառումների
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
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համակարգչային տվյալների բազաների կամ
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային
խաղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային
սարքերի ու սարքավորումների վարձակալման
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատեսային
զվարճությունների ծառայություններ. ֆիլ
մերի, ռադիո և հեռուստատեսային ծրա
գրերի և հեռուստախանութների ու վեբխանութն երի ծրագրերի արտադրություն.
խաղ երի ու մրցույթների կազմակերպում.
էլեկտ րոն ային հրատարակումների օնլայն
տրամադրում. էլեկտրոնային գրքերի և ամսա
գրերի օնլայն հրատարակում. տեքստերի
հրատ արակում էլեկտրոնային ֆորմատում
կամ այլ կերպ. ձայնային և (կամ) տեսային
տեղեկատվական միջոցների հրատարակում
և արտադրություն. ցուցահանդեսների ծա
ռայություններ. ցուցահանդեսներին և ցուցա
հանդեսների ծառայություններին օնլայն
մուտքի տրամադրում. լրատվական ծրագրերի
ծառայություններ ինտերնետով հաղորդ ելու
համար. կոնֆերանսների, սեմինարների,
սիմպոզիումների, խորհրդակցությունների ու
քննարկումների, դասընթացների, նիստերի և
ցուցահանդեսների կազմակերպում և անցկա
ցում. օնլայն ռեժիմում հեռահաղորդակցական
կապի կամ համակարգչային ցանցի միջոցով
կամ այլ միջոցներով տրամադրվող ինտերակտիվ
և հեռաուսուցողական դասընթացներ և սեսիա
ներ. թարգմանչական ծառայություններ. հեռա
հաղորդակցական կապի միջոցով օնլայն ռեժի
մում տրամադրվող պատկերասրահների ծառա
յություններ. մոլեխաղերի ծառայություններ.
ակումբների ծառայություններ. տոմսերի ամրա
գրում և պատվիրում զվարճալի միջոցա
ռումների, մարզական և մշակութային միջոցա
ռում ների համար. էլեկտրոնային գրադա
րանն երի ծառայություններ էլեկտրոնային
տեղեկատվության (ներառյալ պահոցային
տեղեկատվության) տրամադրման համար՝ էլեկ
տրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ) տեսա
տեղեկատվության և տվ յալների, խաղերի
և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրոնային
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում.
ինտերնետից թվային երաժշտության տրա
մադրում (չբեռնվող). MP3 ինտերնետային
վեբ-կայքերից թվային երաժշտության տրա
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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 վեբկայքերից. լուսանկարչական ծառայություններ.
բոլոր վերոհիշալ ծառայությունների վերաբեր
յալ տեղեկատվության և խորհրդատվության
տրամադրում։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101892
(220) 21.12.2010

(111) 17124
(151) 20.06.2011
(181) 21.12.2020
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 07.02.2011
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հա
ղորդ ակցություն. հեռախոսների, շարժակ ան
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի,
հաղորդագրությունների հավաքման և փոխ
ա ն ց մ ա ն , ռ ա դ ի ո փ ե յ ջ ի ն գ ի , հ ե ռ ա խ ո ս ա 
կանչի երթուղու փոփոխման, ինքնապատաս
խանիչի, տեղեկատուի և էլեկտրոն ային
փոստի ծառայություններ. ձայնի, տվյալների,
պատկերների, երաժշտության և տեղեկա
տվության փոխանցում, տեղ հասցնում և ընդու
նում. էլեկտրոնային հաղորդագրությունների
տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն հեռա
հաղորդակցության վերաբերյալ. տվ յալների
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջո
ցով. արբանյակային կապի ծառայություն
ներ. հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլմերի,
հեռուստախանութ ու վեբխանութ ծրագրերի
հեռարձակում կամ հաղորդում. տեսա
տեքստի, տելետեքստի և տվ յալների դիտ
ման ծառայություններ. մուլտիմեդիա բովան
դակության հեռարձակում և տեղ հասցնում
էլեկտրոնային հաղորդակցության ցան
ցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն
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ների ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների
ծառայություններ. տեսահեռախոսների ծա
ռայություններ. տեղեկատվության (ներառ
յալ վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի
և այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում. ինտերնետին կամ տվ յալների
բազ աներին հեռահաղորդակցական միա
ցումների կամ կապուղիների տրամադրում.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում (պրովայդերների ծառայություններ).
էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավիճող
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում
և գործարկում. ինտերնետում թվային երա
ժշտության վեբ-կայքերին մուտքի տրամա
դրում. ինտերնետում MP3 վեբ-կայքերին մուտքի
տրամադրում. հեռահաղորդակցության միջոցով
թվային երաժշտության տեղ հասցնում. այլ օպե
րատորների համար հեռահաղորդակցական
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում.
որոնման միջոցների գործարկում և տրա
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի
ծառայություններ. հաղորդագրությունների
ու պատկերների համակարգչայնացված փո
խանցում. հաղորդակցություն համակարգչի
միջոցով. նորությունների գործակալություն
ների ծառայություններ. նորությունների և ըն
թացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ
ծառայությունների տրամադրման համար
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների,
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վար
ձում, վարձույթ և վարձակալություն. վերոհիշյալ
ծառայությունների վերաբերյալ խորհրդա
տվություն, տեղեկատվություն և խորհրդակ
ցություն.
41. դաստիարակություն (կրթություն, ուսու
ցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում,
զվարճություններ. մարզական և մշակութային
միջոցառում ների կազմակերպում. օնլայն
ռեժ իմում համակարգչային տվ յալների բա
զաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ մի
ջոցներով տրամադրվող դաստիարակության,
կրթության, ուսուցման, զվարճությունների,
մարզական և մշակութային միջոցառումների
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
համակարգչային տվյալների բազաների կամ
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնա

58

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2011

յին խաղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային
սարքերի ու սարքավորումների վարձակալման
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատե
սային զվարճությունների ծառայություններ.
ֆիլմերի, ռադիո և հեռուստատեսային ծրա
գրերի և հեռուստախանութների ու վեբխան ութների ծրագրերի արտադրություն.
խաղերի ու մրցույթների կազմակերպում.
էլեկտրոնային հրատարակումների օնլայն
տրամադրում. էլեկտրոնային գրքերի և ամ
սագրերի օնլայն հրատարակում. տեքստերի
հրատարակում էլեկտրոնային ֆորմատում
կամ այլ կերպ. ձայնային և (կամ) տեսային
տեղեկատվական միջոցների հրատարակ ում
և արտադրություն. ցուցահանդեսների ծա
ռայություններ. ցուցահանդեսներին և ցու
ցահ անդեսների ծառայություններին օնլայն
մուտքի տրամադրում. լրատվական ծրագրերի
ծառայություններ ինտերնետով հաղորդելու
համար. կոնֆերանսների, սեմինարների, սիմ
պոզիումների, խորհրդակցությունների ու քննար
կումների, դասընթացների, նիստերի և ցուցա
հանդեսների կազմակերպում և անցկացում.
օնլայն ռեժիմում հեռահաղորդակցական
կապի կամ համակարգչային ցանցի միջոցով
կամ այլ միջոցներով տրամադրվող ինտեր
ակտիվ և հեռաուսուցողական դասընթացներ և
սեսիաներ. թարգմանչական ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով օնլայն
ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահների
ծառայություններ. մոլեխաղերի ծառայություն
ներ. ակումբների ծառայություններ. տոմսերի
ամրագրում և պատվիրում զվարճալի միջոցա
ռումների, մարզական և մշակութային միջո
ցառումների համար. էլեկտրոնային գրադա
րանների ծառայություններ էլեկտրոնային
տեղեկ ատվության (ներառյալ պահոցային
տեղեկ ատվության) տրամադրման համար՝
էլեկտրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ)
տեսատ եղեկատվության և տվ յալների, խա
ղերի և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրո
նային կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի
և զրուցասրահների տրամադրում և գործար
կում. ինտերնետից թվային երաժշտության
տրամադրում (չբեռնվող). MP3 ինտերնե
տային վեբ-կայքերից թվային երաժշտության
տրամադրում (չբեռնվող). լուսանկարների,
նկարների, գրաֆիկայի, ձայնի, ֆիլմերի, տեսա
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գրությունների և ձայնատեսային ծրագրերի
(չբեռնվող) տրամադրում օնլայն ռեժիմում,
կամ համակարգչային տվ յալների բազայից,
կամ ինտերնետից, կամ ինտերնետային վեբկայքերից. լուսանկարչական ծառայություններ.
բոլոր վերոհիշալ ծառայությունների վերաբեր
յալ տեղեկատվության և խորհրդատվության
տրամադրում։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101893
(220) 21.12.2010

