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ԳՅՈՒՏԵՐ

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

11
13

51

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

54

գյուտի անվանումը

56

տեղեկատվության աղբյուրներ

57

գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը

62

ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը,
որից զատված է տվյալ հայտը
հայտատուն, երկրի կոդը
գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

21
22
23
31
32
33
45

71
72
73
74
85
86
87

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
25.12.2012
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2012.01)
(11) 2694
(13) A
A01B 15/00
(21) AM20120031
(22) 20.02.2012
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ
սարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Արշալույս Պողոսի Թարվերդյան (AM), Արամ
Արսենի Հովհաննիսյան (AM), Սիմոն Մամբրեի
Սիմոնյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային
համալսարան» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան
74 (AM), «Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան,
Տերյան 74 (AM)
(54) Գութանի իրան
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական
մեքենաշինությանը, մասնավորապես հողի
հիմնական մշակման մեքենաներին:
Գութանի իրանն ունի շրջանակին ամրա
կցված կանգնակ, նրա վրա տեղակայված
շարժական կալունակ, կալունակին ամրակցված
թև և խոփ: Գութանը լրացուցիչ ունի կանգնակին
կոշտ ամրակցված հորատիչ, որի մխոցակոթը
հենված է շարժական կալունակի վրա անշարժ
ամրակցված հենարանին: Գութանն ունի մի
ծայրով կանգնակին, իսկ մյուսով՝ գութանի թևին
կոշտ ամրակցված կարգավորվող զսպանակ:
Կանգնակի վրա կոշտ ամրակցված է մատ, իսկ
շարժական կալունակի վրա արված է կալունակի
շարժը սահմանափակող սեգմենտային փորվածք:
Նվազեցվում է գութանի քարշային դիմա
դրությունը, ապահովվում է հողի մշակման բարձր
որակ, 3 նկ.:
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2695
(13) A
C07C 229/00
C01B 33/00
A61K 6/00
(21) AM20110068
(22) 03.06.2011
(71) Արամ Մելքումի Պետրոսյան (AM)
(72) Արամ Մելքումի Պետրոսյան (AM), Վահրամ
Ղազարյան (AM), Միխել Ֆլեկ (AT), Արմեն
Հարությունյան (AM), Լևոն Անդրիասյան (AM),
Նարինե Բրսիկյան (AM)

(73) Արամ Մելքումի Պետրոսյան, 0033, Երևան,
Բակունցի 2, բն. 83 (AM)
(54) Հակաատամնափտային ակտիվություն
ունեցող ամինաթթուների հեքսաֆտորասիլի
կատներ
(57) Գյուտը վերաբերում է քիմիայի բնագավառին,
մասնավորապես, ամինաթթուների հեքսա
ֆտորաս իկատային աղերին, որոնք կարող
են օգտագործվել ստոմատոլոգիայում ատամ
նափ ուտի կանխարգելման և ատամի գեր
զգայունության նվազեցման համար:
Հայտարկված են հակաատամնափտային
ակտիվություն ունեցող ամինաթթուների հեքսա
ֆտորասիլիկատներն ըստ հետևյալ բանաձևի՝
ZaX(1)bX(2)cSiF6·nH2O, որտեղ՝ Z–ը ամինաթթու
պարունակող կատիոն է, որը կարող է լինել
միալիցք (A+), դիմերային (A+ ... A) կամ երկլիցք
(A2+), կատիոնն ընտրված է գլիցին, բետաին,
բետա–ալանին, L–ալանին, L–ֆենիալանին, L–
սերին, L– տրիպտոֆան, L–վալին, L–լեյցին, L–
իզոլեյցին, L–գլուտամին, L–ասպարագին, L–
պրոլին, L–լիզին, L–օրնիթին, L–հիստիդին կամ
L–արգինին շարքից, X(1) – ը Cl- է, Br -, NO3-, BF4կամ ClO4-, X(2) – ը NO3- է կամ BF4-, n–ն ≥ 0, a–ն
հավասար է 1 կամ 2–ի, b–ն հավասար է 0, 1 կամ
2–ի, c–ն հավասար է 0 կամ 1–ի:
Ընդլայնվում է հակաատամնափտային
միջոցների տեսականին։
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2696
(13) A
C07K 219/00
(21) AM20120128
(22) 13.09.2012
(71) «ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական
քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
(AM)
(72) Վիգեն Թոփուզյան (AM), Ղուկաս Հալեբյան
(AM), Իննա Կարապետյան (AM)
(73) «ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական
քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն,
0014, Երևան, Ազատության 26 (AM)
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(54) Բուտիրիլքոլինէսթերազի նկատմամբ
բարձր ընտրողականություն ունեցող Nբենզոիլ-DL- վալինի 2-(երկմեթիլամինա)էթիլ
ամիդի յոդմեթիլատ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսաօրգանական
քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես,
կենսաբանորեն ակտիվ միացությանը` Nբենզոիլ- D,L-վալինի 2-(երկմեթիլամինա)էթիլ
ամիդի յոդմեթիլատին, որը ցուցաբերում է
բուտիրիլքոլինէսթերազի նկատմամբ բարձր
ընտրողականություն և կարող է կիրառվել
բժշկության մեջ որպես դարձելի արգելակիչ։
Միացությունը ստանում են ացետոնիտրիլի
միջավայրում N- բենզոիլ- D,L-վալինի 1-(օնիտրոֆենիլսուլֆոնիլօքսի)բենզտրիազոլի հետ
փոխազդեցությամբ, միջանկյալ N- բենզոիլD,L-վալինի 1- օքսիբենզտրիազոլային էսթերի
(առանց դրա անջատման) 2-(երկմեթիլամինա)1-էթիլամինի հետ հետագա փոխազդեցությամբ։
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2697
(13) A
C08F 22/00
C08L 33/00
(21) AM20120074
(22) 16.05.2012
(71) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտա
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն (AM)
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(72) Սևան Դավթյան (AM), Անահիտ Տոնոյան (AM),
Լիանա Գևորգյան (AM), Անահիտ Վարդերեսյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Պոլիակրիլամիդային սուպերադսորբենտ
համապոլիմերային հիդրոժելի ստացման
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բարձրամոլեկուլային
միացությունների քիմիային, մասնավորապես`
պոլիակրիլամիդային սուպերադսորբենտ համա
պոլիմերային հիդրոժելի ստացման եղան ա
կին, որը կարող է կիրառվել բժշկության մեջ,
գյուղատնտեսության և այլ բնագավառներում:
Պատրաստում են ակրիլամիդի ջրային
լուծույթ, ապա այն ենթարկում են պոլիմերացման:
Որպես ակրիլամիդի ջրային լուծույթ օգտագործում
են 30%-անոց ակրիլամիդի ջրային լուծույթը,
պոլիմերացումն իրականացնում են ֆրոնտալ
պոլիմերացման եղանակով՝ համամոնոմերի
առկայությամբ, իսկ որպես համամոնոմեր
օգտագործում են նատրիումի ակրիլատ՝ 23 %
ըստ ընդհանուր զանգվածի:
Բարձրացվում է պոլիակրիլամիդային սու
պերադսորբենտ համապոլիմերային հիդրոժելի
ջրի կլանելիությունը:
_____________________

7

ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

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

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

ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
25.12.2012
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2012.01)
(11) 309		
(13) U
A44C 7/00
(21) AM20120130U
(22) 18.09.2012
(71) Համլետ Դանղյան (AM)
(72) Համլետ Դանղյան (AM)
(73) Համլետ Դանղյան, 1108, Արմավիրի մարզ,
Էջմիածին, Իսակովի 5-րդ փակ. 2 (AM)
(54) Ականջող
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է զարդերին,
մասնավորապես՝ ականջօղերի կառուցվածքին:
Ականջօղն ունի իրան, ասեղ և ասեղը ականջին
կոշտ սևեռող հանգույց:
Իրանը լրացուցիչ ունի վերին և ստորին
թևեր, ընդ որում, վերին թևը ամրակցված է
իրանի մեկ ծայրին հոդակապային հանգույցի
միջոցով, իսկ ստորին թևը կոշտ միակցվում է
իրանի մյուս ծայրին: Իրանի վերին թևի ազատ
ծայրում ուղղահայաց ամրացված է ասեղը, ընդ
որում, սևեռող հանգույցը իրականացվում է
ասեղի ազատ ծայրում կատարված միակողմանի
հանվածքի և իրանի վրա ասեղի հետ հպման
կետում արված անցքի միջոցով: Կառուցվածքի
շեղբի մասի ընդհատված լինելն ստեղծում է
միջանցիկ կրկնակի վնասվածքի տեսողական
էֆեկտը:
Ապահովվում է կրկնակի վնասվածքի
տեսողական էֆեկտը, 3 նկ:
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 310		
(13) U
B64C 25/00
(21) AM20120112U
(22) 24.07.2012
(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), Հրանտ Սեֆերյան, 0061, Երևան,
Ֆրունզեի 18, բն. 59 (AM), Հրանտ Սեֆերյան,
0061, Երևան, Ֆրունզեի 18, բն. 59 (AM)
(54) Ինքնաթիռի առջևի շասսի
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է օդագնա
ցության բնագավառին, մասնավորապես
ինքնաթիռների վարնետովի անիվ ունեցող
շասսիների խափանման դեպքում վթարնե
րից խուսափելու միջոցներին։ Ինքնաթիռի
առջևի շասսին լրացուցիչ ունի վթարային

անիվ ֆյուզելաժում կատարված կառավար
վող դռնակով, ընդ որում, վթարային անիվի
հորիզոնական առանցքը տեղակայված է
ֆյուզելաժի առաջամասում վազքուղու հետ
շփման կետով անցնող ուղղաձիգի վրա: Վթա
րային անիվի հորիզոնական առանցքի վրա,
ուղղաձիգ ուղղությամբ տեղակայված անվահեց
և դրան ամրակցված ուղղաձիգ տեղաշարժման
հնարավորությամբ ատամնաձող: Ատամնա
ձողը համառանցք տեղադրված է ինքնաթիռի
ֆյուզելաժին կոշտ ամրակցված գլանաձև
խողովակի մեջ: Կառավարվող ժանանվակ,
որը կառչման մեջ է ատամ նաձողի հետ,
ատամնաձողն իր ազատ կողմի վերին և ստորին
հատվածներում ունի երկու հանվածք: Ձգաձողի
միջոցով կառավարվող զսպանակած մղլակ, որն
ունի ատամնաձողի հանվածքների մեջ մտնելով
այն սևեռելու հնարավորություն:
Բարձրացվում է ինքնաթիռի շահագործման
անվտանգությունը, 4 նկ.։
_____________________

(51) (2012.01)		
(11) 311
(13) U
H04B 1/00
(21) AM20120088U
(22) 26.06.2012
(71) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM)
(72) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM)
(73) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան, 0069,
Երևան, Ռուբինյանց 1ա, բն. 73 (AM)
(54) Կրկնակի փուլային մանիպուլացմամբ
ազդանշանների գերվերագրգռման ընդունիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ռադիոկապի
և ռադիոչափիչ տեխնիկայի բնագավառներին:
Կրկնակի փուլային մանիպուլացմամբ
ազդանշանների գերվերագրգռման ընդունիչն
ունի մուտքերով իրար զուգահեռ միացված
սինքրոնացման բլոկ, ազդանշանային պարա
մետրոն, սինքրոնացված գեներատոր, որի ելքն
անմիջականորեն միացված է ազդանշանային
պարամետրոնի մղման մուտքին, իսկ հենա
րանային պարամետրոնի միջոցով՝ փուլային
դետեկտորին, որի մուտքը միացված է ազդա
նշանային պարամետրոնի ելքին: Փուլային
դետեկտորի ելքին միացված է որոշիչ բլոկ:
Ազդանշանային պարամետրոնի կառավարող
մուտքին միացված է կոմուտ ացնող տարր:
Սինքրոնացման բլոկի ելքի և կոմուտացնող
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
25.12.2012