(111) 17125
(151) 20.06.2011
(181) 21.12.2020
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 07.02.2011
(540)
(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հա
ղորդ ակցություն. հեռախոսների, շարժական
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի,
հաղորդագրությունների հավաքման և փոխ
ա ն ց մ ա ն , ռ ա դ ի ո փ ե յ ջ ի ն գ ի , հ ե ռ ա խ ո ս ա 
կանչի երթուղու փոփոխման, ինքնապա
տասխ անիչի, տեղեկատուի և էլեկտրոնային
փոստի ծառայություններ. ձայնի, տվյալների,
պատկերների, երաժշտության և տեղեկա
տվության փոխանցում, տեղ հասցնում և ընդու
նում. էլեկտրոնային հաղորդագրությունների
տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն հեռա
հաղորդակցության վերաբերյալ. տվ յալների
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջո
ցով. արբանյակային կապի ծառայություն
ներ. հեռարձակման ծառայություններ. ռա
դիո կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու
ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ
ծրագրերի հեռարձակում կամ հաղորդում.
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվ յալների
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա բո
վանդ ակության հեռարձակում և տեղ հասց
նում էլեկտրոնային հաղորդակցության ցան
ցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն
ների ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների
ծառայություններ. տեսահեռախոսների ծառա
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ
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վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և այլ
տվ յալների հեռահաղորդակցություն. օգտա
գործողներին ինտերնետ մուտքի տրամադրում.
ինտերնետին կամ տվ յալների բազաներին
հեռահաղորդակցական միացումների կամ
կապուղիների տրամադրում. օգտագործողնե
րին ինտերնետ մուտքի տրամադրում (պրո
վայդերների ծառայություններ). էլեկտրոնային
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և զրու
ցասրահների տրամադրում և գործարկում.
ինտերն ետում թվային երաժշտության վեբկայքերին մուտքի տրամադրում. ինտերնե
տում MP3 վեբ-կայքերին մուտքի տրամադրում.
հեռահաղորդակցության միջոցով թվային
երաժ շտության տեղ հասցնում. այլ օպերա
տորների համար հեռահաղորդակցական
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում.
որոնման միջոցների գործարկում և տրա
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի
ծառայություններ. հաղորդագրությունների
ու պատկերների համակարգչայնացված
փոխանցում. հաղորդակցություն համակարգչի
միջոցով. նորությունների գործակալություն
ների ծառայություններ. նորությունների և
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ
տեղեկ ատվության փոխանցում. վերոհիշյալ
ծառայությունների տրամադրման համար
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումն երի,
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վարձում,
վարձույթ և վարձակալություն. վերոհ իշյալ
ծառայությունների վերաբերյալ խորհրդա
տվություն, տեղեկատվություն և խորհրդա
կցություն.
41. դաստիարակություն (կրթություն, ուսու
ցում). ուսումնական գործընթացի ապահո
վում, զվարճություններ. մարզական և մշակու
թային միջոցառումների կազմակերպում. օն
լայն ռեժիմում համակարգչային տվ յալների
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող դաստիարակու
թյան, կրթության, ուսուցման, զվարճությունների,
մարզական և մշակութային միջոցառումների
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
համակարգչային տվյալների բազաների կամ
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային
խաղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային
սարքերի ու սարքավորումների վարձակալման
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատե
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սային զվարճությունների ծառայություններ.
ֆիլմերի, ռադիո և հեռուստատեսային ծրա
գրերի և հեռուստախանութների ու վեբխանութների ծրագրերի արտադրություն.
խաղերի ու մրցույթների կազմակերպում.
էլեկտրոնային հրատարակումների օնլայն
տրամադրում. էլեկտրոնային գրքերի և ամսա
գրերի օնլայն հրատարակում. տեքստերի
հրատարակում էլեկտրոնային ֆորմատում
կամ այլ կերպ. ձայնային և (կամ) տեսային
տեղեկ ատվական միջոցների հրատարա
կում և արտադրություն. ցուցահանդեսների
ծառայություններ. ցուցահանդեսներին և ցու
ցահ անդեսների ծառայություններին օնլայն
մուտքի տրամադրում. լրատվական ծրագրերի
ծառայություններ ինտերնետով հաղորդելու
համար. կոնֆերանսների, սեմինարների, սիմ
պոզիումների, խորհրդակցությունների ու քննար
կումների, դասընթացների, նիստերի և ցուցա
հանդեսների կազմակերպում և անցկացում.
օնլայն ռեժիմում հեռահաղորդակցական կապի
կամ համակարգչային ցանցի միջոցով կամ
այլ միջոցներով տրամադրվող ինտերակտիվ
և հեռաուսուցողական դասընթացներ և սե
սիաներ. թարգմանչական ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով օնլայն
ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահների
ծառայություններ. մոլեխաղերի ծառայություն
ներ. ակումբների ծառայություններ. տոմսերի
ամրագրում և պատվիրում զվարճալի միջո
ցառում ների, մարզական և մշակութային
միջոցառումների համար. էլեկտրոնային գրա
դարանների ծառայություններ էլեկտրոնային
տեղեկատվության (ներառյալ պահոցային
տեղեկատվության) տրամադրման համար՝
էլեկտրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ)
տեսատեղեկատվության և տվյալների, խաղերի
և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրոնային
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,
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կամ ինտերնետից, կամ ինտերնետային վեբկայքերից. լուսանկարչական ծառայություն
ներ. բոլոր վերոհիշալ ծառայությունների վերա
բերյալ տեղեկատվության և խորհրդատվության
տրամադրում։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101933
(220) 27.12.2010

(111) 17126
(151) 20.06.2011
(181) 27.12.2020
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 07.02.2011
(540)
(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հա
ղորդ ակցություն. հեռախոսների, շարժական
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի,
հ ա ղ ո ր դ ա գ ր ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի հ ա վ ա ք մ ա ն և
փոխա նցման, ռադիոփեյջինգի, հեռախ ո
սականչի երթուղու փոփոխման, ինքնա
պատասխանիչի, տեղեկատուի և էլեկտ րո
նային փոստի ծառայություններ. ձայնի, տվյալ
ների, պատկերների, երաժշտության և տեղեկա
տվության փոխանցում, տեղ հասցնում և ընդու
նում. էլեկտրոնային հաղորդագրությունների
տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն հեռա
հաղորդակցության վերաբերյալ. տվ յալների
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջո
ցով. արբանյակային կապի ծառայություն
ներ. հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլ
մերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ ծրա
գրերի հեռարձակում կամ հաղորդում. տեսա
տեքստի, տելետեքստի և տվյալների դիտման
ծառայություններ. մուլտիմեդիա բովան
դակության հեռարձակում և տեղ հասցնում
էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի
միջոցով. տեսահաղորդագրությունների ծա
ռայություններ. տեսակոնֆերանսների ծառա
յություններ. տեսահեռախոսների ծառայու
թյուններ. տեղեկատվության (ներառյալ վեբէջերի), համակարգչային ծրագրերի և այլ
տվ յալների հեռահաղորդակցություն. օգտա
գործողներին ինտերնետ մուտքի տրամադրում.

7

ՄԱՍ
№ 1

ինտերնետին կամ տվ յալների բազաներին
հեռահաղորդակցական միացումների կամ կա
պուղիների տրամադրում. օգտագործողներին
ինտերնետ մուտքի տրամադրում (պրովայ
դերն երի ծառայություններ). էլեկտրոնային
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և զրու
ցասրահների տրամադրում և գործարկում.
ինտերնետում թվային երաժշտության վեբկայքերին մուտքի տրամադրում. ինտերնետում
MP3 վեբ-կայքերին մուտքի տրամադրում.
հեռահաղորդակցության միջոցով թվային
երաժշտության տեղ հասցնում. այլ օպերա
տորների համար հեռահաղորդակցական
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում.
որոնման միջոցների գործարկում և տրա
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի
ծառայություններ. հաղորդագրությունների ու
պատկերների համակարգչայնացված փոխ
անցում. հաղորդակցություն համակարգչի մի
ջոցով. նորությունների գործակալություն
ների ծառայություններ. նորությունների և ըն
թացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ
ծառայությունների տրամադրման համար
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների,
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վար
ձում, վարձույթ և վարձակալություն. վերոհիշյալ
ծառայությունների վերաբերյալ խորհրդա
տվություն, տեղեկատվություն և խորհրդակ
ցություն.
41. դաստիարակություն (կրթություն, ուսու
ցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում,
զվարճություններ. մարզական և մշակութային
միջոցառում ների կազմակերպում. օնլայն
ռեժիմում համակարգչային տվ յալների բա
զաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող դաստիարակու
թյան, կրթության, ուսուցման, զվարճությունների,
մարզական և մշակութային միջոցառումների
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
համակարգչային տվյալների բազաների կամ ին
տերնետի միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային
խաղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային
սարքերի ու սարքավորումների վարձակալման
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատե
սային զվարճությունների ծառայություններ.
ֆիլմերի, ռադիո և հեռուստատեսային ծրա
գրերի և հեռուստախանութների ու վեբ-
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խանութ ն երի ծրագրերի արտադրություն.
խաղերի ու մրցույթների կազմակերպում.
էլեկտրոնային հրատարակումների օնլայն
տրամադրում. էլեկտրոնային գրքերի և ամսա
գրերի օնլայն հրատարակում. տեքստերի
հրատարակում էլեկտրոնային ֆորմատում
կամ այլ կերպ. ձայնային և (կամ) տեսային
տեղեկատվական միջոցների հրատարակում
և արտադրություն. ցուցահանդեսների ծառա
յություններ. ցուցահանդեսներին և ցուցա
հանդեսների ծառայություններին օնլայն
մուտքի տրամադրում. լրատվական ծրագրերի
ծառայություններ ինտերնետով հաղորդելու
համար. կոնֆերանսների, սեմինարների, սիմ
պոզիումների, խորհրդակցությունների ու քննար
կումների, դասընթացների, նիստերի և ցուցա
հանդեսների կազմակերպում և անցկացում.
օնլայն ռեժիմում հեռահաղորդակցական կապի
կամ համակարգչային ցանցի միջոցով կամ
այլ միջոցներով տրամադրվող ինտերակ
տիվ և հեռաուսուցողական դասընթացներ և
սեսիաներ. թարգմանչական ծառայություն
ներ. հեռահաղորդակցական կապի միջոցով
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահ
ների ծառայություններ. մոլեխաղերի ծառա
յություններ. ակումբների ծառայություններ.
տոմսերի ամրագրում և պատվիրում զվարճալի
միջոցառումների, մարզական և մշակութային
միջոցառումների համար. էլեկտրոնային գրա
դարանների ծառայություններ էլեկտրոնային
տեղեկատվության (ներառյալ պահոցային
տեղեկատվության) տրամադրման համար՝
էլեկտրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ) տե
սատեղեկատվության և տվ յալների, խաղերի
և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրոնային
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և զրու
ցասրահների տրամադրում և գործարկում.
ինտերն ետից 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 վեբկայքերից. լուսանկարչական ծառայություններ.
բոլոր վերոհիշալ ծառայությունների վերաբեր
յալ տեղեկատվության և խորհրդատվության
տրամադրում։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20101934
(220) 28.12.2010

(111) 17127
(151) 20.06.2011
(181) 28.12.2020
(730) «Գևորգ Չաթալյան» ՍՊԸ, Երևան, Սա
սունցի Դավթի 16, AM
(442) 23.02.2011
(540)

(526) «ELECTRONICS» բառն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 7. լվացքի մեքենա, փոշեկուլ, հարիչ,
հյութաքամիչ.
դաս 9. արդուկ, հեռուստացույց, նվագարկիչ,
բարձրախոս, էլեկտրական տաքացուցիչ.
դաս 11. օդափոխիչ, սառնարան, վարսա
հարդարիչ։
____________________

(210) 20110010
(220) 12.01.2011

(111) 17128
(151) 20.06.2011
(181) 12.01.2021
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք.,
US
(442) 23.02.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, մոխ
րագույն և երկնագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային արտա
դրանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ,
վառիչներ, լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20110011
(220) 12.01.2011

(111) 17129
(151) 20.06.2011
(181) 12.01.2021
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս)
Ինք., US
(442) 23.02.2011
(540)

(730) «Հին Էրիվան Հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան,
Հյուսիսային պող. 2, AM
(442) 10.03.2011
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային արտա
դրանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ,
վառիչներ, լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

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

(210) 20110062
(220) 26.01.2011

(111) 17130
(151) 20.06.2011
(181) 26.01.2021
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի
նրբ. 5, N 10, AM
(442) 10.03.2011
(540)

7

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20110076
(220) 31.01.2011

(111) 17132
(151) 20.06.2011
(181) 31.01.2021
(730) «Մհեր–Լիլուս» ՍՊԸ, Գյուղ Գուգարք, AM
(442) 10.03.2011
(540)

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

(210) 20110074
(220) 31.01.2011

(111) 17131
(151) 20.06.2011
(181) 31.01.2021

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. պոլիէթիլենային տարա։
____________________
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(210) 20110107
(220) 04.02.2011

(111) 17133
(151) 20.06.2011
(181) 04.02.2021
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.03.2011
(540)

(210) 20110110
(220) 04.02.2011

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

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

(210) 20110108
(220) 04.02.2011

(210) 20110111
(220) 04.02.2011

(111) 17134
(151) 20.06.2011
(181) 04.02.2021
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.03.2011
(540)

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

(210) 20110109
(220) 04.02.2011

(111) 17135
(151) 20.06.2011
(181) 04.02.2021
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.03.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
____________________
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(111) 17136
(151) 20.06.2011
(181) 04.02.2021
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.03.2011
(540)

(111) 17137
(151) 20.06.2011
(181) 04.02.2021
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.03.2011
(540)

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

(210) 20110112
(220) 04.02.2011

(111) 17138
(151) 20.06.2011
(181) 04.02.2021
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.03.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
____________________
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(210) 20110113
(220) 04.02.2011

(111) 17139
(151) 20.06.2011
(181) 04.02.2021
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.03.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
____________________
(210) 20110114
(220) 04.02.2011

(111) 17140
(151) 20.06.2011
(181) 04.02.2021
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.03.2011
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
____________________

(210) 20110115
(220) 04.02.2011

(111) 17141
(151) 20.06.2011
(181) 04.02.2021
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.03.2011
(540)

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

(111) 17142
(151) 20.06.2011
(181) 04.02.2021
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.03.2011
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(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
____________________
(210) 20110117
(220) 04.02.2011

(111) 17143
(151) 20.06.2011
(181) 04.02.2021
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.03.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
____________________
(210) 20110118
(220) 04.02.2011

(111) 17144
(151) 20.06.2011
(181) 04.02.2021
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.03.2011
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
____________________
(210) 20110119
(220) 04.02.2011

(111) 17145
(151) 20.06.2011
(181) 04.02.2021
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.03.2011
(540)

(210) 20110116
(220) 04.02.2011

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
____________________
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(210) 20110120
(220) 04.02.2011

(111) 17146
(151) 20.06.2011
(181) 04.02.2021
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Իսակովի պող. 2, AM
(442) 18.03.2011
(540)

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

(111) 17147
(151) 20.06.2011
(181) 11.02.2021
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա
րատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(442) 18.03.2011
(540)
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(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա
վորապես՝ բրենդի, գինի, օղի:
____________________

(210) 20110230
(220) 02.03.2011

(111) 17148
(151) 20.06.2011
(181) 02.03.2021
(730) «Բիո ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 43,
բն. 51, AM
(442) 07.04.2011
(540)

(210) 20110146
(220) 11.02.2011

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնագույն,
սպիտակ, դեղին, կարմիր, վարդագույն և սև
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:
____________________

(210) 20101203
(220) 18.08.2010

(111) 17149
(151) 27.06.2011
(181) 18.08.2020
(730) Սուպերմաքս Ինթերնեյշնլ ՓիՎիԹի ԼԹԴ, IN
(442) 22.12.2010
(540)

(554) Ծավալային նշան

(511)
դաս 8. ածելիներ. շեղբեր ածելիների հա
մար. տուփեր ածելիների համար. սափրվելու
գործիքներ. ածելիների շեղբեր պարունակող
կասետներ և քարթրիջներ. վերոնշյալ բոլոր
ապրանքների համար մասեր և լրակազմեր։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________
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(210) 20101216
(220) 20.08.2010

(111) 17150
(151) 27.06.2011
(181) 20.08.2020
(730) Սուպերմաքս Ինթերնեյշնլ ՓիՎիԹի ԼԹԴ, IN
(442) 22.12.2010
(540)

(511)
դաս 8. ածելիներ. շեղբեր ածելիների հա
մար. տուփեր ածելիների համար. սափրվելու
գործիքներ. ածելիների շեղբեր պարունակող
կասետներ և քարթրիջներ. վերոնշյալ բոլոր
ապրանքների համար մասեր և լրակազմեր։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101275
(220) 07.09.2010

(111) 17151
(151) 27.06.2011
(181) 07.09.2020
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(442) 07.02.2011
(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն։
(511)
դաս 34. սիգարետներ, պապիրոսներ,
մշակված և չմշակված ծխախոտ, մախորկա.
ծխելու պիտույքներ, լուցկի։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101298
(220) 10.09.2010

(111) 17152
(151) 27.06.2011
(181) 10.09.2020
(730) Մարինե Միքայելյան, Մամիկոնյան 54/1,
բն. 39, AM
(442) 06.10.2010

7

ՄԱՍ
№ 1

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, սև և
դեղին գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ։
____________________

(210) 20101403
(220) 05.10.2010

(111) 17153
(151) 27.06.2011
(181) 05.10.2020
(730) «Ալտա վիպ» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան
2, բն. 18, AM
(442) 21.10.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և մոխ
րագույն գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 36. ռիելթորական գործունեություն,
անշարժ գույքի գնահատում։
____________________

(210) 20101705

(111) 17154

(220) 23.11.2010

(151) 27.06.2011
(181) 23.11.2020

(730) Սեյվրգլասս, FR
(442) 22.12.2010
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(540)

7

ՄԱՍ
№ 1

(442) 22.12.2010
(540)

(526) «ԴԱՍԱԿԱՆ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ», «ԴԱՍԱԿԱՆ
ՀԱՄ» արտահայտություններն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, սպիտակ
և շագանակագույն գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20101730
(220) 25.11.2010

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. ապակյա տարաներ կենցաղային
կամ խոհանոցային օգտագործման համար,
ապակյա շշեր, ապակյա տափաշշեր, ապակյա
անոթներ խմելու համար. ապակյա ջրամաններ,
ապակյա գավաթներ և պուտուկներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի)։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(111) 17156
(151) 27.06.2011
(181) 25.11.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 22.12.2010
(540)

(210) 20101720
(220) 25.11.2010

(111) 17155
(151) 27.06.2011
(181) 25.11.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
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(526) «ԹԹՎԱՍԵՐ» և «ԴԱՍԱԿԱՆ» բառերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, սպի
տակ, սև և շագանակագույն գունային հա
մակցությամբ:
(511)
դաս 29. թթվասեր։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(111) 17157
(151) 27.06.2011
(181) 25.11.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 22.12.2010
(540)

7

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20101732
(220) 25.11.2010

(111) 17158
(151) 27.06.2011
(181) 25.11.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 22.12.2010
(540)

(210) 20101731
(220) 25.11.2010

(526) «ՍԱՐԻ ԿԱԹՆԱՇՈՌ» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն,
սպիտակ,, շագանակագույն, վարդագույն,
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. կաթնաշոռ։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20101818
(220) 15.12.2010

(111) 17159
(151) 27.06.2011
(181) 15.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 21.01.2011
(540)

(526) «ԿԱԹՆԱՇՈՌ + ԹԹՎԱՍԵՐ» արտա
հայտությունը և «ԴԱՍԱԿԱՆ» բառն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, սպիտակ,
սև և շագանակագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 29. կաթնաշոռ, թթվասեր։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

69
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(591) Նշանը պահպանվում է սև, բաց և մուգ
նարնջագույն, կարմիր, բաց և մուգ կանաչ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

7

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20101820
(220) 15.12.2010

(111) 17161
(151) 27.06.2011
(181) 15.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 21.01.2011
(540)

(210) 20101819
(220) 15.12.2010

(111) 17160
(151) 27.06.2011
(181) 15.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 21.01.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ,
կանաչ, կարմիր և մուգ կապույտ 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
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, մուգ և
բաց կանաչ, սև, շագանակագույն, դեղին և
նարնջագույն 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
____________________