տարրի մուտքի միջև միացված է հաճախության
բազմապատկիչ: Որոշիչ բլոկը դարձափոխային
հաշվիչ է, որի աշխատանքի կառավարման
մուտքը միացված է սինքրոնացման բլոկի ելքին:
Պարզեցվում է ընդունիչի կառուցվածքը,
ապահովվում է աշխատանքի ճշգրտությունը, 2
նկ.:
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 312
(13) U
H04L 27/00
(21) AM20120114U
(22) 25.07.2012
(71) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM)
(72) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM)
(73) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան, 0069,
Երևան, Ռուբինյանց 1ա, բն. 73 (AM)
(54) Փուլային մանիպուլացումներով ազդա
նշանների ընդունիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ռադիոկապի
և ռադիոչափիչ տեխնիկայի բնագավառներին:
Ընդունիչն ունի սինքրոնացման բլոկ, սին
քրոն ատորից և գեներատորից բաղկացած
սինքրոնացված գեներատոր, ազդանշանային
և հենարանային պարամետրոններ, փուլային
դետեկտոր, կառավարվող դարձափոխային
հաշվիչ, մոդուլացնող իմպուլսների ձևավորիչ,
կոմուտացման տարր: Ընդունիչը լրացուցիչ ունի
ինֆորմացիոն մուտքով ընդհանուր մուտքին
միացված քառակուսացման ազդանշանային
պարամետրոն, երկրորդ հենարանային պարա
մետրոն, ինվերտոր, որի մուտքը միացված
է սինքրոնացված գեներատորի ելքին, իսկ
ելքը՝ երկրորդ պարամետրոնների մղման
մուտքերին, երկրորդ փուլային դետեկտոր,
որի մեկ մուտքը միացված է երկրորդ ազդա
նշանային պարամետրոնի, իսկ մյուսը՝ երկրորդ
հենարանային պարամետրոնի ելքերին, երկ
րորդ կառավարվող դարձափոխային հաշվիչ,
որի մուտքը միացված է երկրորդ փուլային դե
տեկտորի ելքին, իսկ կառավարման մուտքը՝
սինքրոնացման բլոկի ելքին, երկրորդ փուլային
դետեկտորի ելքին միացված է նաև երկրորդ
մոդուլացնող իմպուլսների ձևավորիչ, որի ելքին
միացված է երկրորդ կոմուտացման տարրը,
որը միացված է քառակուսացման ազդա
նշանային պարամետրոնի կառավարման
մուտքին, համատեղող հաշվիչ, որի մուտքերին
միացված են դարձափոխային հաշվիչների
ելքերը, իսկ կառավարման մուտքին՝ սինքրո
նացման բլոկի ելքը:
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Աղմուկների և խանգ ար ումների առկա
յության դեպքում բարձր ացվ ում է փուլային
մանիպուլացումներով ազդանշանների ընդուն
ման ճշգրտությունը, ապահովվում է անհայտ
բազմակի փուլային մանիպուլացումներով
ազդանշանների ընդունումը, 13 նկ.:
_____________________
(51) (2012.01)		
(11) 313		
(13) U
H04L 27/00
(21) AM20120113U
(22) 25.07.2012
(71) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM)
(72) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM)
(73) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան, 0069,
Երևան, Ռուբինյանց 1ա, բն. 73 (AM)
(54) Փուլային մանիպուլացումներով ազդա
նշանների ընդունիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ռադիոկապի
և ռադիոչափիչ տեխնիկայի բնագավառներին:
Ընդունիչն ունի սինքրոնացման բլոկ, սին
քրոնատորից և գեներատորից բաղկացած
սինքրոնացված գեներատոր, ազդանշանային
և հենարանային պարամետրոններ, փուլային
դետեկտոր, մոդուլացնող իմպուլսների ձևավորիչ,
առաջին դարձափոխային հաշվիչ: Ընդունիչը
լրացուցիչ ունի սինքրոնացված գեներատորի
ելքին միացված ինվերտոր, որի ելքին միացված է
մուտքերի կառավարվող փոխարկիչ, փոխարկիչի
մյուս մուտքին միացված է սինքրոնացված
գեներատորի ելքը, իսկ կառավարման մուտքին
մոդուլացնող իմպուլսների ձևավորիչի ելքը,
մուտքերի կառավարվող փոխարկիչի ելքը
միացված է ազդանշանային և հենարանային
պարամետրոնների մղման մուտքերին, ելքերի
կառավարվող փոխարկիչ, որի մուտքը միացված
է փուլային դետեկտորի ելքին, կառավարման
մուտքը՝ մոդուլացնող իմպուլսների ձևավորիչի
ելքին, երկու ելքերը միացված են առաջին
և երկրորդ կառավարվող դարձափոխային
հաշվիչների մուտքերին, երկրորդ դարձա
փոխային հաշվիչի կառավարման մուտքին
միացված է սինքրոնացման բլոկի ելքը,
կառավարվող համատեղող հաշվիչ, որի երկու
մուտքերը միացված են դարձափոխային
հաշվիչների ելքերին, իսկ կառավարման մուտքը
սինքրոնացման բլոկի ելքին:
Աղմուկների և խանգ արումների առկա
յութ յան դեպքում բարձր ացվում է փուլային
մանիպուլացումներով ազդանշանների ընդուն
ման ճշգրտությունը, ապահովվում է անհայտ
բազմակի փուլային մանիպուլացումներով
ազդանշանների ընդունումը, 9 նկ.:
_____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

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

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

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
25.12.2012
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Տեղեկություններ գրանցված
արդյունաբերական

նմուշների մասին

(51) 09-03
(11) 286
(13) S
(21) 20110027
(22) 15.12.2011
(31) 29/394,256
(32) 15.06.2011 (33) US
RCD 1282602-0004
23.06.2011
EM
(71) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ (US)
(72) Նեյլ Ուիլքոքս (US), Սյու Ուիլսոն (US)
(73) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ
(US)
(74) Հ. Դավթյան
(54) Փաթեթվածք սննդամթերքի համար
(4 տարբերակ)
(55)

14
14

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
25.12.2012
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15
15

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
25.12.2012
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_____________________

(51) 19-03
(11) 287
(13) S
(21) 20120019		
(22) 18.05.2012
(71) «Արթստեփ» ՍՊԸ (AM)
(72) Ստեփան Երանդի Ազարյան (AM)
(73) «Արթստեփ» ՍՊԸ (AM)
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) Պատի օրացույց
(55)

_____________________

16
16

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի
111
151
152
181
210
220
230
310
320
330
442
511
526
540
551
554
555
556
591
646
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
25.12.2012
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Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20120014
(220) 09.01.2012

(111) 19120
(151) 03.12.2012
(181) 09.01.2022
(730) Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120225
(220) 21.02.2012

(111) 19121
(151) 03.12.2012
(181) 21.02.2022
(730) Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան
Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 35. տարբեր ապրանքների մեծածախ
և մանրածախ վաճառք, մասնավորապես`
ավտոմոբիլների, ավտոմոբիլների համար մասերի
և դետալների (բացառությամբ ավտոմոբիլ
ների փոխադրման). ավտոմոբիլների գովազդ.
հասարակայնության իրազեկության զարգացում`
էլեկտրական շարժիչներով տրանսպորտային
միջոցների և այդ տրանսպորտային միջոցների
հետ կապված կենսակերպի փոփոխությունների
ասպարեզում. վեբ-կայքերի տրամադրում`
էլեկտրական շարժիչներով ավտոմոբիլների
մասին սպառողների համար տեղեկատվությամբ
և նմանատիպ ավտոմոբիլների վաճառքի
մասին տեղեկատվությամբ. միջնորդություն
ավտ ոմ ոբիլների վաճառքի ասպարեզում.