ճարպեր։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20101821

(111) 17162

(220) 15.12.2010

(151) 27.06.2011
(181) 15.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 21.01.2011
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(540)

7

ՄԱՍ
№ 1

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, սև, դեղին
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
____________________

(210) 20101823
(220) 15.12.2010
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կարմիր,
սև, դեղին, մուգ և բաց կանաչ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(111) 17164
(151) 27.06.2011
(181) 15.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 21.01.2011
(540)

(210) 20101822
(220) 15.12.2010

(111) 17163
(151) 27.06.2011
(181) 15.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 21.01.2011
(540)
(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ, կարմիր,
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված.
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________
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(210) 20101824
(220) 15.12.2010

(111) 17165
(151) 27.06.2011
(181) 15.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 21.01.2011
(540)

7

ՄԱՍ
№ 1

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ,
կարմիր, դեղին, կանաչ գունային համակ
ցությամբ:
(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
____________________
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, սև,
կարմիր, դեղին, կանաչ գունային համակ
ցությամբ:
(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
____________________

(210) 20101826
(220) 15.12.2010

(111) 17167
(151) 27.06.2011
(181) 15.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 21.01.2011
(540)

(210) 20101825
(220) 15.12.2010

(111) 17166
(151) 27.06.2011
(181) 15.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 21.01.2011

72

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2011

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, սև, մուգ
և բաց կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս, մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 21.01.2011
(540)

(210) 20101827
(220) 15.12.2010

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնա
գույն, սև, սպիտակ, դեղին, նարնջագույն,
բեժ, կարմիր և մանուշակագույն 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
____________________

(111) 17168
(151) 27.06.2011
(181) 15.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 21.01.2011
(540)

7

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20101829
(220) 15.12.2010
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ
կանաչ, խակի, կարմիր, բաց և մուգ դեղին
և շագանակագույն գունային համակցու
թյամբ:
(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
____________________

(210) 20101828
(220) 15.12.2010

(111) 17169
(151) 27.06.2011
(181) 15.12.2020

(111) 17170
(151) 27.06.2011
(181) 15.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 21.01.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, երկնա
գույն, մուգ կապույտ, կարմիր, սև, սպիտակ,
բեժ, շագանակագույն, դեղին, մոխրագույն
գունային համակցությամբ:

73

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2011

(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
____________________

(540)

(210) 20101830
(220) 15.12.2010

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ,
սև, վարդ ագույն, բաց և մուգ կանաչ,
կապույտ, երկնագույն, դեղին, կարմ իր
և շագանակագույն գունային համակցու
թյամբ:
(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
____________________

(111) 17171
(151) 27.06.2011
(181) 15.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 21.01.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն,
սպիտակ, կարմիր, մոխրագույն, կանաչ,
երկնագույն, կապույտ, սև, բեժ, դեղին գու
նային 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
____________________

(210) 20101831
(220) 15.12.2010

(111) 17172
(151) 27.06.2011
(181) 15.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 21.01.2011

7

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20101832
(220) 15.12.2010

(111) 17173
(151) 27.06.2011
(181) 15.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 21.01.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կարմիր,
դեղին, ոսկեգույն, բեժ, սև, սպիտակ,
կանաչ, կապույտ և երկնագույն գունային
համակցությամբ:

74

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2011

(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
____________________

(540)

(210) 20101833
(220) 15.12.2010

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, մանու
շակագույն, նարնջագույն, կապույտ, շագա
նակագույն, բեժ, մոխրագույն, սև և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս, մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(111) 17174
(151) 27.06.2011
(181) 15.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 21.01.2011
(540)

7

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20101907
(220) 23.12.2010
(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, մուգ
և բաց կապույտ, երկնագույն, սև, սպիտակ,
բեժ, կանաչ, կարմիր, դեղին գունային հա
մակցությամբ:
(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
____________________

(210) 20101834
(220) 15.12.2010

(111) 17175
(151) 27.06.2011
(181) 15.12.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 21.01.2011

(111) 17176
(151) 27.06.2011
(181) 23.12.2020
(730) Ռեմտսմա Սիգարետենֆաբրիկեն ԳմբՀ, DE
(442) 10.03.2011
(540)

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ.
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետներ.
սիգարներ. ծխախոտի փոխարինիչներ՝ ոչ բու
ժական կամ բժշկական նպատակների համար.
լուցկի և ծխելու պիտույքներ։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110001
(220) 10.01.2011

(111) 17177
(151) 27.06.2011
(181) 10.01.2021
(730) Իմպերիալ Թիս (փիվիթի) Լիմիթիդ, LK
(442) 23.02.2011

75

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2011

(540)

(526) «TEA» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ,
ոսկեգույն, կարմիր և կանաչ գունային հա
մակցությամբ:
(511)
դաս 30. թեյ:
(740) Մ. Մխիթարյան
____________________

7

ՄԱՍ
№ 1

և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. հուշանվերներ, վարդակի ապակյա
արտաքին դետալներ՝ ընդգրկված 21- րդ
դասում.
դաս 28. տոնածառի խաղալիքներ. հուշա
նվերներ՝ ընդգրկված 28-րդ դասում։
____________________

(210) 20110054
(220) 25.01.2011

(111) 17180
(151) 27.06.2011
(181) 25.01.2021
(730) Ֆեդերասյոն Ֆրանսեզ դը Ֆուտբոլ, FR
(442) 07.04.2011
(540)

(210) 20110033
(220) 17.01.2011

(111) 17178
(151) 27.06.2011
(181) 17.01.2021
(730) Ֆելիքս Սարգսյան, Երևան, Նոր–Արեշ 19,
տուն 30, AM
(442) 23.02.2011
(540)
(511)
դաս 35. առևտուր։
____________________

(210) 20110038
(220) 18.01.2011

(111) 17179
(151) 27.06.2011
(181) 18.01.2021
(730) «Մակել թեքնոլոջի» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի
61/ա, AM
(442) 23.02.2011
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն, հագուստ, այն է՝ տա
բատներ, կիսատաբատներ, շապիկներ և վեր
նաշապիկներ, կնգուղով վերնազգեստ, պուլո
վերներ, սվիտերներ, սպորտային շապիկներ,
շապիկներ, մարզական վերնազգեստ, մարզա
զգեստի տաբատներ, ներքնազգեստ, բաճկոն
ներ, կիսագուլպաներ, գլխարկներ, գլխակապեր,
ձեռնոցներ, շարֆեր, մարզազգեստ, խծուծված
քով կիպ կիսատաբատներ, խծուծվածքով կիպ
տաբատներ, խծուծվածքով կիպ սպորտային
շապիկներ և արմունկամասում խծուծվածքով
կիպ թևքեր։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(511)
դաս 11. լուսամփոփ, լուսամփոփի շրջանակ.
ապակյա և բյուրեղապակյա ջահեր.
դաս 14. ապակյա և բյուրեղապակյա զար
դեր. հուշանվերներ՝ ընդգրկված 14- րդ դասում.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. ապակյա, հախճապակյա

(210) 20110134
(220) 10.02.2011

(111) 17181
(151) 27.06.2011
(181) 10.02.2021
(730) Սոսիետե Նասիոնալ դ՝Էքսփլուատասյոն
Էնդուստղիել դե Տաբակ է Ալյումեթ, ՍԱ, FR
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(730) «Մոկս Իմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, Ռուբինյանց
3, նրբ. 3, AM
(442) 07.04.2011
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող և այլ նյութեր լվացքի
համար, պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման,
փայլեցման, ճարպազերծման և հղկամշակման
համար:
____________________

(526) «SUPER SLIMS» արտահայտությունն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ,
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետներ.
սիգարներ. ոչ բժշկական կամ բուժական
նպատակներով օգտագործվող ծխախոտի փո
խարինիչներ. լուցկի և ծխելու պիտույքներ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110175
(220) 21.02.2011

(111) 17184
(151) 27.06.2011
(181) 21.02.2021
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 07.04.2011
(540)

(210) 20110148
(220) 14.02.2011

(111) 17182
(151) 27.06.2011
(181) 14.02.2021
(730) «Մոկս Իմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, Ռուբինյանց
3, նրբ. 3, AM
(442) 07.04.2011
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող և այլ նյութեր լվացքի
համար, պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման,
փայլեցման, ճարպազերծման և հղկամշակման
համար:
____________________

(210) 20110159
(220) 16.02.2011

(111) 17183
(151) 27.06.2011
(181) 16.02.2021

(526) «ԱՇՏԱՐԱԿ ԿԱԹ» արտահայտությունից
բացի մնացած բոլոր տարրերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կանաչ,
կարմիր, սպիտակ, կապույտ, երկնա
գույն, շագանակագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 29. պանիր:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________
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(210) 20110201
(220) 25.02.2011

(111) 17185
(151) 27.06.2011
(181) 25.02.2021
(730) «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր»
հիմնադրամ, Երևան, Հովսեփ Էմին 123, AM
(442) 07.04.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կա
պույտ, նարնջագույն, երկնագույն, բաց
մանուշակագույն և սպիտակ գունային հա
մակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
____________________

(210) 20110247
(220) 04.03.2011

(111) 17186
(151) 27.06.2011
(181) 04.03.2021
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 07.04.2011
(540)
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սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կեն
դանիների 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:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20110372
(220) 22.03.2011

(111) 17187
(151) 27.06.2011
(181) 22.03.2021
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ.
Գինեվետ, 0627, AM
(442) 21.04.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20110373
(220) 22.03.2011

(111) 17188
(151) 27.06.2011
(181) 22.03.2021
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ.
Գինեվետ, 0627, AM
(442) 21.04.2011
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր
ծական, անտառային և հացահատիկային
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն.