տեղեկատվության տրամադրում էլեկտրական
շարժիչներով տրանսպորտային միջոցների աս
պարեզում, մասնավորապես` սպառողական
և գների համեմատման տեղեկատվություն.
խրախուսական մրցանակների շնորհման միջո
ցով երրորդ անձանց ապրանքների և ծառա
յությունների առաջխաղացում, ներառյալ`
էլեկտրական շարժիչներով տրանսպորտային
միջոցների համար լրացուցիչ վազքի (վազքա
տարածության) տրամադրում. տեղեկատվական
ծառայություններ, մասնավորապես` բենզինի գնի
համեմատման տեղեկատվության տրամադրում.
դաս 37. ավտոմոբիլների, Էլեկտրաշար
ժիչավոր տրանսպորտային միջոցների վերա
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում,
ներառյալ Էլեկտրաշարժիչավոր ավտոմոբիլ
ների, վագոնների, վագոնետների, բեռնատար
ավտոմոբիլների, ֆուրգոնների, սպորտային
տրանսպորտային միջոցների, ավտոբուսների,
հանգստի համար տրանսպորտային միջոցների,
սպորտային ավտոմոբիլների, մրցարշավային
ավտոմոբիլների, բեռնատար ավտոմոբիլ
ների, ավտոբեռնիչների, ժանիավոր բռնիչով
ավտոբեռնիչների, քարշակների, քարշակման
քարշիչների (տրակտորների), կոնստրուկտիվ
մասեր և դետալներ վերոնշյալ բոլոր ապրանք
ների համար. տեղեկատվություն ավտոմոբիլների,
էլեկտրաշարժիչավոր միջոցների վերանորոգ
ման և տեխնիկական սպասարկման վերա
բերյալ, ներառյալ էլեկտրաշարժիչավոր ավտո
մոբիլների, վագոնների, վագոնետների, բեռ
նատար ավտոմոբիլների, ֆուրգոնների, սպոր
տային տրանսպորտային միջոցների ավտո
բուսների , տրանսպորտային միջոցների
հանգստի համար, սպորտային ավտոմոբիլների,
մրցարշավային ավտոմոբիլների, բեռնատար
ավտոմոբիլների, ավտոբեռնիչների, ժանիավոր
բռնիչով ավտոբեռնիչների, քարշակների,
քարշակման քարշիչների (տրակտորների),
կոնստրուկտիվ մասերի և դետալների վերո
նշյալ բոլոր ապրանքների համար. չափիչ
մեքեն աների ու սարքերի և մեքենաների
ու փորձարկման սարքերի վերանորոգում
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և տեխնիկական սպասարկում. էներգիայի
բաշխման և վերահսկման մեքենաների և ապա
րատ ուրայի վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. պտտվող կերպափոխիչների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
փուլակոմպենսատորների վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. լիցքային սարքերի
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
կուտակչային մարտկոցների վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. ներքին այրման
շարժիչների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. ներքին այրման շարժիչների
մասերի վերանորոգում և տեխնիկական սպասար
կում. գործարկման սարքերի, շարժիչների մեկ
նասարքերի վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում,(ոչ ցամաքային տրանսպոր
տային միջոցների համար). փոփոխական
հոսանքի Էլեկտրաշարժիչների և հաստատուն
հոսանքի Էլեկտրաշարժիչների մասերի վերա
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
փոփոխ ական հոսանքի գեներատորների
և հաստատուն հոսանքի գեներատորների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
էլեկտրագեներատորների վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. էլեկտրական
հաղորդալարերի և մալուխների վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում. հեռակապի
ապարատուրայի և սարքերի վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. հեռախոսային
ապարատների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. հեռակապի ապարատուրայի
և մեքենաների պարագաների, դետալների
և մասերի վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար համակարգչայնացված
հեռավորական կապի ապարատների վերա
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
լիցքավորման ավարտի մասին ավտոմատ
ծանուցման ապարատների վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. ավտոմոբիլային
նավագնացական համակարգերի վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում. էլեկտրոնային
մեքենաների և ապարատուրայի ու դրանց
մասերի վերանորոգում և տեխնիկական
սպաս արկում. հեռակառավարման համա
կարգ երի վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. էլեկտրոդների վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում. մագնիսական
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միջուկների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. ռեոստատային հաղորդալարերի
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
ճանապարհներին տեխնիկական օգնություն,
մասնավորապես` զանգերի պատասխանում.
ճանապարհներին տեխնիկական օգնության
ծառայություն` թողած կամ պատռված դողերի
փոխարինում, արտակարգ իրավիճակներում
վառելիքի մատակարարում, արտաքին աղբյու
րից շարժիչի գործարկում, լիցք, արտակարգ
իրավիճակներում կուտակչային մարտկոցների
սնուցում. տեղեկատվություն տրանսպորտային
միջոցների վիճակի մասին, մասնավորապես`
լիցքի քանակի, լրիվ լիցքի համար պահանջվող
ժամանակի, անջատված վիճակի, լրիվ լիցքի
վիճակի մասին. տրանսպորտային միջոցների
վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն, մաս
նավորապես` հիշեցում վարորդին մարտկոցի
լրալիցքավորման համար տրանսպորտային
միջոցների լիցքային կայանին միացման
անհրաժեշտության մասին. տրանսպորտ ա
յին միջոցների տեխնիկական սպասարկում,
մասնավորապես` համացանցի միջոցով
էլեկտրոնային ազդանշանի ծառայության
տրամադրում, որը տրանսպորտային միջոցի
սեփականատիրոջը նախազգուշացնում է
տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական
սպասարկում անցնելու անհրաժեշտության
մասին.
դաս 38. բջջային (շարժական) հեռա
խոսակապ. կապ համակարգչային տերմինալ
ների օգտագործմամբ. հեռախոսակապ. կապի
ապարատուրայի, այդ թվում` հեռախոսների
և ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ և
վարձակալություն. տվ յալների հաղորդման
վերաբ երյալ տեղեկատվություն (այդ թվում`
ռադիոկապի ու մալուխային կապի ցանցերով
տրամադրվող տեղեկատվություն). էլեկտրո
նային փոստի միջոցով կապ. համակարգչային
տերմինալների օգտագործմամբ կապի ցանցի
մասին տեղեկատվություն. լրացուցիչ ծառա
յություններով ցանցի օգտագործմամբ կապ.
համաշխարհային համակարգչային ցանցին
հեռահաղորդակցական միացման ապահովում.
նավագնացական նպատակների համար
GPS-ազդանշանների օգտատերերի մուտքի
ապահովում. համացանց մուտքի ապահովում.
էլեկտրոնային փոստի ու համակարգիչների
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օգտագործմամբ խորհրդանիշեր, պատկերներ
և ձայներ պարունակող տվյալների հաղորդում.
համաշխարհային համակարգչային ցանցին
մուտքի ապահովում. տրանսպորտի և երթևե
կության համար սպասարկման (ծառայություն
ների) կենտրոնի միջոցով տելեմատիկ օգնու
թյուն` վթարի, կոտրվածքի կամ հափշտակման
դեպքում տրանսպորտային միջոցներին և մարդ
կանց օգնության և ներդրման նպատակով
զանգերի միացում. կապի ծառայությունների և
էլեկտրոնային հաղորդակցությունների ցանցին
մուտքի տրամադրում` մուլտիմեդիային, վիդեո
կամ աուդիո տվյալների փոխանցման և բեռնման
կամ ընդունման նպատակով. համացանցում
թվային երաժշտության մուտքի տրամադրում.
հեռահաղորդակցություն, մասնավորապես`
տրանսպորտային միջոցների վիճակի մասին
հեռավոր զանգերի ստացում, համաձայնեցում
և վերահասցեագրում. հեռահաղորդակցու
թյուն, մասնավորապես` տագնապի հեռավոր
ազդանշանների ընդունում, համաձայնեցում
և վերահասցեագրում. տեքստային, ձայնային
և վթարային հաղորդագրությունների ու ազ
դանշանների, չափող տեղեկատվության,
ձայների, պատկերների, վիդեոյի, դիրքի,
տեղափոխման և վիճակի մասին տվ յալների
փոխանցում ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների միջև, ինչպես նաև` շարժիչների
մարտկոցների և ապարատների ու տվյալների
հաղորդման և մշակման տարբեր կենտրոնների
և տելեմատիկ համակարգերի, հեռախոսների
կամ անձնական համակարգիչների միջև.
հեռահաղորդակցության ծառայություններ,
մասնավորապես` տվ յալների էլեկտրոնային
հաղորդում տրանսպորտային միջոցների
սեփականատերերի ու վարորդների համար,
որոնք պարունակում են հափշտակված տրանս
պորտային միջոցների որոնմանը օգնող տեղե
կատվություն. համակարգչի միջոցով ազդա
նշանների հաղորդում տրանսպորտային միջոց
ների փակող մեխանիզմների համար. տելե
մատիկ ծառայություններ, մասնավորապես`
աշխատանքի վերահսկման ծառայություններ,
մասնավորապես` տելեմատիկ համակարգերի
միջոցով գործարկված որոշակի սարքվածք
ների, էլեկտրականության օգտագործման և
վերահսկման մակարդակի կամ ժամանակի գրա
ռում և հետևում. տելեմատիկ ծառայություններ,
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մասնավորապես` երրորդ անձանց համար
աշխատանքի վերահսկման ծառայություններ,
մասնավորապես` տելեմատիկ համակարգերի
միջոցով գործարկված որոշակի սարքվածք
ների, էլեկտրականության օգտագործման և
վերահսկման մակարդակի կամ ժամանակի
գրառում և հետևում. հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես` տվ յալների հաղորդում,
մասնավորապես` տելեմատիկ համակարգերի
միջոցով ճանապարհային տեղեկատվու
թյուն. տելեմատիկ համակարգերի միջոցով
կապ, մասնավորապես` ճանապարհային
տեղեկատվության արտացոլման համար.
հեռահաղորդակցություն, մասնավորապես`
տելեմատիկ համակարգերի միջոցով տվ յալ
ների, մասնավորապես՝ ընդհանուր տեղեկա
տվության, ինչպես նաև ավտոմոբիլների,
երթևեկության ու ճանապարհների վիճակի
վերաբերյալ տեղեկատվության հաղորդում.
հեռահաղորդակցություն, մասնավորապես`
տվյալների հաղորդում ու կիրառական ծրագրա
յին ապահովում. հեռահաղորդակցության ծառա
յություններ, մասնավորապես` տվյալների և ձայ
նային հաղորդագրությունների էլեկտրոնային
փոխանցում.
դաս 39. փոխադրումների հարցերով տեղե
կատվություն. ավտոմոբիլային փոխադրում
ներ. փոխադրումներ ջրային տրանսպորտով.
միջնորդություն փոխադրումների ժամանակ.
տրանսպորտային միջոցների վարձույթ և վար
ձակ ալություն. օգնություն ավտոմոբիլային
վթարների ժամանակ, ներառյալ քարշակում և
փոխադրում. ուղևորների փոխադրում ավտո
մոբիլներով, ջրով և օդով. տեղեկատվական
ծառայություններ, մասնավորապես` եղանակի
մասին, նորությունների, ճանապարհային տե
ղեկ ատվության, ավիաուղիների մեկնման և
ժամանման վերաբերյալ տեղեկատվության տրա
մադրում. արբանյակային նավագնացության
ծառայություններ, GPS–նավագնացություն,
մասնավորապես` վարորդների համար լավա
գույն երթուղիների կանխատեսման ծառա
յությունների տրամադրում, համաց անցի
միջոցով նավագնացական ծառայութ յուններ
և նշանակման վայրի որոշման օգնության
տրամադրում. արբանյակային նավագ նա
ցության ծառայություններ, GPS- նավագ նա
ցություն, մասնավորապես` երթուղու ձայ
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նային ընտրություն և գտնվելու վայրի որոշ
ման օգնություն ու տրանսպորտային միջոց
ներում ներկառուցված բաղադրամասերի օգնու
թյամբ հարմարությունների տրամադրում, մաս
նավորապես` հաղորդիչների, ընդունիչների,
միկրոպրոցեսորների, ծրագրային ապահովման,
բջջային (շարժական) հեռախոսների և էլեկ
տրական կառուցվածքների, որոնք համա
գործակցում են GPS- արբանյակային նավա
գնացական համակարգի, արբանյակային
տեխնոլոգիաների և հաճախորդների սպա
սարկման կենտրոնի հետ. տրանսպորտային
միջոցների համար լրալիցքավորման էլեկտրա
կան կայանների տրամադրում. տրանսպորտա
յին միջոցների կայանատեղերի ծառայություն
ներ. տրանսպորտային միջոցների վարձույթ.
բենզալցակայանների հասանելիության և
գտնվելու վայրի մասին տեղեկատվության
տրամադրում. տրանսպորտային միջոցների
համար էլեկտրական կայանների լրալիցք ա
վորման հասանելիության և տեղեկատվության
տրամադրում.
դաս 41. դաստիրակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութ ային միջոցառումների կազմակերպում.
տրանսպորտային միջոցներով մրցարշավների
կառավարում, անցկացում, առաջխաղացում և
պլանավորում (զվարճալի ծառայություններ).
տրանսպորտային միջոցներով մրցարշավների
ֆինանսային սատարում. ավտոմոբիլների, նորա
ձևության, զվարճության ու ոճի բնագավառում
օնլայն ամսագրերի տրամադրում. էլեկտրոնային
ամսագրերի օնլայն հրապարակումներ. տրանս
պորտային միջոցներ վարելու ուսուցում. տրանս
պորտային միջոցներ վարելու ուսուցում, մասնա
վորապես` խնայողական վարման վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. համացանցում
թվային երաժշտության տրամադրում (ոչ բեռ
նավորվող).
դաս 42. օդերևութաբանական տեղեկա
տվության ծառայություն. վիրտուալ խմբերի
վեբ-կայքերի տեղադրում, որը պարուն ա
կում է տեղեկատվություն էլեկտրական շար
ժիչով տրանսպորտային միջոցն երի մասին`
է լ ե կ տ ր ա կ ա ն շ ա ր ժ ի չ ո վ տ ր ա ն սպ ո րտ ա 
յին միջոցների սեփականատերերի հա
մար. համակարգի ուղեկցման օնլայն ծառա
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յությունն եր, որը թույլ է տալիս օգտատ ե
րերին հեռավորության վրա դիտել, հետևել,
ծրագրավորել, կառավարել և վերահսկել
էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային մի
ջոցն երի մարտկոցների և օդի լավորակման
համակարգերը. ավտոմոբիլային մարտկոցի
լիցքի մակարդակի վերաբերյալ արդյունքների
հեռավոր հետևում և տրամադրում. օգտագործվող
տրանսպորտային միջոցների համար զննման
ծրագրերի տրամադրում. տրանսպորտային
միջոցների վաճառքի ծառայություններ. ճա
նապ արհին կոտրվածքների դեպքում օգնու
թյան և անվտանգության տրամադրման ծա
ռայ ութ յուններ, մասնավորապես` տրանս
պորտային միջոցների դռների փակումը և բա
ցումը հեռավորության վրա, հայտնաբերումը և
տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջն
այդ մասին ծանուցումը. մարտկոցի լիցքի
մակարդակի հետևում և լիցքի վիճակի մասին
վարորդին ծանուցում. ցամաքային տրանս
պորտային միջոցներում օգտագործվող էլեկ
տրական համակարգերի հսկում.
դաս 45. էլեկտրամոբիլների կիրառմամբ
կենսակերպում փոփոխությունների վերաբերյալ
տեղեկատվություն պարունակող վեբ-կայքերի
տրամադրում. էլեկտրական շարժիչով տրանս
պորտային միջոցներում մարտկոցի լիցքի և
օդի լավորակման համակարգերի հեռավոր
տեղակայում և գործարկում. օգնություն ճանա
պարհին կոտրվածքների դեպքում, մասն ա
վորապես` հիվանդ կամ վիրավոր ուղևոր
ների համար անհետաձգելի օգնության զան
գերի պատասխանում. անվտանգության նպա
տակներով տրանսպորտային միջոցների
վիճակի հսկում, մասնավորապես` ավտոմատ
նախազգուշացում անվտանգության բարձիկ
ների բացման մասին, բախման մասին
ավտոմատ նախազգուշացում և օպերատորի
նախազգուշացում` տրանսպորտային միջոցի
ոչ նորմալ վիճակի մասին. ճանապարհին
կոտրվածքների դեպքում օգնության և ան
վ տ ա նգ ո ւ թ յ ա ն տ ր ա մ ա դ ր մ ա ն ծ ա ռ այ ո ւ 
թյուններ, մասնավորապես` հափշտակվ ած
տրանսպորտային միջոցի հետևում, հայտնա
բերում և դրա մասին ծանուցում տրանս
պ ո ր տ ա յ ի ն մ ի ջ ո ց ի ս ե փ ա կ ա ն ատ իր ո ջ ը .
դեռահաս վարորդների կառավարում,
մասն ավորապես` անվտանգության նպա
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տակով GPS–նավագնացության համա
կարգի օգտագործմամբ դիտարկում, հետևում
և տրանսպորտային միջոցների սեփակ ա
նատերերին նախազգուշացում, թե արդյոք
դեռահաս վարորդը գերազանցել է սահման
ված թույլատրելի արագությունը կամ լքել է
տարածքի սահմանված սահմանները. երրորդ
անձանց համար դռնապան-մենեջերների
ծառայություններ, ներառյալ` հեռավորու
թյան վրա ժամանակի պահուստավորում`
էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային
միջոցների լրալիցքավորման համար, որը
կատարվում է հեռախոսի, էլեկտրոնային փոստի
կամ տեքստային հաղորդագրությունների
միջոցով. երրորդ անձանց համար դռնապանմենեջերների ծառայություններ, ներառյալ`
հեռավորության վրա տեղակայում, լարում,
տրանսպորտային միջոցներում օդի լավորակ
ման համակարգերի կարգավորում, որոնք
կատարվում են հեռախոսի, էլեկտրոնային
փոստի կամ տեքստային հաղորդագրություն
ների միջոցով. տրանսպորտային միջոցների
համար լրալիցքավորման էլեկտրական կայան
ներում ժամանակի պահուստավորում. երրորդ
անձանց համար դռնապան-մենեջերների
ծառայություններ, ներառյալ` պահանջվող
անհատական պատրաստում ների, ամրա
գրումն երի իրականացումը և անհատական
պահանջները բավարարելու համար անհա
տական տեղեկատվության ապահովումը` հեռա
խոսի, էլեկտրոնային փոստի կամ տեքստային
հաղորդագրությունների միջոցով:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120226
(220) 21.02.2012

(111) 19122
(151) 03.12.2012
(181) 21.02.2022
(730) Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան
Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 35. տարբեր ապրանքների մեծածախ
և մանրածախ վաճառք, մասնավորապես` ավտո
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մոբիլների, ավտոմոբիլների համար մասերի և
դետալների (բացառությամբ ավտոմոբիլների
փոխադրման). ավտոմոբիլների գովազդ. հասա
րակ այնության իրազեկության զարգացում`
էլեկտրական շարժիչներով տրանսպորտային
միջոցների և այդ տրանսպորտային միջոցների
հետ կապված կենսակերպի փոփոխությունների
ասպարեզում. վեբ-կայքերի տրամադրում`
էլեկտրական շարժիչներով ավտոմոբիլների
մասին սպառողների համար տեղեկատվությամբ
և նմանատիպ ավտոմոբիլների վաճառքի
մասին տեղեկատվությամբ. միջնորդություն
ավտոմոբիլների վաճառքի ասպարեզում.
տեղեկատվության տրամադրում էլեկտրական
շարժիչներով տրանսպորտային միջոցների
ասպարեզում, մասնավորապես` սպառողական
և գների համեմատման տեղեկատվություն.
խրախուսական մրցանակների շնորհման միջո
ցով երրորդ անձանց ապրանքների և ծա
ռայությունների առաջխաղացում, ներառյալ
էլեկտրական շարժիչներով տրանսպորտային
միջոցների համար լրացուցիչ վազքի (վազքա
տարածության) տրամադրում. տեղեկատվական
ծառայություններ, մասնավորապես` բենզինի գնի
համեմատման տեղեկատվության տրամադրում.
դաս 37. ավտոմոբիլների, Էլեկտրաշար
ժիչավոր տրանսպորտային միջոցների վերա
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում, նե
րառյալ Էլեկտրաշարժիչավոր ավտոմոբիլների,
վագոնների, վագոնետների, բեռնատար
ավտոմ ոբիլների, ֆուրգոնների, սպորտային
տրանսպորտային միջոցների, ավտոբուսների,
հանգստի համար տրանսպորտային միջոցների,
սպորտային ավտոմոբիլների, մրցարշավային
ավտոմոբիլների, բեռնատար ավտոմոբիլների,
ավտոբեռնիչների, ժանիավոր բռնիչով ավտո
բեռնիչների, քարշակների, քարշակման
քարշիչների (տրակտորների), կոնստրուկտիվ
մասեր և դետալներ վերոնշյալ բոլոր ապրանք
ների համար. տեղեկատվություն ավտոմոբիլ
ների, էլեկտրաշարժիչավոր միջոցների վերա
նորոգման և տեխնիկական սպասարկման
վերաբերյալ, ներառյալ Էլեկտրաշարժիչավոր
ավտոմոբիլների, վագոնների, վագոնետների,
բեռնատար ավտոմոբիլների, ֆուրգոնների,
սպորտային տրանսպորտային միջոցների
ավտոբուսների, տրանսպորտային միջոցների
հանգստի համար, սպորտային ավտոմոբիլների,
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մրցարշավային ավտոմոբիլների, բեռնատար
ավտոմոբիլների, ավտոբեռնիչների, ժանիավոր
բռնիչով ավտոբեռնիչների, քարշակների,
քարշակման քարշիչների (տրակտորների),
կոնստրուկտիվ մասերի և դետալների՝ վերո
նշյալ բոլոր ապրանքների համար. չափիչ
մեքենաների ու սարքերի և մեքենաների
ու փորձարկման սարքերի վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում. էներգիայի
բաշխման և վերահսկման մեքենաների և
ապարատուրայի վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. պտտվող կերպափոխիչների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
փուլակոմպենսատորների վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. լիցքային սարքերի
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
կուտակչային մարտկոցների վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. ներքին այրման
շարժիչների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. ներքին այրման շարժիչների
մասերի վերանորոգում և տեխնիկական սպա
սարկում. գործարկման սարքերի, շարժիչների
մեկնասարքերի վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում,( ոչ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար). փոփոխական հոսանքի
Էլեկտրաշարժիչների և հաստատուն հոսանքի
Էլեկտրաշարժիչների մասերի վերան որ ո
գում և տեխնիկական սպասարկում. փոփո
խական հոսանքի գեներատորների և հաս
տատուն հոսանքի գեներատորների վերա
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
էլեկտրագեներատորների վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. էլեկտրական
հաղորդալարերի և մալուխների վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում. հեռակապի
ապարատուրայի և սարքերի վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. հեռախոսային
ապարատների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. հեռակապի ապարատուրայի
և մեքենաների պարագաների, դետալների
և մասերի վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար համակարգչայնացված
հեռավորական կապի ապարատների վերա
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
լիցքավ որման ավարտի մասին ավտոմատ
ծանուցման ապարատների վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. ավտոմոբիլային
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նավագնացական համակարգերի վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում. էլեկտրոնային
մեքենաների և ապարատուրայի ու դրանց
մասերի վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. հեռակառավարման համա
կարգերի վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. էլեկտրոդների վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում. մագնիսական
միջուկների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. ռեոստատային հաղորդալարերի
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
ճանապարհներին տեխնիկական օգնություն,
մասնավորապես` զանգերի պատասխանում`
ճանապարհներին տեխնիկական օգնության
ծառայություն, թողած կամ պատռված դողերի
փոխարինում, արտակարգ իրավիճակներում
վառելիքի մատակարարում, արտաքին աղբյու
րից շարժիչի գործարկում, լիցք, արտակարգ
իրավիճակներում կուտակչային մարտկոցների
սնուցում. տեղեկատվություն տրանսպորտային
միջոցների վիճակի մասին, մասնավորապես`
լիցքի քանակի, լրիվ լիցքի համար պահանջվող
ժամանակի, անջատված վիճակի, լրիվ լիցքի
վիճակի մասին. տրանսպորտային միջոցների
վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն, մաս
նավորապես` հիշեցում վարորդին` մարտկոցի
լրալիցքավորման համար տրանսպորտային
միջոցների լիցքային կայանին միացման
անհրաժեշտության մասին. տրանսպորտային
միջոցների տեխնիկական սպասարկում,
մասնավորապես` համացանցի միջոցով
էլեկտրոն ային ազդանշանի ծառայության
տրամադրում, որը տրանսպորտային միջոցի
սեփականատիրոջը նախազգուշացնում է
տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական
սպասարկում անցնելու անհրաժեշտության
մասին.
դաս 38. բջջային (շարժական) հեռա
խոսակապ. կապ համակարգչային տերմինալ
ների օգտագործմամբ. հեռախոսակապ. կապի
ապարատուրայի, այդ թվում` հեռախոսների
և ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ և
վարձակալություն. տվ յալների հաղորդման
վերաբերյալ տեղեկատվություն, այդ թվում`
ռադիոկապի ու մալուխային կապի ցանցերով
տրամադրվող տեղեկատվություն. էլեկտրո
նային փոստի միջոցով կապ. համակարգչային
տերմինալների օգտագործմամբ կապի ցանցի
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մասին տեղեկատվություն. լրացուցիչ ծառա
յություններով ցանցի օգտագործմամբ կապ.
համաշխարհային համակարգչային ցանցին
հեռահաղորդակցական միացման ապահո
վում. նավագնացական նպատակների համար
GPS-ազդանշանների օգտատերերի մուտքի
ապահովում. համացանց մուտքի ապահովում.
էլեկտրոնային փոստի ու համակարգիչների
օգտագործմամբ խորհրդանիշեր, պատկերներ
և ձայներ պարունակող տվյալների հաղորդում.
համաշխարհային համակարգչային ցանցին
մուտքի ապահովում. տրանսպորտի և երթևե
կության համար սպասարկման (ծառայություն
ների) կենտրոնի միջոցով տելեմատիկ օգնու
թյուն` վթարի, կոտրվածքի կամ հափշտակման
դեպքում տրանսպորտային միջոցներին և
մարդկանց օգնության և ներդրման նպատակով
զանգերի միացում. կապի ծառայությունների և
էլեկտրոնային հաղորդակցությունների ցանցին
մուտքի տրամադրում` մուլտիմեդիային, վիդեո
կամ աուդիո տվյալների փոխանցման և բեռնման
կամ ընդունման նպատակով. համացանցում
թվային երաժշտության մուտքի տրամադրում.
հեռահաղորդակցություն, մասնավորապես`
տրանսպորտային միջոցների վիճակի մասին
հեռավոր զանգերի ստացում, համաձայնեցում
և վերահասցեագրում. հեռահաղորդակցու
թյուն, մասնավորապես` տագնապի հեռավոր
ազդանշանների ընդունում, համաձայնեցում և
վերահասցեագրում. տեքստային, ձայնային և
վթարային հաղորդագրությունների ու ազդա
նշանների, չափող տեղեկատվության, ձայների,
պատկերների, վիդեոյի, դիրքի, տեղափոխ
ման և վիճակի մասին տվյալների փոխանցում
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
միջև, ինչպես նաև շարժիչների մարտկոցների
և ապարատների ու տվյալների հաղորդման և
մշակման տարբեր կենտրոնների և տելեմատիկ
համակարգերի, հեռախոսների կամ անձնական
համակարգիչների միջև. հեռահաղորդակցության
ծառայություններ, մասնավորապես` տվյալների
էլեկտրոնային հաղորդում տրանսպորտային
միջոցների սեփականատերերի ու վարորդների
համար, որոնք պարունակում են հափշտակված
տրանսպորտային միջոցների որոնմանը օգնող
տեղեկատվություն. համակարգչի միջոցով
ազդանշանների հաղորդում տրանսպորտային
միջոցների փակող մեխանիզմների համար.
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տելեմատիկ ծառայություններ, մասնավորապես`
աշխատանքի վերահսկման ծառայություններ,
մասնավորապես` տելեմատիկ համակարգերի
միջոցով գործարկված որոշակի սարքվածք
ների, էլեկտրականության օգտագործման և
վերահսկման մակարդակի կամ ժամանակի
գրառում և հետևում. տելեմատիկ ծառայություն
ներ, մասնավորապես` երրորդ անձանց համար
աշխատանքի վերահսկման ծառայություններ,
մասնավորապես` տելեմատիկ համակարգերի
միջոցով գործարկված որոշակի սարքվածք
ների, էլեկտրականության օգտագործման և
վերահսկման մակարդակի կամ ժամանակի
գրառում և հետևում. հեռահաղորդակցություն,
մասնավորապես` տվ յալների հաղորդում,
մասնավորապես` տելեմատիկ համակարգերի
միջոցով ճանապարհային տեղեկատվու
թյուն. տելեմատիկ համակարգերի միջոցով
կապ, մասնավորապես` ճանապարհային
տեղեկատվության արտացոլման համար.
հեռահաղորդակցություն, մասնավորապես`
տելեմատիկ համակարգերի միջոցով տվ յալ
ների, մասնավորապես` ընդհանուր տեղե
կատվության, ինչպես նաև` ավտոմոբիլների,
երթևեկության ու ճանապարհների վիճակի
վերաբերյալ տեղեկատվության հաղորդում.
հեռահաղորդակցություն, մասնավորապես`
տվյալների հաղորդում ու կիրառական ծրագրա
յին ապահովում. հեռահաղորդակցության ծառա
յություններ, մասնավորապես` տվյալների և ձայ
նային հաղորդագրությունների էլեկտրոնային
փոխանցում.
դաս 39. փոխադրումների հարցերով տեղե
կատվություն. ավտոմոբիլային փոխադրում
ներ. փոխադրումներ ջրային տրանսպորտով.
միջնորդություն փոխադրումների ժամանակ.
տրանսպորտային միջոցների վարձույթ և վար
ձակալություն. օգնություն ավտոմոբիլային
վթարների ժամանակ, ներառյալ քարշակում և
փոխադրում. ուղևորների փոխադրում ավտո
մոբիլներով, ջրով և օդով. տեղեկատվական
ծառայություններ, մասնավորապես` եղանակի
մասին, նորությունների, ճանապարհային
տեղեկ ատվության, ավիաուղիների մեկնման
և ժամանման վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում. արբանյակային նավագնացու
թյան ծառայություններ, GPS–նավագնացու
թյուն, մասնավորապես` վարորդների համար
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լավագ ույն երթուղիների կանխատեսման
ծառայությունների տրամադրում, համացանցի
միջոց ով նավագնացական ծառայություններ
և նշանակման վայրի որոշման օգնութ յան
տրամ ադրում. արբանյակային նավագ նա
ցության ծառայություններ, GPS- նավագ նա
ցություն, մասնավորապես` երթուղու ձայ
նային ընտրություն և գտնվելու վայրի որոշ
ման օգնություն ու տրանսպորտային միջոց
ներում ներկառուցված բաղադրամասերի օգնու
թյամբ հարմարությունների տրամադրում, մաս
նավորապես` հաղորդիչների, ընդունիչների,
միկրոպրոցեսորների, ծրագրային ապահով
ման, բջջային (շարժական) հեռախոսների և
էլեկտրական կառուցվածքների, որոնք համա
գործակցում են GPS- արբանյակային նավա
գնացական համակարգի, արբանյակայ ին
տեխնոլոգիաների և հաճախորդների սպա
սարկման կենտրոնի հետ. տրանսպորտային
միջոցների համար լրալիցքավորման էլեկտրական
կայանների տրամադրում. տրանսպորտային
միջոցների կայանատեղերի ծառայություններ.
տրանսպորտային միջոցների վարձույթ. բենզա
լցակայանների հասանելիության և գտնվելու
վայրի մասին տեղեկատվության տրամադրում.
տրանսպորտային միջոցների համար էլեկտրա
կան կայանների լրալիցքավորման հասա
նելիության և տեղեկատվության տրամադրում.
դաս 41. դաստիրակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
տրանսպորտային միջոցներով մրցարշավների
կառավարում, անցկացում, առաջխաղացում և
պլանավորում (զվարճալի ծառայություններ).
տրանսպորտային միջոցներով մրցարշավների
ֆինանսական սատարում. ավտոմոբիլների, նորա
ձևության, զվարճության ու ոճի բնագավառում
օնլայն ամսագրերի տրամադրում. էլեկտրոնային
ամսագրերի օնլայն հրապարակումներ. տրանս
պորտային միջոցներ վարելու ուսուցում. տրանս
պորտային միջոցներ վարելու ուսուցում, մասնա
վորապես` խնայողական վարման վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. համացանցում
թվային երաժշտության տրամադրում (ոչ բեռ
նավորվող).
դաս 42. օդերևութաբանական տեղեկա
տվության ծառայություն. վիրտուալ խմբերի
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վեբ - կայքերի տեղադրում, որը պարունակում
է տեղեկատվություն էլեկտրական շարժիչով
տրանսպորտային միջոցների մասին` էլեկ
տրական շարժիչով տրանսպորտային միջոց
ների սեփականատերերի համար. համակարգի
ուղեկցման օնլայն ծառայություններ, որը թույլ է
տալիս օգտատերերին հեռավորության վրա դիտել,
հետևել, ծրագրավորել, կառավարել և վերահսկել
էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային մի
ջոցն երի մարտկոցների և օդի լավորակման
համակարգերը. ավտոմոբիլային մարտկոցի
լիցքի մակարդակի վերաբերյալ արդյունքների
հեռավոր հետևում և տրամադրում. օգտագործ
վող տրանսպորտային միջոցների համար զննման
ծրագրերի տրամադրում. տրանսպորտային
միջոցների վաճառքի ծառայություններ. ճա
նապ արհին կոտրվածքների դեպքում օգնու
թյան և անվտանգության տրամադրման ծա
ռայ ություններ, մասնավորապես` տրանս
պորտային միջոցների դռների փակումը և բա
ցումը հեռավորության վրա, հայտնաբերումը
և տրանսպ որտային միջոցի սեփականա
տիրոջն այդ մասին ծանուցումը. մարտկոցի
լիցքի մակարդակի հետևում և լիցքի վիճակի
մասին վարորդին ծանուցում. ցամաքային
տրանսպորտային միջոցներում օգտագործվող
էլեկտրական համակարգերի հսկում.
դաս 45. էլեկտրամոբիլների կիրառմամբ
կենսակերպում փոփոխությունների վերաբերյալ
տեղեկատվություն պարունակող վեբ-կայքերի
տրամադրում. էլեկտրական շարժիչով տրանս
պորտային միջոցներում մարտկոցի լիցքի և
օդի լավորակման համակարգերի հեռավոր
տեղակայում և գործարկում. օգնություն ճանա
պարհին կոտրվածքների դեպքում, մասնա
վորապես` հիվանդ կամ վիրավոր ուղևոր
ների համար անհետաձգելի օգնության զան
գերի պատասխանում. անվտանգության
նպատակներով տրանսպորտային միջոցների
վիճակի հսկում, մասնավորապես` ավտոմատ
նախազգուշացում անվտանգության բարձիկ
ների բացման մասին, բախման մասին ավտո
մատ նախազգուշացում և օպերատորի նախա
զգուշացում` տրանսպորտային միջոցի ոչ նորմալ
վիճակի մասին. ճանապարհին կոտրվածք
ների դեպքում օգնության և անվտանգության
տրամադրման ծառայություններ, մասնավորա
պես` հափշտակված տրանսպորտային միջոցի
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հետևում, հայտնաբերում և դրա մասին ծանու
ցում տրանսպորտային միջոցի սեփականատի
րոջը. դեռահաս վարորդների կառավարում,
մասնավ որապես` անվտանգության նպա
տակով GPS – նավագնացության համա
կարգի օգտագործմամբ դիտարկում, հետևում
և տրանսպորտային միջոցների սեփակ ա
նատ երերին նախազգուշացում, թե արդյոք
դեռահաս վարորդը գերազանցել է սահման
ված թույլատրելի արագությունը կամ լքել է
տարածքի սահմանված սահմանները. երրորդ
անձանց համար դռնապան-մենեջերների ծա
ռայություններ, ներառյալ` հեռավորության
վրա ժամանակի պահուստավորում` էլեկտրա
կան շարժիչով տրանսպորտային միջոցների
լրալիցքավորման համար, որը կատարվում է
հեռախոսի, էլեկտրոնային փոստի կամ տեքս
տային հաղորդագրությունների միջոցով.
երրորդ անձանց համար դռնապան-մենե
ջերների ծառայություններ, ներառյալ` հեռա
վորության վրա տեղակայում, լարում, տրանս
պորտային միջոցներում օդի լավորակման
համակարգերի կարգավորում, որոնք կատար
վում են հեռախոսի, էլեկտրոնային փոստի կամ
տեքստային հաղորդագրությունների միջո
ցով. տրանսպորտային միջոցների համար
լրալիցքավորման էլեկտրական կայաններում
ժամանակի պահուստավորում. երրորդ անձանց
համար դռնապան-մենեջերների ծառայու
թյուններ, ներառյալ` պահանջվող անհատական
պատրաստումների, ամրագրումների իրակա
նացումը և անհատական պահանջները բավա
րարելու համար անհատական տեղեկատվության
ապահովումը` հեռախոսի, էլեկտրոնային փոստի
կամ տեքստային հաղորդագրությունների միջո
ցով:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120228
(220) 21.02.2012