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20100461
(220) 01.04.2010

(111) 17189
(151) 06.07.2011
(181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
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(540)

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

(111) 17190
(151) 06.07.2011
(181) 09.08.2020
(730) «Բենեֆիտ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 65,
բն.79, AM
(442) 06.09.2010
(540)
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(210) 20101423
(220) 08.10.2010

(111) 17191
(151) 06.07.2011
(181) 08.10.2020
(730) «Սվետլոե» անհատական ձեռնարկու
թյուն, UA
(442) 22.11.2010
(540)

(210) 20101171
(220) 09.08.2010

(526) «DELIVERY SERVICE» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կա
պույտ, դեղին և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ։
(511)
դաս 39. ծրարների, փաթեթների առաքում.
խիստ հաշվառման փաստաթղթերի (հաշվի
ապրանքագրեր, պայմանագրեր) առաքում.
բանկային պլաստիկ քարտերի առաքում.
զեղչային քարտերի առաքում. շնորհավորա
կան բացիկների առաքում. հրավիրատոմսերի
առաքում. ամսագրերի, տեղեկատուների, պար
բերականների առաքում. բուկլետների, այցե
քարտերի առաքում. բանդերոլների, ծանրոցների
առաքում։
____________________

(526) «PREMIUM BEER» և «TRADE MARK»
արտահայտություններն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, մոխրագույն,
սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. գարեջուր:
(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(210) 20101535
(220) 28.10.2010

(111) 17192
(151) 06.07.2011
(181) 28.10.2020
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեն
նոստյու «Պիտեյնիյ դոմ», RU
(442) 23.02.2011
(540)

(511)
դաս 33. օղի։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101536
(220) 28.10.2010

(111) 17193
(151) 06.07.2011
(181) 28.10.2020
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեն
նոստյու «Պիտեյնիյ դոմ», RU
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(511)
դաս 33. օղի։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101565
(220) 03.11.2010

(111) 17194
(151) 06.07.2011
(181) 03.11.2020
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո
«Աստոն Պրոդուկտի Պիտանիա ի Պիշչևիյե
Ինգրեդիենտի», RU
(442) 07.02.2011
(540)

(511)
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործա
կան, անտառային և հացահատիկային մթերքներ,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ.
թարմ մրգեր ու բանջարեղեն. սերմեր, բնական
բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար.
ածիկ, ալգարոբիլա (կեր կենդանիների համար).
նարինջ. գետնանուշ. դիրտ. կերի սպիտակուց.
ունդեր. կենդանի ծաղիկներից պսակներ.
խաղող. սննդային և կերային ջրիմուռներ.
պտղային քուսպ (մզուք). գալետներ շների
համար. ոլոռ, սիսեռ. սնկամարմիններ. սունկ.
ծառեր. արմավենու ծառեր. բնական ճիմահող.
կերային հավելումներ. չմշակված փայտա
նյութ. չկեղևազրկված փայտանյութ. կերային
խմորիչներ. նոր տարվա տոնածառեր. ծամոններ
կենդանիների համար. գազանանոցներում պահ
վող կենդանիներ. գետնանուշի քուսպ կերի
համար. եգիպտացորենի քուսպ անասունների
համար. քուսպ կերի համար. հլածուկի քուսպ
անասունների համար. շաքարի ճակնդեղի
մզուք (հումք). հացահատիկի չմշակված
հատիկներ. սերմնահատիկ (հացահատիկ).
կերի հացահատիկ. կիր կերերի համար.
ձկնկիթ. կակաոյի հատիկներ. կարտոֆիլ. շագա
նակներ. կոպրա (կոկոսի մզվածք). կեղև. խցա
նածառի կեղև. կերեր կենդանիների համար.
կերեր տնային կենդանիների համար. կերեր
կացոցներում կենդանիներին բտման համար.
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կերեր թռչունների համար. կազդուրող կերեր
կենդանիների համար. եղերդի արմատներ. ուտելի
արմատապտուղներ. եղինջ. ձավար (կորկոտ)
ընտանի թռչունների համար. եգիպտացորեն.
քունջութ. թփուտներ. վարդի թփեր. լանգուստներ
(կենդանի). կիտրոն. արմավենու տերևներ.
խաղողի վազեր. սոխ. ծաղիկների սոխուկներ.
պրաս. ձիթապտուղ. նյութեր կենդանիների
փռոցների համար. միդիաներ (կենդանի). նուշ.
կակղամորթներ (կենդանի). գետնանուշի ալյուր
կերի համար. կերային ալ յուր. ձկան ալ յուր՝
հավելում կենդանիների կերի մեջ. հումուս.
խայծ ձկնորսության համար. ըմպելիքներ
տնային կենդանիների համար. վարսակ.
վարունգ. օմարներ (կենդանի). ընկույզներ.
կոկոսի ընկույզ. կոլայի ընկույզ. գինու թորման
մնացորդներ. հացահատիկի թեփ. թեփ կերի
համար. օղեգործության մնացորդներ (կեր).
թանաքաձկան ոսկորներ թռչունների համար.
պատիճավոր տաքդեղ. բուրավետացված ավազ
տնային կենդանիների փռոցների համար.
մրգերի պտուղներ (մրգեր). եղջերածառի պտուղ
ներ. թեփից ջրախառն կեր անասունների
համար. պատրաստուկներ կենդանիների գի
րացման համար. պատրաստուկներ ընտանի
թռչունների ձվատվության բարձրացման
համար. հացահատիկների մշակումից ստացված
արտադրանք կերերի համար. բուսաբանական
ծիլեր. ընտանի թռչուններ (կենդանի). ընտանի
թռչուններ բազմացման համար. ցորեն. բույսերի
ծաղկափոշի (հումք). խեցեմորթազգիներ.
սածիլներ. բույսեր. գեղազարդային (դեկորա
տիվ) նպատակների համար չորացրած բույսեր.
խավրծիլ. չմշակված բրինձ. տարեկան. կենդանի
ձուկ. հազար. ճակնդեղ, բազուկ. սերմեր. խոտ
(անասնակեր). կոկոսի ընկույզների կեղևներ.
ազնվացեղ անասուններ. թղթի և ավազի
խառնուրդ տնային կենդանիների փռոցների
համար. ածիկ գարեջրագործության համար.
ծղոտ (անասնակեր). ծղոտ անասունների
փռոցների համար. աղ անասունների համար.
ծառերի բներ. փայտանյութային տաշեղներ
փայտանյութային զանգված պատրաստելու
համար. տորֆ անասունների փռոցների համար.
բարկահամ խոտեր. տրեպանգներ (կենդանի).
շաքարեղեգ. տրյուֆել (գետնասունկ). դդումներ.
ոստրեներ (կենդանի). պնդուկ. անասնակեր.
հմուլ. ծաղիկներ. գեղազարդային (դեկորատիվ)
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նպատակների համար չորացրած ծաղիկներ.
եղերդ (սալաթ). շերամի որդեր. թարմ ոսպ. սոճու
կոներ. հմուլի կոներ. հատապտուղներ. գիհիի
հատապտուղներ. ձվեր ճտերի բուծման համար.
շերամի որդերի ձվեր. գարի։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101566
(220) 03.11.2010

(111) 17195
(151) 06.07.2011
(181) 03.11.2020
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո
«Աստոն Պրոդուկտի Պիտանիա ի Պիշչևիյե
Ինգրեդիենտի», RU
(442) 07.02.2011
(540)