(111) 19123
(151) 03.12.2012
(181) 21.02.2022
(730) Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան
Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP
(442) 18.05.2012
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(540)

(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. երկաթե իրեր, ոչ մեծ չա
փերի երկաթե իրեր. սովորական մետաղներից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. խցանման թասակներ, կափա
րիչներ, պսակող- խցաններ շշերի համար. այցե
քարտերի համար տուփեր և պատյաններ (մե
տաղական). նշաններ, համարային թիթեղներ.
սովորական մետաղներից օղակներ բանալիների
համար (կախազարդեր կամ գրպանիկներ).
ավտոմոբիլների փոքր ֆիգուրներ՝ պատրաստ
ված սովորական մետաղներից. արկղեր գոր
ծիքների համար.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր, պատառաքաղներ և գդալներ. գործիք
ների հավաքակազմեր մանիկյուրի համար.
գործիքների հավաքակազմեր պեդիկյուրի հա
մար. սայրեր (ձեռքի գործիքներ). ծլեպների
հեռացման ունելիներ. կտրող գործիքներ. ձեռքի
կտրող գործիքներ. խարտոցներ. եղունգների
ողորկման հարմարանքներ (էլեկտրական
կամ ոչ էլեկտրական). մուրճեր. գչրակներ.
եղունգները կտրելու և ողորկելու գործիքներ
(էլեկտրական և ոչ էլեկտրական). եղունգների
սղոցիկներ և աքցաններ. ընկուզաջարդիչներ
(աքցաններ). մկրատներ. պտուտակահաններ.
պիտոյատուփեր սափրվելու պարագաների
համար. ճաշի արծաթե սպասքեղեն (դանակներ,
պատառաքաղներ և գդալներ). դարձակներ
(ձեռքի գործիքներ). ճաշի սպասք (դանակներ,
պատառաքաղներ և գդալներ).
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. ժամացույցներ և այլ ժամա
նակաչափ սարքեր. կափարիչներ շշերի համար՝
պատրաստված ազնիվ մետաղներից. մետա
ղադրամներ հավաքածուների համար. թևքա
ճարմանդներ. ձեռքի ժամացույցներ. ժամա
ցույցներ. օղակներ և կախազարդեր բա
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նալ իների համար, պատրաստված ազնիվ
մետաղներից. կրծքանշաններ (ոսկերչական
իրեր). փողկապների սեղմիչներ (ազնիվ մետաղ
ներից). դեկորատիվ հուշանվեր կրծքանշաններ.
դաս 16.թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
լուսանկարներ. գրասենյակային պիտույքներ.
անձնագրերի կազմեր. գրքերի կազմեր. այցե
քարտերի պատյաններ, պատրաստված ստվա
րաթղթից. այցեքարտերի բռնիչներ՝ պատ
րաստված ոչ թանկարժեք մետաղներից. օրա
ցույցներ. թղթե դրոցներ. սեղանի բռնիչներ
այցեքարտերի համար. օրագրեր, օրատետրեր.
նվերների համար պայուսակներ. գրաֆիկա
կան (գծանկարչական) վերարտադրություն
ներ. նախաճաշի տոպրակներ. բռնիչներ գրա
ռում ն երի համար. բանկատոմսերի համար
սեղմիչներ. նոթատետրեր. թղթերի բլոկներ.
ճնշածծաններ. գրիչների և մատիտների բռնիչ
ներ. մատիտների դրոցներ. մատիտներ. գրիչ
ներ. լուսանկարների ալբոմներ. ազդագրեր,
պլակատներ. տպագրական վիճակախաղի
տոմսեր (բացառությամբ խաղալիքների). պի
տակն եր. փոխադրանկարներ. բյուվարներ.
թղթապանակներ-օրգանայզերներ. գրառման
գրքույկներ. նոթատետրերի բռնիչներ. թղթա
պանակներ շղթայով. բանալիների համար գո
տիներ (փոկեր).
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդ
գրկված չեն այլ դասերում. ճամփորդական
սնդուկներ, ճամպրուկներ. արևի հովանոցներ.
ձեռն ափայտեր. համակարգիչների համար
պայուսակներ՝ պատրաստված կաշվից. թիկ
ն ապ ա յ ո ւ ս ա կ ն ե ր . ի ր ե ր փ ա ս տ ա թ ղ թ ե ր ի
համար (կաշվե գալանտերեա). պատյաններ
և բռնիչն եր այցեքարտերի համար. դրամա
պան ակն եր մետաղադրամների համար (ոչ
ազնիվ մետաղներից). կաշվե թղթապանակ
ներ. բանալիների համար կաշվե օղակներ
և պատյաններ. ուղեբեռի հաշվեպիտակներ.
բանկնոտների համար կաշվե սեղմիչներ. անվա
նական կաշվե ժետոններ. գրառման կաշվե
գրքույկներ. կաշվե բռնիչներ նոթատետրերի
համար. մեծ տնտեսական պայուսակներ. հովա
նոցներ. դրամապանակներ. կաշվե թղթապա
նակներ շղթայով. կաշվե պատյաններ արդյու
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նաբերական փաթեթավորման համար. պի
տույք ատուփեր հարդարանքի իրերի համար
(դատարկ).
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգնից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
փոխար ինիչներից կամ պլաստմասսայից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. շշերի համար կափարիչներ (ոչ
մետաղ ական). շշերի համար խցաններ (ոչ
մետաղական). աթոռներ. հովհարներ. շրջա
նակներ (երիզվածք). ավտոմոբիլների փոքրիկ
ֆիգուրներ, պատրաստված ռեզինից. բազմոցի
բարձեր. ներքնակներ. գործիքների արկղեր (ոչ
մետաղական).
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ
կարասի և սպասք. ապակյա, հախճապակյա
և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. շշերի կափարիչներ` պատ
րաստվ ած մետաղից. ոսկրե ճենապակյա
գավաթներ. գրիլի սարքեր տուրիստական
արշավների համար. դրոցներ գրաֆինների
համար (բացառությամբ սեղանի և թղթե).
պայուսակ-սառնարաններ. դեկորատիվ սկու
տեղներ` պատրաստված բյուրեղից. ապակե
իրեր կենցաղային նպատակների համար.
իզոթերմիկ տարողություններ ըմպլիքն երի
համար. ճապոնական փայտ իկն եր. պոլի
էթիլենտերեֆտալատից (полиэтил ентере
фталата) բռնիչներ (կոնտեյներներ) շշերի համար.
պիտոյատուփեր զբոսախնջույքների համար
(ամանեղենի հավաքակազմով). սափորներ.
դյուրակիր սառցապահարաններ. չժանգոտվող
պողպատից տափաշշեր բազմակի անգամ
օգտագործման համար. ավտոմոբիլեների
փոքրիկ ֆիգուրներ, պատրաստված ապակուց.
պիտոյատուփեր հարդարանքի պարագաների
համար. գավաթ-թերմոսներ. ապակուց պատ
րաստված բաժակներ. ոչ թանկարժեք մետաղ
ներից պատրաստված բաժակներ. վազաներ.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դա
սերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ. դրոցներ
գրաֆինների համար (սեղանի սպիտակեղեն).
սրբիչներ գոլֆի համար. ծածկոցաշալեր. սրբիչ
ներ. դրոշակներ. դրոշներ (բացառությամբ թղթից
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պատրաստվածների). մանածագործական նյու
թեր կահույքի պաստառապատման համար.
թաշկինակներ մանածագործական նյութերից.
գործվածքե իրեր (բացառությամբ տատամիի
համար եզրավորման ժապավենների).
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
գոտիներ (հագուստ). գդակներ. կեպկաներ.
քիշմիրե շարֆեր. պիտույքների պատճեններ
“ֆորմուլա-1” մրցարշավային ավտոմոբիլների
համար, հատկապես` ձեռնոցներ վարորդի
համար. պիտույքների պատճեներ “ֆորմուլա-1”
մրցարշավային ավտոմոբիլների համար,
մասն ավորապես` մրցարշավային կոմբինե
զոններ. ձեռնոցներ. շապիկներ գոլֆի համար.
բոլորագլխարկներ. բաճկոններ. պիջակներ.
տրիկոտաժե հագուստ. կանացի բլուզներ. կաշվե
բաճկոններ. փողկապներ. եղջրվամուշտակ
ներ. պաշտպանական բանվորական հագուստ
(բացառությամբ նախատեսված դժբախտ
պատահարներից կամ վնասվածքներից պաշտ
պանող հագուստի). վզի թաշկինակներ. կաշ
նեներ. շապիկներ. կոշիկներ. ֆլիսից բաճկոններ.
հովարներ գլխարկների համար. սվիտերներ.
ֆուֆայկաներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. կոճակ – խորհրդա
նշաններ. մետաղազարդեր (հագուստի պարա
գաներ). ճարմանդներ (հագուստի պարագաներ).
ճարմանդներ կոշիկների համար. քուղեր բանա
լիների, արևապաշտպան ակնոցների, էլեկտրո
նային սարքերի փոխանցման, փոքրիկ շշերի և
նշանների համար.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինոլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ և երեսքաշման նյութեր,
(ոչ մանածագործական). գորգիկներ ավտո
մոբիլների բեռնախցիկների համար. գորգեր
ավտոմոբիլների համար. գորգեր. պատվածքներ
հատակների համար. խսիրներ. գորգիկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդ
գրկված չեն այլ դասերում. պիտույքների
պատճ եներ, “ֆորմուլա-1” մրցարշավային
ավտոմ ոբիլների համար, մասնավորապես`
պահարան-ցուցափեղկեր (խաղալիքներ).
պիտույքների պատճեններ, “ֆորմուլա-1”
մրցարշավային ավտոմոբիլների համար, մաս
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նավ որապես` ձեռնոցներ վարորդի համար.
հեռակառավարմամբ և սնուցվող մարտկոցնե
րով խաղալիք մեքենաներ. հարմարանքներ հողի
գնդերը տեղում դասավորելու համար (գոլֆի
պարագաներ). պիտույքների պատճեններ,
ֆորմուլա-1” մրցարշավային ավտոմոբիլների
համար, մասնավորապես` սարքվածքներ
(հարմարանքներ) փոխանցումային հարաբե
րությունների ցուցադրման համար (խաղա
լիքներ). պիտույքների պատճեններ “ֆորմուլա
-1” մրցարշավային ավտոմոբիլների համար,
մասնավորապես` մինի-սաղավարտներ
(խաղ ալ իքներ). պիտույքների պատճեններ,
“ֆորմուլա -1” մրցարշավային ավտոմոբիլների
համար, մասնավորապես` փոքրացված քթային
շրջահ ոսներ (խաղալիքներ). պիտույքների
պատճ եններ “ֆորմուլա -1” մրցարշավային
ավտոմ ոբիլների համար, մասնավորապես`
մինի-ղեկեր (խաղալիքներ). պիտույքների
պատճ եններ “ֆորմուլա -1” մրցարշավային
ավտոմոբիլների համար, մասնավորապես`
ղեկեր (խաղալիքներ). գոլֆի գնդակներ. դրոցներ
գնդակների համար (գոլֆի համար). լուսային
– ձայնային խաղալիքներ. մանրանկարչական
ձուլածո ավտոմոբիլներ. մինի-ավտոմոբիլ
ներ (խաղալիքներ). խաղալիք ֆիգուրների
հավաքածուներ. թավշյա խաղալիքներ. ավտո
մոբիլների մոդելներ. խաղալիք ավտոմոբիլներ
քշելու համար. դահուկներ. լցովի խաղալիքներ.
սաղավարտանման խաղալիքներ. չինական
շաշկի. ճատրակներ. շաշկի. խաղաթղթեր.
ավտոմատ խաղեր և սարքվածքներ. սարքա
վորանքներ բիլյարդի համար.
դաս 30. քաղցրավենիք. շոկոլադ. անանուխ
հրուշակեղենի համար. թեյ. շոկոլադե ըմպելիքներ.
սուրճով ըմպելիքներ. ըմպելիքներ թեյի հիմքի
վրա. թխվածքաբլիթներ. սառնաշաքար. սուրճ.
սուրճի հումք. բիսկվիտներ.
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ(բացա
ռությամբ գարեջրի). մրգեր պարունակող ալկո
հոլային ըմպելիքներ, թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ. բրենդի. կոկտեյլներ. սպիրտային
ըմպելիքներ. օղի. վիսկի. գինի.
դաս 34. ծխելու պիտույքներ. մոխրամաններ.
վառիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր
սիգարետների, պապիրոսների համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(220) 21.02.2012

(111) 19124
(151) 03.12.2012
(181) 21.02.2022
(730) Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան
Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա
տեսված են արդյունաբերության մեջ օգտա
գործելու համար. չմշակված սինթետիկ խեժեր,
չմշակված պլաստմասսաներ. կրակմարող
բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղ
ների զոդման և մխման համար. դաբաղիչ
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական
նպատակներով օգտագործելու համար.
ապակ են ման պատվածքներ (քիմիկատներ).
բաղադրություններ (քիմիկատներ) հողմային
ապակիների նորոգման համար. նյութեր հեռաց
ման համար (քիմիկատներ). թանձրացնող
նյութեր (քիմիկատներ) մակերևույթի խտացման
համար. պատվածքներ (քիմիկատներ) գույ
ների վերականգնման և տրանսպորտային
միջոցների թափքերի դետալների մակերևույթի
պաշտպանման համար (թափքեր, բանող անիվ
ներ, դողեր). ջրահեռացման պատրաստուկներ
(քիմիկատներ) ապակիների համար. թթվեցրած
ջուր մարտկոցների վերալիցքավորման համար.
քիմիական հավելանյութեր յուղերի համար.
քիմիական հավելանյութեր լավորակիչների
սառնազդակների համար. քիմիական հավելա
նյութեր շարժիչային վառելիքի համար. արգե
լակի հեղուկներ ավտոմոբիլների համար.
տրանսպ որտային միջոցների շարժիչների
սառեցման համար բաղադրություններ. ուղղոր
դիչ բանող հեղուկներ ավտոմոբիլների համար.
էպօքսիդային խեժեր միացման և շրջասղոցման
համար, որոնք օգտագործվում են տրանս
պորտային միջոցների նորոգման համար.
քիմիական պատրաստուկներ ավտոմոբիլների
վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման
համար. մաքրող նյութեր վառելիքի ներցայտման
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համակարգի համար. փոխհաղորդակային
հեղուկ ավտոմոբիլների համար. ռադիատորի
հավելանյութեր ժանգոտման առաջացումը
կանխելու համար. հակաստատիկներ (բացա
ռությամբ կենցաղային).
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից պաշտպանող նյութեր. ներկա
նյութեր. խածանյութեր. թերթավոր և փոշենման
մետաղներ գեղարվեստական, գեղազարդման
նպատակների և գեղարվեստական տպագրու
թյան համար. պաշտպանական նախաներկային
պատվածքներ տրանսպորտային միջոցների
ամրաշրջանակների համար. հակակոռոզիա
կան քսուկներ տրանսպորտային միջոցների
համար. նախաներկեր. նախաներկային պատ
վածքներ. մակերևույթների համար նախա
ներկեր՝ նախատեսված ներկման համար.
հակակոռոզիական պատրաստուկներ.
դաս 3. պատրաստուկներ մաքրման,
ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման և
հղկամշակման համար. օծանելիք, եթերային
յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոն
ներ մազերի համար. հեղուկներ ապակիների
մաքրման համար, այդ թվում հողմային. հեղուկ
ներ տրանսպորտային միջոցների դետալների
մաքրման համար. մածուկներ ողորկման հա
մար. պատրաստուկներ փայլ հաղորդման և
պաշտպանական պատրաստուկներ ավտո
մոբիլների ներքին մակերեսի համար. կենցա
ղային հակաստատիկներ. օծանելիք. անու
շաբ ույր ջուր. մաքրող պատրաստուկներ
ավտոմոբիլների համար. պատրաստուկներ
ժանգի հեռացման համար. պատրաստուկներ
ներկերի և պիտակների հեռացման համար.
միջադիրների, խցուկների և խտացումների
հեռացման համար մաքրող պատրաստուկներ.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութ եր
լուսավորման նպատակների համար. տրանս
պորտային միջոցների համար քսուքներ և
քսանյութեր. շարժիչային յուղ. ավտոմոբիլների
համար արգելակի յուղ. յուղ ավտոմոբիլի ղեկի
հիդրոուժեղարարի համար. ավտոմոբիլների
փոխհաղորդակների համար քսանյութեր. թանձր
քսուքներ. գերչակի տեխնիկական յուղ.
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դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
հոտազերծիչներ (բացառությամբ անձնական
օգտագործման համար նախատեսվածների).
դեղատնային հավաքակազմ (դյուրակիր):
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120230
(220) 21.02.2012

(111) 19125
(151) 03.12.2012
(181) 21.02.2022
(730) Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան
Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա
տեսված են արդյունաբերության մեջ օգտա
գործելու համար. չմշակված սինթետիկ խեժեր,
չմշակված պլաստմասսաներ. կրակմարող
բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղ
ների զոդման և մխման համար. դաբաղիչ
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբերա
կան նպատակներով օգտագործելու համար.
ապակ ենման պատվածքներ (քիմիկատներ).
բաղադրություններ (քիմիկատներ) հողմային
ապակիների նորոգման համար. նյութեր հեռաց
ման համար (քիմիկատներ). թանձրացնող նյու
թեր (քիմիկատներ) մակերևույթի խտացման
համար. պատվածքներ (քիմիկատներ) գույների
վերականգնման և տրանսպորտային միջոց
ների թափքերի դետալների մակերևույթի պաշտ
պանման համար (թափքեր, բանող անիվներ,
դողեր). ջրահեռացման պատրաստուկներ (քիմի
կատներ) ապակիների համար. թթվեցրած ջուր
մարտկոցների վերալիցքավորման համար.
քիմիական հավելանյութեր յուղերի համար.
քիմիական հավելանյութեր լավորակիչների
սառնազդակների համար. քիմիական հավելա
նյութեր շարժիչային վառելիքի համար. արգե
լակի հեղուկներ ավտոմոբիլների համար.
տրանսպ որտային միջոցների շարժիչների
սառեցմ ան համար բաղադրություններ. ուղ
ղորդիչ բանող հեղուկներ ավտոմոբիլների
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համար. էպօքսիդային խեժեր միացման և շրջա
սղոցման համար, որոնք օգտագործվում են
տրանսպորտային միջոցների նորոգման համար.
քիմիական պատրաստուկներ ավտոմոբիլների
վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման
համար. մաքրող նյութեր վառելիքի ներցայտման
համակարգի համար. փոխհաղորդակային
հեղուկ ավտոմոբիլների համար. ռադիատորի
հավելանյութեր ժանգոտման առաջացումը
կանխելու համար. հակաստատիկներ (բացա
ռությամբ կենցաղային).
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից պաշտպանող նյութեր. ներկա
նյութեր. խածանյութեր. թերթավոր և փոշենման
մետաղներ գեղարվեստական, գեղազարդման
նպատակների և գեղարվեստական տպագրության
համար. պաշտպան ական նախաներկային
պատվ ածքներ տրանսպորտային միջոցների
ամրաշրջանակների համար. հակակոռոզիա
կան քսուկներ տրանսպորտային միջոցների
համար. նախաներկեր. նախաներկային պատ
վածքներ. մակերևույթների համար նախա
ներկեր՝ նախատեսված ներկման համար. հակա
կոռոզիական պատրաստուկներ.
դաս 3. պատրաստուկներ մաքրման,
ողորկմ ան (փայլեցման), ճարպազերծման և
հղկամշակման համար. օծանելիք, եթերային
յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոն
ներ մազերի համար. հեղուկներ ապակիների
մաքրման, այդ թվում հողմապակիների մաքրման
համար, հեղուկներ տրանսպորտային միջոցների
դետալների մաքրման համար. մածուկներ
ողորկման համար. պատրաստուկներ փայլ
հաղորդելու և պաշտպանական պատրաստուկ
ներ ավտոմոբիլների ներքին մակերեսի համար.
կենցաղային հակաստատիկներ. օծանելիք.
անուշաբույր ջուր. մաքրող պատրաստուկներ
ավտոմոբիլների համար. պատրաստուկներ
ժանգի հեռացման համար. պատրաստուկներ
ներկերի և պիտակների հեռացման համար.
միջադիրների, խցուկների և խտացումների
հեռացման համար մաքրող պատրաստուկներ.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր
լուսավորման նպատակների համար. տրանս
պորտային միջոցների համար քսուքներ և
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քսանյութեր. շարժիչային յուղ. ավտոմոբիլների
համար արգելակի յուղ. յուղ ավտոմոբիլի ղեկի
հիդրոուժեղարարի համար. ավտոմոբիլների
փոխհաղորդակների համար քսանյութեր. թանձր
քսուքներ. գերչակի տեխնիկական յուղ.
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ
ներ բուժական նպատակների համար. հոտա
զերծիչներ (բացառությամբ անձնական օգտա
գործման համար նախատեսվածների). դեղա
տնային հավաքակազմ (դյուրակիր):
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120231
(220) 21.02.2012

(111) 19126
(151) 03.12.2012
(181) 21.02.2022
(730) Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան
Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 7. ռեակտիվ շարժիչներ (բացառությամբ
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների հա
մար նախատեսվածների). շարժիչներ (բացառու
թյամբ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար նախատեսվածների). էլեկտրաշարժիչներ
(բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների). տուր
բիններ (բացառությամբ ցամաքային տրանս
պորտային միջոցների համար նախատ ես
վածների). շարժիչներ (բացառությամբ ցամա
քային տրանսպորտային միջոցների համար
նախատեսվածների). շարժիչների մասեր
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար, մասնավորապես` խլարարներ, մխո
ցաօ ղեր, յուղման օղեր, փոկեր, գլանների
բլոկներ, յուղային տակդիրներ, հարմարեցված
կափարիչներ, թափանիվներ, թափանիվների
քարտերներ, գլանների գլխիկներ, լծանակի
կափարիչներ, շարժիչների կափարիչներ,
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մխոցներ, ծնկաձև լիսեռներ և էլկտրական
կարգավորիչներ, լիսեռի ծունկի փոկանիվներ,
արտանետման կարճախողովակներ, օդային
ներթողող կարճախողովակներ, ջրային խողո
վակաշարեր, վառելիքային պոմպեր, ջրային
պոմպեր, պոմպեր վառելիքի ներցայտման
համար, պոմպեր- բոցամուղներ, վառելիքի
ներցայտման կարգավորիչներ, վառելիքային,
օդային, յուղային զտիչներ, օդամաքրիչներ,
մեխանիկական և էլկտրական կարգավորիչներ,
հովացման համակարգերի օդափոխիչներ,
յուղային հովացուցիչներ, փականներ, մեկնա
սարքեր, այրման մոմեր, սեպաձև փոկեր,
բարձր լարման մալուխներ, հպակ-դետալներ,
արտանետման խողովակներ, միջադիրներ,
ռադիատորներ, հերմետիկ պիտույքակազմեր,
գոլորշարարներ, կարբյուրատորներ, վառոցքի
սարքվածքներ, վառոցքի մագնետո, դետալներ
վերոնշյալ ապրանքների համար, ընդգրկված
տվ յալ դասում. մղիչներ, տուրբամղիչներ,
տուրբամղիչների արտանետող խողովակներ,
օդային ճնշակներ, տուրբաճնշակներ, հաս
տատուն հոսանքի շարժիչներ, հաստատուն
հոսանքի գեներատորներ, փոփոխական
հոսանքի շարժիչներ, փոփոխական հոսանքի
գեներ ատորներ, էլեկտրական գեներատ որ
ներ, յուղման, հիդրավլիկական, օդային, յուղա
յին, վառելիքային պոմպեր, պոմպերի կար
գավորիչներ, համաժամանակյա գեներատոր
ներ, օդային խտարարներ, դետալներ վերոնշյալ
ապրանքների համար ընդգրկված տվ յալ
դասում. ավտոմատ փոխակրիչներ, բեռնման
- բեռնաթափման աշխատանքների համար
մեքենաներ և սարքվածքներ, կոնվեյերներ,
պնևմափոխակրիչներ, վերամբարձ կռունկներ,
մասեր և պիտույքներ վերոնշյալ ապրանքների
համար ընդգրկված տվյալ դասում:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120232
(220) 21.02.2012

(111) 19127
(151) 03.12.2012
(181) 21.02.2022
(730) Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան
Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP
(442) 18.05.2012
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(540)

(511)
դաս 7. ռեակտիվ շարժիչներ (բացառությամբ
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների հա
մար նախատեսվածների). շարժիչներ (բացառու
թյամբ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար նախատեսվածների). էլեկտրաշարժիչ
ներ (բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր
տային միջոցների համար նախատեսված
ների). տուրբիններ (բացառությամբ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների). շարժիչներ (բացառությամբ
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների հա
մար նախատեսվածների). շարժիչների մասեր
ցամաք ային տրանսպորտային միջոցների
համար, մասնավորապես` խլարարներ, մխո
ցաօ ղեր, յուղման օղեր, փոկեր, գլանների
բլոկներ, յուղային տակդիրներ, հարմարեցված
կափարիչներ, թափանիվներ, թափանիվների
քարտերներ, գլանների գլխիկներ, լծանակի
կափարիչներ, շարժիչների կափարիչներ,
մխոցներ, ծնկաձև լիսեռներ և էլկտրական
կարգավորիչներ, լիսեռի ծունկի փոկանիվներ,
արտանետման կարճախողովակներ, օդային
ներթողող կարճախողովակներ, ջրային խողո
վակաշարեր, վառելիքային պոմպեր, ջրային
պոմպեր, պոմպեր վառելիքի ներցայտման
համար, պոմպեր- բոցամուղներ, վառելիքի
ներցայտման կարգավորիչներ, վառելիքային,
օդային, յուղային զտիչներ, օդամաքրիչներ,
մեխանիկական և էլկտրական կարգավորիչներ,
հովացման համակարգերի օդափոխիչներ,
յուղային հովացուցիչներ, փականներ, մեկնա
սարքեր, այրման մոմեր, սեպաձև փոկեր,
բարձր լարման մալուխներ, հպակ-դետալներ,
արտանետման խողովակներ, միջադիրներ,
ռադիատորներ, հերմետիկ պիտույքակազմեր,
գոլորշարարներ, կարբյուրատորներ, վառոցքի
սարքվածքներ, վառոցքի մագնետո, դետալներ
վերոնշյալ ապրանքների համար, ընդգրկված
տվ յալ դասում. մղիչներ, տուրբամղիչներ,
տուրբամղիչների արտանետող խողովակներ,
օդային ճնշակներ, տուրբաճնշակներ, հաս
տատուն հոսանքի շարժիչներ, հաստատուն
հոսանքի գեներատորներ, փոփոխական
հոսանքի շարժիչներ, փոփոխական հոսանքի
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գեներ ատորներ, էլեկտրական գեներատ որ
ներ, յուղման, հիդրավլիկական, օդային, յուղա
յին, վառելիքային պոմպեր, պոմպերի կար
գավորիչներ, համաժամանակյա գեներա
տորներ, օդային խտարարներ, դետալներ
վերոնշյալ ապրանքների համար ընդգրկված
տվ յալ դասում. ավտոմատ փոխակրիչներ,
բեռնման - բեռնաթափման աշխատանքների
համար մեքենաներ և սարքվածքներ, կոնվե
յերներ, պնևմափոխակրիչներ, վերամբարձ
կռունկներ, մասեր և պիտույքներ վերոնշյալ
ապրանքների համար ընդգրկված տվյալ դասում:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120358
(220) 14.03.2012