(511)
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործա
կան, անտառային և հացահատիկային մթերքներ,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ.
թարմ մրգեր ու բանջարեղեն. սերմեր, բնական
բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար.
ածիկ, ալգարոբիլա (կեր կենդանիների համար).
նարինջ. գետնանուշ. դիրտ. կերի սպիտակուց.
ունդեր. կենդանի ծաղիկներից պսակներ.
խաղող. սննդային և կերային ջրիմուռներ.
պտղային քուսպ (մզուք). գալետներ շների հա
մար. ոլոռ, սիսեռ. սնկամարմիններ. սունկ.
ծառեր. արմավենու ծառեր. բնական ճիմահող.
կերային հավելումներ. չմշակված փայտանյութ.
չկեղևազրկված փայտանյութ. կերային խմո
րիչներ. նոր տարվա տոնածառեր. ծամոններ
կենդանիների համար. գազանանոցներում
պահվող կենդանիներ. գետնանուշի քուսպ կերի
համար. եգիպտացորենի քուսպ անասունների
համար. քուսպ կերի համար. հլածուկի քուսպ
անասունների համար. շաքարի ճակնդեղի
մզուք (հումք). հացահատիկի չմշակված հա
տիկներ. սերմնահատիկ (հացահատիկ). կերի
հացահատիկ. կիր կերերի համար. ձկնկիթ.
կակաոյի հատիկներ. կարտոֆիլ. շագանակներ.
կոպրա (կոկոսի մզվածք). կեղև. խցանածառի
կեղև. կերեր կենդանիների համար. կերեր
տնային կենդանիների համար. կերեր կացոց
ներում կենդանիներին բտման համար. կերեր
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թռչունների համար. կազդուրող կերեր կեն
դանիների համար. եղերդի արմատներ. ուտելի
արմատապտուղներ. եղինջ. ձավար (կորկոտ)
ընտանի թռչունների համար. եգիպտացորեն.
քունջութ. թփուտներ. վարդի թփեր. լանգուստ
ներ (կենդանի). կիտրոն. արմավենու տերևներ.
խաղողի վազեր. սոխ. ծաղիկների սոխուկներ.
պրաս. ձիթապտուղ. նյութեր կենդանիների
փռոցների համար. միդիաներ (կենդանի). նուշ.
կակղամորթներ (կենդանի). գետնանուշի ալյուր
կերի համար. կերային ալ յուր. ձկան ալ յուր՝
հավելում կենդանիների կերի մեջ. հումուս.
խայծ ձկնորսության համար. ըմպելիքներ
տնային կենդանիների համար. վարսակ.
վարունգ. օմարներ (կենդանի). ընկույզներ.
կոկոսի ընկույզ. կոլայի ընկույզ. գինու թորման
մնացորդներ. հացահատիկի թեփ. թեփ կերի
համար. օղեգործության մնացորդներ (կեր).
թանաքաձկան ոսկորներ թռչունների համար.
պատիճավոր տաքդեղ. բուրավետացված ավազ
տնային կենդանիների փռոցների համար.
մրգերի պտուղներ (մրգեր). եղ ջերածառի
պտուղներ. թեփից ջրախառն կեր անասուն
ների համար. պատրաստուկներ կենդանի
ների գիրացման համար. պատրաստուկներ
ընտանի թռչունների ձվատվության բարձրացման
համար. հացահատիկների մշակումից ստացված
արտադրանք կերերի համար. բուսաբանական
ծիլեր. ընտանի թռչուններ (կենդանի). ընտանի
թռչուններ բազմացման համար. ցորեն. բույսերի
ծաղկափոշի (հումք). խեցեմորթազգիներ. սա
ծիլներ. բույսեր. գեղազարդային (դեկորա
տիվ) նպատակների համար չորացրած բույսեր.
խավրծիլ. չմշակված բրինձ. տարեկան. կենդանի
ձուկ. հազար. ճակնդեղ, բազուկ. սերմեր. խոտ
(անասնակեր). կոկոսի ընկույզների կեղևներ.
ազնվացեղ անասուններ. թղթի և ավազի
խառնուրդ տնային կենդանիների փռոցների
համար. ածիկ գարեջրագործության համար.
ծղոտ (անասնակեր). ծղոտ անասունների
փռոցների համար. աղ անասունների համար.
ծառերի բներ. փայտանյութային տաշեղներ
փայտանյութային զանգված պատրաստելու հա
մար. տորֆ անասունների փռոցների համար.
բարկահամ խոտեր. տրեպանգներ (կենդանի).
շաքարեղեգ. տրյուֆել (գետնասունկ). դդումներ.
ոստրեներ (կենդանի). պնդուկ. անասնակեր.
հմուլ. ծաղիկներ. գեղազարդային (դեկորատիվ)
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նպատակների համար չորացրած ծաղիկներ.
եղերդ (սալաթ). շերամի որդեր. թարմ ոսպ. սոճու
կոներ. հմուլի կոներ. հատապտուղներ. գիհիի
հատապտուղներ. ձվեր ճտերի բուծման համար.
շերամի որդերի ձվեր. գարի։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101617
(220) 10.11.2010

(111) 17196
(151) 06.07.2011
(181) 10.11.2020
(730) «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ
Հայանիստ, AM
(442) 07.12.2010
(540)
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(730) Ամջեն Ինք., US
(442) 10.03.2011
(540)

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

(210) 20110003
(220) 11.01.2011

(111) 17198
(151) 06.07.2011
(181) 11.01.2021

(730) Ամջեն Ինք., US
(442) 10.03.2011
(540)

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

(210) 20110063
(220) 26.01.2011

(111) 17199
(151) 06.07.2011
(181) 26.01.2021
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի
նահանգ, US
(442) 10.03.2011
(540)
(526) Բացի «ՍԻՍ» և «SIS ALKO» անվանումներից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, սև,
սպիտակ, ոսկեգույն, կարմիր և դեղին
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
____________________

(210) 20110002
(220) 11.01.2011

(111) 17197
(151) 06.07.2011
(181) 11.01.2021

(511)
դաս 5. թերապևտիկ հակամարմիններ որ
պես հակալիմֆոցիտային միջոց օգտագործելու
համար։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110064
(220) 26.01.2011

(111) 17200
(151) 06.07.2011
(181) 26.01.2021
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի
նահանգ, US
(442) 10.03.2011
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(540)
(511)
դաս 5. թերապևտիկ հակամարմիններ որ
պես հակալիմֆոցիտային միջոց օգտագործելու
համար։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110065
(220) 26.01.2011

(111) 17201
(151) 06.07.2011
(181) 26.01.2021
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի
նահանգ, US
(442) 10.03.2011
(540)

(511)
դաս 5. թերապևտիկ հակամարմիններ որ
պես հակալիմֆոցիտային միջոց օգտագործելու
համար։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110066
(220) 26.01.2011

(111) 17202
(151) 06.07.2011
(181) 26.01.2021
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի
նահանգ, US
(442) 10.03.2011
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
սրտանոթային խախտումների բուժման և խոլես
տերինի նվազեցման համար։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110080
(220) 31.01.2011

(111) 17203
(151) 06.07.2011
(181) 31.01.2021
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(730) Արիան Քիմիա Թիքարեթ վե Սանայի
Ա. Ս., TR
(442) 07.04.2011
(540)

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

(210) 20110081
(220) 31.01.2011

(111) 17204
(151) 06.07.2011
(181) 31.01.2021
(730) Արիան Քիմիա Թիքարեթ վե Սանայի Ա.
Ս., TR
(442) 07.04.2011
(540)

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

(210) 20110087
(220) 02.02.2011

(111) 17205
(151) 06.07.2011
(181) 02.02.2021
(730) «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ,
Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM
(442) 21.04.2011
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(540)

(511)
դաս 44. գեղեցկության սրահ:
____________________

(210) 20110186
(220) 23.02.2011

(111) 17208
(151) 06.07.2011
(181) 23.02.2021
(730) Արման Հովսեփյան, UA
(442) 21.04.2011
(540)
(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. ապակյա շիշ:
____________________

(210) 20110125
(220) 08.02.2011

(111) 17206
(151) 06.07.2011
(181) 08.02.2021
(730) Նայք Ինթերնեյշնլ ԼԹԴ., Բերմուդայի
ընկերություն, BM
(442) 21.04.2011
(540)
(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմ
նամարզական և սպորտային իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի զար
դեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110145
(220) 11.02.2011

(111) 17207
(151) 06.07.2011
(181) 11.02.2021
(730) «Վահագն և Սամվել» ՍՊԸ, Սիսիան, Կա
մոյի 22 տուն, AM
(442) 07.04.2011

(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.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ. մանրածախ
և մեծածախ առևտուր:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20110187
(220) 23.02.2011

(111) 17209
(151) 06.07.2011
(181) 23.02.2021
(730) Արման Հովսեփյան, UA
(442) 21.04.2011
(540)

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

84

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2011

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ. մանրածախ
և մեծածախ առևտուր:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20110192
(220) 24.02.2011

(210) 20110188
(220) 23.02.2011

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

(111) 17210
(151) 06.07.2011
(181) 23.02.2021
(730) Արման Հովսեփյան, UA
(442) 21.04.2011
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմ
պոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր
և ճարպեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ. մանրածախ
և մեծածախ առևտուր:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________
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(111) 17212
(151) 06.07.2011
(181) 24.02.2021
(730) «Թալգրիգ» ՍՊԸ, Վանաձոր, Աղայան 26, AM
(442) 07.04.2011
(540)

(210) 20110234
(220) 03.03.2011

(111) 17213
(151) 06.07.2011
(181) 03.03.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Խաչատրյան,
Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Տոնականյան
24/22, AM
(442) 07.04.2011
(540)

(210) 20110191
(220) 24.02.2011

(111) 17211
(151) 06.07.2011
(181) 24.02.2021
(730) «Թալգրիգ» ՍՊԸ, Վանաձոր, Աղայան 26, AM
(442) 07.04.2011
(540)
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(511)
դաս 37. շինարարություն, նորոգում:
____________________
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(210) 20110256
(220) 04.03.2011

(111) 17214
(151) 06.07.2011
(181) 04.03.2021
(730) «Ագրոհոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան
7/108, AM
(442) 07.04.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, սև և սպի
տակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք:
____________________

(210) 20110300
(220) 09.03.2011

(111) 17215
(151) 06.07.2011
(181) 09.03.2021
(730) Բոեհրինգեր Ինգելհայմ Ֆարմա Ջիէմբիէյչ
ընդ քո. Կեյջի, DE
(442) 21.04.2011
(540)

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

(210) 20110321
(220) 14.03.2011

(111) 17216
(151) 06.07.2011
(181) 14.03.2021
(730) Նինձա Տեքսթայլս ֆզթ, AE
(442) 21.04.2011
(540)

(511)
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար
ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս
պորտային միջոցների համար նախատ ես

7

ՄԱՍ
№ 1

վածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և
փոխանցման տարրեր (բացառությամբ վեր
գետնյա տրանսպորտային միջոցների հա
մար նախատեսվածների). գյուղատնտեսական
գործ իքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա
վարվողների. ինկուբատորներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա 
տոգրա ֆ իական, օպտիկական, կշռման,
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգ
ման), փրկության և ուսուցման սարքեր ու
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման,
միացման, փոխակերպման, կուտակման,
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման,
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր.
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման
սկավառակներ. առևտրի ավտոմատներ և
կանխավճարով աշխատող ապարատների մե
խանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ.
կրակմարիչներ:
(740) Ռ. Քալաշյան
____________________

(210) 0278_1
(111) 17217
(220) 20.11.1995
(151) 12.05.1997
				
(181) 20.11.2015
(730) Կաո Կաբուշիկի Կաիշա, առևտրայինը
նաև` Կաո Քորփորեյշն, JP
(540)

(511)
դաս 8. ձեռքի գործիքներ, դանակավոր
իրեր, պատառաքաղներ և գդալներ, սառը զենք,
ածելիներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք չեն վերա
բերում այլ դասերի, կենդանիների մորթիներ,
ճամփորդական սնդուկներ և պայուսակներ,
հովանոցներ և անձրևանոցներ, ձեռնափայ
տեր, մտրակներ, ճիպոտներ, ձիասարքեր և
թամբագործական իրեր.
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դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ
կարասի և սպասք (բացի ազնիվ մետաղ
ներից պատրաստվածներից կամ դրանցով
պատվածներից), սանրեր և սպունգներ, խո
զան ակներ (բացի վրձիններից), նյութ եր
խոզանակային արտադրանքի համար, սար
քեր և հարմարանքներ մաքրման և կարգի
բերման համար, պողպատյա տաշեղ, չմշակ
ված կամ մասնակի մշակված ապակի (բացի
շինարարական ապակուց), ապակյա, հախ
ճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք չեն
վերաբերում այլ դասերի։
(740) Ռ. Գևորգյան
____________________

(210) 0275_1
(111) 17218
(220) 20.11.1995
(151) 12.05.1997
				
(181) 20.11.2015
(730) Կաո Կաբուշիկի Կաիշա, առևտրայինը
նաև` Կաո Քորփորեյշն, JP
(540)

7
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(511)
դաս 3. սպիտակեցման, լվացքի, մաքրման,
փայլեցման, ճարպազերծման և մանրահ ա
տիկային մշակման միջոցներ, օճառներ, օծա
նելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկա, մազերի
լոսյոններ, ատամի փոշիներ և մածուկներ.
դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժա
կան և հիգիենիկ պատրաստուկներ, բուժական
նպատակներով դիետիկ նյութեր, մանկական
սնունդ, սպեղանալաթ, վիրակապման նյութեր,
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն
ների պատրաստման նյութեր, վարակազերծիչ
միջոցներ, ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, վնա
սատու կենդանիների ոչնչացման միջոցներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար,
բրինձ, տապիոկա (մանիոկա), սագո, սուրճի
փոխարինիչներ, ալ յուր և հացահատիկային
մթերքներ, հացաբուլկեղեն, հրուշակեղեն, պաղ
պաղակ, մեղր, մաթի օշարակ, խմորիչներ,
հացաթխման փոշիներ, աղ, մանանեխ, քա
ցախ, սոուսներ (բացի սալաթների սոուսն ե
րից), քաղցրավենիք (համեմունք), սննդային
սառույց։
(740) Ռ. Գևորգյան
____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

6442
6480

07.06.2021
22.05.2021

«Շարմ հոլդինգ» ՍՊԸ, AM, Երևան, Սիմոն Վրացյան 71, բն.7
Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

6521		

22.05.2021

Սի.Փի. Ֆարմասյութիքլզ Ինթերնեյշնլ Սի.Վի., NL

6522

04.06.2021

Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

6632

21.06.2021

Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

6667

11.06.2021

Կաբուշիկի Կաիշա Մակիտա, առևտրայինը նաև՝ Մակիտա

				

Քորփորեյշն, JP

6682

26.04.2021

Հոլթս Քամփնի, US

6685

06.06.2021

«Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան,

				

Մասիսի 31, AM

6686

14.06.2021

Մերք Շարփ ընդ Դոհմե Քորփ., Նյու Ջերսիի նահանգ, US

6701		

04.06.2021

Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

6702

04.06.2021

Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

6711		

04.06.2021

Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

6775

16.07.2021

Էյգիշ Ջիյորջիսերդար Նիլվանոսան Մուկոդո Ռեսզվենթարշաշագ, HU

6776

16.07.2021

Էյգիշ Ջիյորջիսերդար Նիլվանոսան Մուկոդո Ռեսզվենթարշաշագ, HU

6777

17.07.2021

Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

6778

17.07.2021

Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

6794

12.06.2021

Զիփո Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի, US

6807

15.06.2021

ԱյՓի Հոլդինգզ Անլթդ ԼԼՔ, US

6822

06.06.2021

ՍՆՀ Գլոուբլ Ն.Վ., NL

6823

06.06.2021

ՍՆՀ Գլոուբլ Ն.Վ., NL

6828

08.10.2021

«Շարմ հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Սիմոն Վրացյան 71, բն.7, AM

6862

15.06.2021

ԱյՓի Հոլդինգզ Անլթդ ԼԼՔ, US

6863

15.06.2021

ԱյՓի Հոլդինգզ Անլթդ ԼԼՔ, US

7087

27.07.2021

Հեբիթեթ Ֆոր Հյումենիթի Ինթերնեշնլ Ինք., US

7181

01.08.2021

Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

7301

15.08.2021

Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Պիվովարնյա
Մոսկվա-Էֆես», RU

7302
15.08.2021
				

Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Պիվովարնյա ՄոսկվաԷֆես», RU

8842

04.06.2021

Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

10391

04.06.2021

Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения

ՄԱԴ
МПК
C01G 39/00

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента
2536 A

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

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

B65D 1/00

251

U

B65D 21/00

251

U

C02F 1/00

252

U

E04G 11/00

253

U

B64C 39/00

250

U

E21D 11/00

254

U

B64C 29/00

250

U

G01R 3/00

255

U
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Տեղեկություններ

արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի
և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения

о регистрации договоров об уступке патентов и товарных
знаков и лицензионных договоров
Գրանցում No 1046
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 224

73 (2) Իրավունքներն ստացող Ռեյմա ՕՅ

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baarermatte,
6340 Baar, Switzerland, CH

REIMA OY, P.O. Box 26, 38701 Kankaanpaa, Fin
land, FI
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն

73 (2) Իրավունքներն ստացող Ֆուկս Պետրո
լուբ ԱԳ

Գրանցված է
09.06.2011
_____________________

FUCHS PETROLUB AG, Friesenheimer Strasse 17,
68169 Mannheim, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցում No 1049
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6737

Գրանցված է
26.05.2011
_____________________

AGROS HOLDING S.A., ul Emilii Plater 53, 00-113
Warsaw, Poland, PL

73 (1) Իրավատեր Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ

Գրանցում No 1047
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15730
73 (1) Իրավատեր «Մրգանուշ» գինու-կոնյակի
գործարան ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մրգա
նուշ, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Երևանյան կոն
յակի տուն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Բաղրամյան 23, բն.
1ա, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
26.05.2011
_____________________
Գրանցում No 1048
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4331, 4332
73 (1) Իրավատեր Վիտրինե Ֆինլանդ ՕՅ
VITRINE FINLAND OY, P.O. Box 26, 38701
Kankaanpaa, Finland, FI

73 (1) Իրավատեր Ագրոս Հոլդինգ Ս.Ա.

73 (2) Իրավունքներն ստացող Վիբորովա Ս.Ա.
WYBOROWA S.A., ul. Komandoria 5, 61-023
Poznan, Poland, PL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.06.2011
_____________________
Գրանցում No 1050
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13808
73 (1) Իրավատեր « Ֆ ր ա գ ր ա ն ս կ ո ն ս ե փ թ »
ՍՊԸ, ք. Երևան, Կոմիտասի 65, բն. 11, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Բաքարա
BACCARAT, rue des Cristalleries F-54120,
BACCARAT, France, FR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.06.2011
_____________________
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Գրանցում No 1051
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13581
73 (1) Իրավատեր «Փարաքար» գինու-կոնյակի
տուն ՍՊԸ, ք. Երևան, Վ. Այգեկցու 8, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Գինուկոնյակի տուն «Շահնազարյան» ՍՊԸ, Եղվարդ,
Երևանյան խճ. 7, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
10.06.2011
_____________________
Գրանցում No 1052
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11881, 11882
73 (1) Իրավատեր Անհատ ձեռնարկատեր
Մհերիկ Մխիթարյան, Արագածոտնի մարզ, գ.
Մելիքգյուղ, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Մհեր–Արա»
ՍՊԸ, ք. Երևան, Սիլիկյան թաղ., 13 փողոց, տուն
54, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
14.06.2011
_____________________

Գրանցում No 1053
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6772

7
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73 (1) Իրավատեր Ինֆամեդ ՓԲԸ
INFAMED JSC, 142700, Moskovskaya oblast,
Leninskiy rayon, Vidnoe, Promzona, OAO VZ GIAP,
korp. 473, Russia, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Մեգաինֆարմ
ԳմբՀ
MEGAINPHARM GmbH, Austria, 9082 Maria Worth,
Worthersee-Suduferstrasse, 163 c. 5, AT
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
15.06.2011
_____________________
Գրանցում No 1054
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7508, 7691
73 (1) Իրավատեր Դալլաս Փրոջեքթ Հոլդինգզ
Լիմիթիդ
DALLAS PROJECT HOLDINGS LIMITED, Whitepark
House, White Park Road, Bridgetown, Barbados,
BB
73 (2) Իրավունքներն ստացող Քլոուզ Թրասթիս
(Քեյմըն) Լիմիթիդ
CLOSE TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED, P.O. Box
1034, Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands,
KY
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
22.06.2011
_____________________
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Տեղեկություններ

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

Сведения

о досрочном прекращении действия патентов на изобретения
(за неуплату годовых госпошлин)
Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը

2323 29.12.2010
2364 29.12.2010
2371 29.12.2010

Дата
прекращения
действия

2393 15.12.2010

617

15.12.2010

2404 16.12.2010

1844

20.12.2010

2405 16.12.2010

1985

12.12.2010

2406 16.12.2010

2127

13.12.2010

2470 16.12.2010

2403 16.12.2010

Տեղեկություններ

ապրանքային նշանների գրանցման գործողությունը վաղաժամկետ
դադարեցնելու մասին

Сведения

о досрочном прекращении действия регистрации товарных знаков
Վկայագրի
համարը

Գործողության
դադարեցման
թվականը

Номер
свидетельства

Дата
прекращения
действия

8785

28.06.2011
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Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9
11
13

71
72
73
74

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

85

дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86

номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87

номер и дата публикации международной заявки (PCT)