(111) 19128
(151) 03.12.2012
(181) 14.03.2022
(730) Էֆկո ֆուդս ՓԼՔ, CY
(442) 18.05.2012
(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) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120654
(220) 15.05.2012

(111) 19129
(151) 03.12.2012
(181) 15.05.2022
(730) «Վազ-2» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 4, AM
(442) 07.06.2012
(540)

(526) «ֆիրմային խանութ» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
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(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի փոխա
րինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր,
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ,
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք սառույց.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ. մասնավո
րապես` մանրամեծածախ առևտուր:
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20120670
(220) 18.05.2012

(111) 19130
(151) 03.12.2012
(181) 18.05.2022
(730) ՕՎիԷս Էս.Փի.Էյ., IT
(442) 07.06.2012
(310) MI2012C002787 (320) 16.03.2012 (330) IT
(540)

(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ.
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ.
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր.
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական
իրեր.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դա
սերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
կոսմետիկայի, օծանելիքների և օծանելիքների
պարագաների, օճառների, եթերային յուղերի,
խունկերի, բուրավետ փայտերի, անուշաբույր
չորացված բույսերի, մարմնի և մազերի խնամքի
և բուժման լոսյոնների և պատրաստուկների,
ատամի փոշիների և մածուկների, սպիտակեղենը
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բուրումնավետ դարձնելու համար անուշահոտ
պարագաների, լոգանքի յուղերի, կոշիկների
քսուքն երի, կաշվի քսուքների, մոմերի, բու
րում ն ավետ մոմերի, ձեռքի գործիքների և
պարագաների, դանակավոր իրերի, սառը
զենքերի, պատառաքաղների և գդալների,
ածելիների, լուսանկարչական սարքերի, լուսա
նկարչական սարքերի պատյանների, տեսա
խցիկների, տեսախցիկների պատյանների,
ակնոցների և հպաոսպնյակների պատյ ան
ների, քնելու համար աչքերի ծածկոցների,
ակնոցների շրջանակների, ակնոցների, արևային
ակնոցների, ակնոցների համար նախատեսված
շղթաների, սպորտային պաշտպանիչ ակնոցների,
հեռադիտակների, պաշտպանիչ սպորտային
սաղավարտների, հեռախոսների, բջջային
հեռախ ոսների, ռացիաների, ականջակալ
ների, բջջային հեռախոսների պատյանների,
երաժշտություն լսելու համար նախատեսված
ականջակալների, լազերային սկավառակների
(ձայն ային, տեսաձայնային), էլեկտրոնային
օրագրերի, լազերային սկավառակների համար
նախատեսված փոքր նվագարկիչների, նոութ
բուքերի, ձայներիզների, էլեկտրոնային հրա
տար ակությունների (ներբեռնվող), գրպանի
հաշվիչների, տրանսպորտային միջոցների
նավագնացական համակարգերի (մեքենայի
բորտ համակարգիչների), մկնիկների (տվյալների
վերամշակող սարքավորումների), մկնիկի գոր
գերի, համակարգիչների հիշողության սար
քերի, կշեռքների, քայլաչափերի, ջերմաս
տիճանի ցուցիչների, ձվի եփման ժամանա
կաչափերի (ավազային ժամացույցների), մագ
նիսների և դեկորատիվ մագնիսների, լուսա
վորման, ջեռուցման, շոգու արտադրման,
սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման,
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և
սանիտարատեխնիկական սարքերի, ազնիվ
մետաղների և դրանց համաձուլվածքների,
դրանցից պատրաստված կամ դրանցով պատված
իրերի, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում,
ոսկերչական իրերի, զարդերի, թանկարժեք
քարերի, ժամացույցների և այլ ժամանակաչափ
սարքերի, թղթի, ստվարաթղթի և դրանցից
պատրաստված իրերի, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում, տպագրական արտադրանքի,
կազմարարական աշխատանքների համար
նյութերի, լուսանկարների, գրենական պի
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տույքների, գրասենյակային կամ կենցա
ղային նպատակների համար կպչուն նյութերի,
նկարիչների համար պիտույքների, վրձին
ների, գրամեքենաների և գրասենյակային
պիտույքների (բացառությամբ կահույքի), ուսու
ցողական ձեռնարկների (բացառությամբ սար
քավորում ների), փաթեթավորման համար
պլաստմասսայե նյութերի (որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում), տառաշարերի, տպագրա
կան կլիշեների, կաշի և կաշվի նմանակումների,
դրանցից պատրաստված իրերի, որոնք ընդ
գրկված չեն այլ դասերում, կենդանիների
մորթ իների, սնդուկների և ճամփորդական
ճամպրուկն երի, անձրևանոցների և հովա
նոցների, ձեռնափայտերի, մտրակների, լծա
սարքերի և թամբագործական իրերի, կա
հույքի, հայելիների, նկարների շրջանակների,
փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջյուրից,
ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի
զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի
փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ
պլաստմասսայից պատրաստված իրերի, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում, տնային կամ
խոհանոցային կահկարասի և սպասքի, սանրերի
և սպունգների, խոզանակների (բացառությամբ
նկարչական վրձինների) և դրանց պատրաստման
նյութերի, մաքրման նպատակների համար
իրերի, պողպատյա տաշեղի, չմշակված կամ
մասնակի մշակված ապակու (բացառությամբ
շինարարական ապակու), ապակյա, հախճ
ապակյա և ճենապակյա իրերի, որոնք ընդ
գրկված չեն այլ դասերում, գործվածքն երի
և մանածագործական ապրանքների, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում, անկողնու ծած
կոցների և սեղանի ծածկոցների, հագուստի,
կոշկեղենի, գլխարկների, ժանյակների և ասեղ
նագործված իրերի, երիզների և ժապավեն
ների, կոճակների, սեղմակոճակների, կեռիկ
ների և ամրօղակների, գնդասեղների և
ասեղն երի, արհեստական ծաղիկների, գոր
գերի, հատակի ծածկոցների, խսիրների,
լինօլեումի և այլ հատակածածկույթների,
պատի պաստառների (ոչ մանածագործական),
խաղերի և խաղալիքների, մարմնամարզական
և սպորտային իրերի, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում, տոնածառի զարդերի, ծխախոտի,
ծխելու պիտույքների և լուցկիների ներկայացում
ինտերնետի միջոցով՝ մանրածախ առևտրի

12

ՄԱՍ
№1

նպատակով. երկարաժամկետ օգտագործման
ապրանքներ վաճառող խանութների և այլ
խանութների կառավարում. ֆրանչայզինգային
գործունեությանն առնչվող ծառայություններ.
սպառողների թվաքանակն ավելացնելուն,
հիմնական և այլ սպառողներին խրախուսելուն
ուղղված միջոցառումների և այլ ակցիաների
կազմակերպում, իրականացում, կառավարում և
վերահսկում, այդ թվում` ինտերնետով:
(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20120723
(220) 30.05.2012

(111) 19131
(151) 03.12.2012
(181) 30.05.2022
(730) «Զանգակ-97» ՍՊԸ, 0051, Երևան, Կոմի
տասի պող. 49/2, AM
(442) 22.06.2012
(540)

(526) «Հրատարակչություն», «Publishing house»,
«ԻԶԴԱՏԵԼՍՏՎՈ» (ռուս.) գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր
կազմարարական աշխատանքների համար.
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն
ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողա
կան ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավո
րումների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթա
վորման համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դա
սերում. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ:
____________________

(210) 20120834
(220) 22.06.2012

(111) 19132
(151) 03.12.2012
(181) 22.06.2022
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(730) «Ալիաս.ամ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 23
փող., 1 տուն, AM
(442) 19.07.2012
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կապույտ
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. համակարգիչներ, համակարգչային
ծրագրային արտադրանք.
դաս 37. սարքավորումների տեղակայում.
դաս 42. համակարգչային ապարատների և
ծրագրերի մշակում և կատարելագործում:
____________________

(210) 20120895
(220) 10.07.2012

(526) «ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐ, ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ»,
«LEGAL SERVICES, REAL PROPERTY
TRANSACTIONS» տարրերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 35. գովազդ.
դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված
գործարքներ, ներառյալ՝ գույքի գնահատում.
դաս 41. թարգմանչական ծառայություններ.
դաս 42. համակարգչային ծառայություններ.
չափագրում, քարտեզագրում.
դաս 45. իրավաբանական (փաստաբա
նական) ծառայություններ:
____________________

(210) 20120881
(220) 09.07.2012

(111) 19133
(151) 03.12.2012
(181) 09.07.2022
(730) Նարեկ Հայկի Բադիրյան, Երևան, Աբովյան
փ. 17, բն. 18, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(111) 19134
(151) 03.12.2012
(181) 10.07.2022
(730) «Նարսան» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 7, տուն
88, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ,
սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 6. պրոֆիլավորված մետաղական թիթեղ
ներ և տանիքի մետաղական աքսեսուարներ.
մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ.
դաս 16. պոլիէթիլենային տոպրակներ:
____________________

(210) 20120927
(220) 17.07.2012

(111) 19135
(151) 03.12.2012
(181) 17.07.2022
(730) «Դոքս քոմպյուտր» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ,
Արագածի զ. 1/46ա, AM
(442) 03.08.2012
(540)
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(526) «COMPUTERS» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբկեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և երկնա
գույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
____________________

(111) 19136
(151) 03.12.2012
(181) 18.07.2022
(730) Գևորգ Վանուշի Վարդանյան, Դավիթաշեն,
9-րդ փող., տուն 22, AM
(442) 03.08.2012
(540)
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(210) 20111176
(220) 19.09.2011

(111) 19138
(151) 03.12.2012
(181) 19.09.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հայկ Բաղդասարյան,
Երևան, Մամիկոնյանց 27շ., 78ա, AM
(442) 21.10.2011
(540)
(511)
դաս 43. սրճարան:
____________________

(210) 20120930
(220) 18.07.2012

(526) «ՏԱՔՍԻ» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 39. տաքսի ծառայություն:
____________________

(210) 20120964
(220) 24.07.2012

(111) 19137
(151) 03.12.2012
(181) 24.07.2022
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(210) 20111230
(220) 04.10.2011

(111) 19139
(151) 03.12.2012
(181) 04.10.2021
(730) ԷմԷսԴի Ինթըրնեյշնլ Հոլդինգզ ԳմբՀ, CH
(442) 21.11.2011
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111258
(220) 11.10.2011

(111) 19140
(151) 03.12.2012
(181) 11.10.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վերգինե Ալա
վերդյան, Երևան, Շահումյան 7, տուն 18, AM
(442) 05.11.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի):
____________________
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(526) «2011» թվականն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն,
կարմիր, դեղին, վարդագույն, կանաչ, մուգ
և բաց կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 25. մանկական, բեմական, տոնական
հագուստ.
դաս 40. մանկական, բեմական, տոնական
հագուստների կարում.
դաս 45. մանկական, բեմական, տոնական
հագուստների վարձույթ:
____________________