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

ИЗОБРЕТЕНИЯ
25.07.2011
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Сведения о выданных патентах
(51) (2011.01)		
(11) 2536
(13) A
C01G 39/00
(21) AM20100004
(22) 19.01.2010
(71) Сергей Сагарунян (AM), Давид Григорян (AM)
(72) Сергей Сагарунян (AM), Давид Григорян (AM)
(73) Сергей Сагарунян, 0051, Ереван, Грибоедов
3, кв.33 (AM), Давид Григорян, НКР, Степанакерт,
Азатамартикнери 29, кв.8 (AM)
(54) Способ переработки молибденового
огарка
(57) Изобретение относится к металлургии ред
ких металлов, в частности, к способу переработки
молибденового огарка и может найти приме

нение в производстве триоксида молибдена,
ферромолибдена и молибдена.
Молибденовый огарок в течение 3040 минут обрабатывают раствором азотной
кислоты концентрации 10-120г×дм-3 при тем
пературе 70-90°C. Обработку проводят в при
сутствии кислорода в условиях непрерывного
перемешивания. Соотношение огарка и раствора
берут в массовом соотношении 1:1. Полученный
триоксид молибдена отделяют от примесей, затем
обжигают при температуре 650-700°C.
Упрощается процесс, повышается степень
извлечения триоксида молибдена.
_____________________

97

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) 250
(13) U
B64C 39/00
B64C 29/00
(21) AM20110034U
(22) 29.03.2011
(71) Торгом Сеферян (AM), Ерванд Сеферян (AM),
Грант Сеферян (AM)
(72) Торгом Сеферян (AM), Ерванд Сеферян (AM),
Грант Сеферян (AM)
(73) Торгом Сеферян, 0061, Ереван, Фрунзе
18, кв.59 (AM) Ерванд Сеферян, 0061, Ереван,
Фрунзе 18, кв.59 (AM) Грант Саферян, Ереван,
Фрунзе 18, кв.59 (AM)
(54) Летательный аппарат на солнечной энергии
(57) Полезная модель относится к области воздух
оплавания, в частности, к летательным аппаратам
на солнечной энергии.
Летательный аппарат на солнечной энергии
имеет расположенные на крыльях солнечные
батареи, под крыльями и на несущих конструкциях
фотоэлементы, аккумулятор электроэнергии,
расположенный в центре равновесия несущий
винт с вертикальной осью, электродвигатель
винта. Крылья винта и колпак оси изготовлены
из панелей с солнечными батареями. Для осу
ществления горизонтального полета при помощи
установленного в задней части фюзеляжа регу
лировочного винта, имеющего вертикальную
ось и реверс, изменяется угол атаки несущего
винта, а при помощи винта руля регулируется
направление полета.
Обеспечиваются возможности бесшумного
полета, полета в течение продолжительного
времени без горючего, зависания летательного
аппарата в воздухе, 3 ил.
_____________________
(51) (2011.01)
(11) 251
(13) U
B65D 1/00
B65D 21/00
(21) AM20110045U
(22) 19.04.2011
(71) Мхитарян Микаел Юрьевич (AM)
(72) Мхитарян Микаел Юрьевич (AM)
(73) Микаел Юрьевич Мхитарян, 0023, Ереван,
Брюсови 28, кв. 9 (AM)
(54) Тара
(57) Полезная модель относится к таре, в част
ности к емкостям для жидкостей, имеющим
возможность штабелирования и может быть при
менена для изготовления сборных конструкций

различного назначения после удаления из нее
содержимого.
Тара содержит набор деталей, выполненных
в виде бутылки. Дно каждой бутылки имеет
сквозные пазы, расположенные по взаимно–
перпендикулярным осям.
На боковой поверхности корпуса бутылки
выполнены продольные выступы, которые
имеют расширяющийся наружу профиль и
соответствующие их профилю продольные пазы.
После удаления содержимого из таких бутылок
можно создать всевозможные сборно–разборные
или неразборные конструкции различного наз
начения.
Обеспечивается возможность надежного
сцепления бутылок при изготовлении конструкций
различного назначения, 6 ил.
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 252
(13) U
C02F 1/00
(21) AM20110044U
(22) 18.04.2011
(71) Арсен Акопян (AM)
(72) Арсен Акопян (AM), Арусяк Акопян (AM),
Астгик Акопян (AM)
(73) Арсен Акопян, 0037, Ереван, 51-ая ул.
Арабкира 9, кв. 118 (AM)
(54) Солнечный опреснитель (варианты)
(57) Опреснитель относится к устройствам для
опреснения солесодержащих вод (растворов
солей, морской воды) с использованием сол
нечной энергии, которые работают по спо
собу мембранной дистилляции. Он может
быть использован в приморских районах, в
экстремальных условиях։ на кораблях, в армии,
в госпиталях, в индивидуальных хозяйствах,
в изолированных средах. Согласно первому
варианту, опреснитель включает внешний
светопроницаемый слой, следующие за ним
слои теплопоглощающего абсорбера и тепло
изолятора, а также патрубки входа и выхода
жидкости. Опреснитель дополнительно снабжен
мембранным узлом дистилляции солевого
раствора, который размещен между слоями
абсорбера и теплоизолятора. Мембранный узел
состоит из слоя микропористой мембраны,
покрытой с двух сторон сетчатым фиксирующим
слоем, и слоя пластины с конденсирующей
поверхностью. Все последовательные слои
опреснителя герметически прикреплены друг к
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другу своими краями. Согласно второму варианту,
опреснитель снабжен также водонагревательной
камерой, которая следует за мембранным узлом.
Повышаются кпд и удельная произво
дительность опреснителя, 9 ил.
_____________________
(51) (2011.01)		
(11) 253		
(13) U
E04G 11/00
(21) AM20110035U
(22) 30.03.2011
(71) «Ереванский государственный университет
архитектуры и строительства» государственная
некоммерческая организация (AM)
(72) Ваче Токмаджян (AM), Вальтер Атанесян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет
архитектуры и строительства” государственная
некоммерческая организация, 0009, Ереван,
Терьян 105 (AM)
(54) Передвижная опалубка для гидротех
нических сооружений
(57) Опалубка содержит жесткую центральную
трапециевидную раму с ушками и колёса, для
передвижения опалубки по рельсам. Рама с двух
сторон, шарнирным соединением, посредством
талрепов присоединена к опалубочным щитам.
Талрепы установлены парами, на двух уровнях
рамы. Один из талрепов каждой пары направлен
вниз, а другой - вверх. Направленные вниз талрепы
параллельны друг другу, а направленные вверх –
установлены по отношению друг к другу под углом.
Направленные вверх талрепы по отношению к
горизонтальной плоскости установлены под углом
15-45°, а направленные вниз - под углом до 5°.
Верхние концы опалубочных щитов с помощью
троса и блочной передачи присоединены к
лебёдке, прикрепленной к верхней части рамы.
Облегчаются монтажные и демонтажные
работы опалубки, уменьшается трудоёмкость,
2 ил.
_____________________
(51) (2011.01)
(11) 254		
(13) U
E21D 11/00
(21) AM20110043U
(22) 18.04.2011
(71) «Ереванский государственный университет
архитектуры и строительства» государственная
некоммерческая организация (AM)
(72) Ваче Токмаджян (AM), Вальтер Атанесян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет
архитектуры и строительства” государственная
некоммерческая организация, 0009, Ереван,
Терьян 105 (AM)

ՄԱՍ
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(54) Устройство для бетонирования обделки
гидротехнических туннелей
(57) Устройство содержит основание, шарнирно
соединенные между собой боковые дугообраз
ные опалубочные щиты и гидроцилиндры для
отрыва боковых дугообразных опалубочных
щитов от бетона. Штоки гидроцилиндров шар
нирно соединены с опалубочными щитами,
а цилиндры – с основанием. Основание вы
полнено в виде жесткой рамы, снабженной
боковыми косыми направляющими ушками и,
в нижней части, горизонтальными опорами.
Дугообразные опалубочные щиты снабжены
роликовыми кронштейнами, ролики которых
контактируют с ушками с возможностью дви
жения и фиксации. Устройство дополнительно
снабжено вертикальными опалубочными щитами,
которые двумя парами взаимно параллельных
рычагов шарнирно прикреплены к раме, и
гидроцилиндрами, штоки которых шарнирно
прикреплены к вертикальным опалубочным
щитам, а цилиндры – к боковым частям рамы.
Обеспечивается универсальность устройства,
2 ил.
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 255		
(13) U
G01R 3/00
(21) AM20100163U
(22) 02.11.2010
(71) Андраник Оганесян (AM)
(72) Андраник Оганесян (AM)
(73) Андраник Оганесян, 0017, Ереван, 6-я линия
Саритаг 36 (AM)
(54) Преобразователь для измерения линей
ных скоростей перемещения и регистрации
координат ферромагнитного тела
(57) Полезная модель относится к информационноизмерительной технике и может быть использо
вана для измерения линейных скоростей тел,
изготовленных из ферромагнитного материала,
а также для регистрации координат линейного
перемещения этих тел.
Преобразователь содержит источник пос
тоянного магнитного поля и расположенную
с ним коаксиально измерительную обмотку.
Источником постоянного магнитного поля
является постоянный магнит.
Упрощается использование преобразователя,
снимается ограничение на величину перемещения
ферромагнитного тела и увеличивается диапазон
чувствительности обнаружения перемещения, 1 ил..
_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

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

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

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

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

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

GD

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

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

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

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

Կայմանյան Կղզիներ
Ղազախստան
Լաոսի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Լիբանան
Սենտ Լյուսիա
Լիխտենշտայն
Շրի Լանկա
Լիբերիա
Լեսոտո
Լիտվա
Լյուքսեմբուրգ
Լատվիա
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

7

ՄԱՍ
№1

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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