(210) 20120048
(220) 13.01.2012

(111) 19141
(151) 03.12.2012
(181) 13.01.2022
(730) Բրիջսթոուն Քորփորեյշն, JP
(442) 18.05.2012
(540)
(511)
դաս 12. ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ),
ինչպես նաև դրանց մասեր և կցամասեր. դողեր
մարդատար ավտոմոբիլների (ավտոմեքենա
ների) համար. դողեր բեռնատար ավտոմոբիլների
(ավտոմեքենաների) համար. դողեր ավտո
բուսների համար. դողեր մրցարշավային ավ
տոմոբիլների (ավտոմեքենաների) համար.
դողեր ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաներ)
համար. վերականգնված պահպանաշերտով
դողեր մարդատար ավտոմոբիլների (ավտո
մեքենաների) համար. վերականգնված պահպա
նաշերտով դողեր բեռնատար ավտոմոբիլների
(ավտոմեքենաների) համար. վերականգնված
պահպանաշերտով դողեր ավտոբուսների
համար. վերականգնված պահպանաշերտով
դողեր մրցարշավային ավտոմոբիլների
(ավտոմեքենաների) համար. վերականգնված
պահպանաշերտով դողեր ավտոմոբիլների
(ավտոմեքենաների) համար. վերականգնված
պահպանաշերտով դողեր ինքնաթիռների համար.
օդախցիկներ մարդատար ավտոմոբիլների
(ավտոմեքենաների) դողերի համար. օդախցիկներ
բեռնատար ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների)
դողերի համար. օդախցիկներ ավտոբուսների
դողերի համար. օդախցիկներ մրցարշավային
ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) դողերի
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համար. օդախցիկներ ավտոմոբիլների (ավտո
մեքենաների) դողերի համար. անիվներ մար
դատար ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների)
համար. անիվներ բեռնատար ավտոմոբիլների
(ավտոմեքենաների) համար. անիվներ ավտո
բուսների համար. անիվներ մրցարշավային
ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) համար.
անիվներ ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների)
համար. պահպանաշերտի ռետին վերոնշյալ
բոլոր տրանսպորտային միջոցների դողերի
պահպանաշերտի վերականգնման համար.
երկանիվ տրանսպորտային միջոցներ, ինչպես
նաև դրանց մասեր և կցամասեր. դողեր երկ
անիվ տրանսպորտային միջոցների համար.
օդախցիկներ երկանիվ տրանսպորտային
միջոցների դողերի համար. անիվներ երկանիվ
տրանսպորտային միջոցների համար. հեծա
նիվներ, ինչպես նաև դրանց մասեր և կցամա
սեր. դողեր հեծանիվների համար. օդախցիկներ
հեծանիվների դողերի համար. անիվներ
հեծանիվների համար. պահպանաշերտի
ռետին երկանիվ տրանսպորտային միջոցների
և հեծանիվների դողերի պահպանաշերտի
վերականգնման համար. դողեր և դողերի
օդախ ցիկներ ինքնաթիռների համար. պահ
պանաշերտի ռետին ինքնաթիռների դողերի
պահպանաշերտի վերականգնման համար.
ռետինե ինքնասոսնձվող մակադրակներ դողերի
և դողերի օդախցիկների նորոգման համար.
անիվների եզրակներ և արտաքին պատվածքներ
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
անիվների համար. օդախցիկներ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների դողերի համար.
կախոցներ ցամաքային տրանսպորտային մի
ջոցն երի համար. օդաճնշական կախոցներ
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար. միացնող կցորդիչներ կամ միակցիչներ
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար. նավերի բախամեղմիչներ. նստոցների
բարձիկներ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. դողերի պահպանաշերտեր
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար (տրակտոր տեսակի). ճկափողեր
հեղուկների մատուցման համար (ոչ մետաղա
կան), ցամաքային տրանսպորտային միջոց
ների համար. կախոցների մասեր ցամաք ա
յին տրանսպորտային միջոցների համար. օդա
ճնշական զսպաններ, կախոցներ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20120077
(220) 19.01.2012

(111) 19142
(151) 03.12.2012
(181) 19.01.2022
(730) Կոմպանի Ժերվե Դանոն, FR
(442) 18.05.2012
(540)

12

ՄԱՍ
№1

(511)
դաս 12. ավտոմոբիլներ, էլեկտրական
տրանսպորտային միջոցներ, ներառյալ՝ էլեկ
տրական ավտոմոբիլներ, վագոններ, վագո
նետներ, բեռն ատար ավտոմոբիլներ, ֆուր
գոններ, սպորտ ային տրանսպորտային մի
ջոցներ, ավտոբ ուսներ, տրանսպորտային
միջոցներ հանգստի համար, սպորտային
ավտոմոբիլներ, մրցարշավային ավտոմոբիլ
ներ, բեռնատարներ, կոնստրուկտիվ մասեր
և դետալներ բոլոր վերոնշյալ ապրանքների
համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120121
(220) 27.01.2012

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 29. կաթ, կաթի փոշի, խտացրած,
բուրավետացված և հարած կաթ. կաթնամթերք,
մասնավորապես՝ կաթնային աղանդեր, յոգուրտ
ներ, յոգուրտային ըմպելիքներ, մամլած կաթ
նաշոռ. ըմպելիքներ բուրումնավետ կամ համային
հավելանյութերով կամ առանց դրանց, որոնք
հիմնականում բաղկացած են կաթից կամ
կաթնամթերքից. կաթնային ըմպելիքներ, որոնց
հիմնական բաղադրիչը հանդիսանում է կաթը.
մրգեր պարունակող կաթնային ըմպելիքներ.
թթվակաթնային մթերք բուրումնավետ կամ
համային հավելանյութերով կամ առանց դրանց:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120096
(220) 24.01.2012

(111) 19143
(151) 03.12.2012
(181) 24.01.2022
(730) Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան
Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP
(442) 18.05.2012
(540)

(111) 19144
(151) 03.12.2012
(181) 27.01.2022
(730) Խ. Ուրիաչ Ի Քոմփանիա, Ս.Ա., ES
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական մթերքներ, մասնա
վորապես՝ ախորժակի և աճի (զարգացման)
խթանիչներ. ֆիզիոլոգիական անաբոլիկ ստե
րիոիդներ (ոչ հորմոնալ):
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120122
(220) 27.01.2012

(111) 19145
(151) 03.12.2012
(181) 27.01.2022
(730) Խ. Ուրիաչ Ի Քոմփանիա, Ս.Ա., ES
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
հակահիստամինային դեղագործական պատ
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րաստուկներ կամ ցանկացած այլ մթերքներ,
որոնք նախատեսված են ալերգիկ ռինիտի և
եղնջատենդի բուժման համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120123
(220) 27.01.2012

(111) 19146
(151) 03.12.2012
(181) 27.01.2022
(730) Խ. Ուրիաչ Ի Քոմփանիա, Ս.Ա., ES
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական մթերքներ, մասնա
վորապես՝տրոմբոցիտների հակաագրեգատ և
մթերքներ տրոմբոցիտալ էմբոլիկ հիվանդու
թյուների կամ տրոմբոզի հետ կապված հիվան
դությունները կանխելու և բուժելու համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120147
(220) 03.02.2012

(111) 19147
(151) 03.12.2012
(181) 03.02.2022
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(442) 18.05.2012
(540)
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ,
մախորկա. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ,
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ,
ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգարետներ,
պապիրոսներ, սիգարներ, սիգարիլներ. ծխելու
նյութեր, որոնք վաճառվում են առանձին կամ
ծխախոտի հետ խառնուրդում ոչ բժշկական կամ
բուժական նպատակների համար. քթախոտ.
ծխելու պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ դասում.
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ, սիգարետի
պարկուճներ և լուցկի:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

12

ՄԱՍ
№1

(210) 20120148
(220) 03.02.2012

(111) 19148
(151) 03.12.2012
(181) 03.02.2022
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(442) 18.05.2012
(540)

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

(210) 20120149

(111) 19149

(220) 03.02.2012

(151) 03.12.2012
(181) 03.02.2022

(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ,
մախորկա. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ,
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ,
ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգարետներ, պա
պիրոսներ, սիգարներ, սիգարիլներ. ծխելու
նյութեր, որոնք վաճառվում են առանձին կամ
ծխախոտի հետ խառնուրդում ոչ բժշկական կամ
բուժական նպատակների համար. քթախոտ.
ծխելու պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ դասում.
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ, սիգարետի
պարկուճներ և լուցկի:
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20120150
(220) 03.02.2012

(111) 19150
(151) 03.12.2012
(181) 03.02.2022
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(442) 18.05.2012
(540)
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ,
մախորկա. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ,
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ,
ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգարետներ,
պապիրոսներ, սիգարներ, սիգարիլներ. ծխելու
նյութեր, որոնք վաճառվում են առանձին կամ
ծխախոտի հետ խառնուրդում ոչ բժշկական կամ
բուժական նպատակների համար. քթախոտ.
ծխելու պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ դասում.
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ, սիգարետի
պարկուճներ և լուցկի:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120162
(220) 07.02.2012

(111) 19151
(151) 03.12.2012
(181) 07.02.2022
(730) Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմի
թիդ, JP
(442) 18.05.2012
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
սիրտ-անոթային հիվանդությունների բուժման
համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120163
(220) 07.02.2012

(111) 19152
(151) 03.12.2012
(181) 07.02.2022
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմոբիլներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

12

ՄԱՍ
№1

(210) 20120164
(220) 07.02.2012

(111) 19153
(151) 03.12.2012
(181) 07.02.2022
(730) Բրիջսթոուն Քորփորեյշն, JP
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաների),
ինչպես նաև դրանց մասեր և կցամասեր. դողեր
մարդատար ավտոմոբիլների (ավտոմեքենա
ների) համար. դողեր բեռնատար ավտոմոբիլ
ների (ավտոմեքենաների) համար. դողեր ավտո
բուսների համար. դողեր մրցարշավային ավ
տոմ ոբիլների (ավտոմեքենաների) համար.
դողեր ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաներ)
համար. վերականգնված պահպանաշերտով
դողեր մարդատար ավտոմոբիլների (ավտո
մեքենաների) համար. վերականգնված պահ
պանաշերտով դողեր բեռնատար ավտոմոբիլների
(ավտոմեքենաների) համար. վերականգնված
պահպանաշերտով դողեր ավտոբուսների հա
մար. վերականգնված պահպանաշերտով
դողեր մրցարշավային ավտոմոբիլների (ավտո
մեքենաների) համար. վերականգնված պահ
պանաշերտով դողեր ավտոմոբիլների (ավտո
մեքենաների) համար. վերականգնված պահ
պանաշերտով դողեր ինքնաթիռների համար.
օդախցիկներ մարդատար ավտոմոբիլների (ավտո
մեքենաների) դողերի համար. օդախցիկներ բեռ
նատար ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների)
դողերի համար. օդախցիկներ ավտոբուսների
դողերի համար. օդախցիկներ մրցարշավային
ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) դողերի
համար. օդախցիկներ ավտոմոբիլների (ավտո
մեքենաների) դողերի համար. անիվներ մար
դատար ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաներ)
համար. անիվներ բեռնատար ավտոմոբիլների
(ավտոմեքենաների) համար. անիվներ ավտո
բուսների համար. անիվներ մրցարշավային
ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) համար.
անիվներ ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների)
համար. պահպանաշերտի ռետին վերոնշյալ
բոլոր տրանսպորտային միջոցների դողերի
պահպ անաշերտի վերականգնման համար.
երկանիվ տրանսպորտային միջոցներ, ինչպես
նաև դրանց մասեր և կցամասեր. դողեր երկա
նիվ տրանսպորտային միջոցների համար.
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օդախցիկներ երկանիվ տրանսպորտային
միջոցների դողերի համար. անիվներ երկանիվ
տրանսպորտային միջոցների համար. հեծա
նիվներ, ինչպես նաև դրանց մասեր և կցամա
սեր. դողեր հեծանիվների համար. օդախցիկներ
հեծանիվների դողերի համար. անիվներ հեծա
նիվների համար. պահպանաշերտի ռետին
երկանիվ տրանսպորտային միջոցների և
հեծանիվների դողերի պահպանաշերտի վերա
կանգնման համար. դողեր և դողերի օդա
խցիկներ ինքնաթիռների համար. պահպ ա
նաշերտի ռետին ինքնաթիռների դողերի պահ
պանաշերտի վերականգնման համար. ռե
տինե ինքնասոսնձվող մակադրակներ դողերի
և դողերի օդախցիկների նորոգման համար.
անիվների եզրակներ և արտաքին պատվածքներ
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
անիվների համար. օդախցիկներ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների դողերի համար.
կախոցներ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. օդաճնշական կախոցներ
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար. միացնող կցորդիչներ կամ միակցիչներ
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար. նավերի բախամեղմիչներ. նստոցների
բարձիկներ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. դողերի պահպանաշերտեր
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար (տրակտոր տեսակի). ճկափողեր
հեղուկների մատուցման համար (ոչ մետա
ղական), ցամաքային տրանսպորտային միջոց
ների համար. կախոցների մասեր ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար. օդա
ճնշական զսպաններ, կախոցներ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120176
(220) 08.02.2012

(111) 19154
(151) 03.12.2012
(181) 08.02.2022
(730) Աստելլաս Ֆարմա Յուրըփ Բ.Վ., NL
(442) 18.05.2012
(540)

12

ՄԱՍ
№1

(511)
դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական
և հիգիենիկ (սանիտարական) պատրաստուկներ,
արտադրանք և նյութեր բժշկական նպատակների
համար.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և
դրանց վերաբերող նախագծեր.
դաս 44. դեղագործական և բժշկական
ծառայություններ. դեղագործական և բժշկական
խորհրդատվական ծառայություններ. բժշկական
(բուժական) խնամքի ծառայություններ:
(740) Ն. Թումանյան
____________________

(210) 20120177
(220) 08.02.2012

(111) 19155
(151) 03.12.2012
(181) 08.02.2022
(730) Աստելլաս Ֆարմա Յուրըփ Բ.Վ., NL
(442) 18.05.2012
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական
և հիգիենիկ (սանիտարական) պատրաստուկներ,
արտադրանք և նյութեր բժշկական նպատակների
համար.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և
դրանց վերաբերող նախագծեր.
դաս 44. դեղագործական և բժշկական
ծառայություններ. դեղագործական և բժշկական
խորհրդատվական ծառայություններ. բժշկական
(բուժական) խնամքի ծառայություններ:
(740) Ն. Թումանյան
____________________

(210) 20120248
(220) 23.02.2012

(111) 19156
(151) 03.12.2012
(181) 23.02.2022
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան,
Չկալովի 43, AM
(442) 06.04.2012
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(540)

12

ՄԱՍ
№1

(526) Բացի «ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ» բառից մնացած
տարրերն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, ծիրա
նագույն, ոսկեգույն, կարմիր և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20120256
(220) 23.02.2012
(526) Բացի «ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ» բառից մնացած
տարրերն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, ոսկե
գույն, կարմիր, սպիտակ և սև գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինի:
____________________

(111) 19158
(151) 03.12.2012
(181) 23.02.2022
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան,
Չկալովի 43, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(210) 20120253
(220) 23.02.2012

(111) 19157
(151) 03.12.2012
(181) 23.02.2022
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան,
Չկալովի 43, AM
(442) 06.04.2012
(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ շագա
նակագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 21. տարա.
դաս 33. գինի:
____________________
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(210) 20120257
(220) 23.02.2012

(111) 19159
(151) 03.12.2012
(181) 23.02.2022
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան,
Չկալովի 43, AM
(442)
06.04.2012
(540)

12

ՄԱՍ
№1

նյութեր, որոնք վաճառվում են առանձին կամ
ծխախոտի հետ խառնուրդում, ոչ բժշկական կամ
բուժական նպատակների համար. քթախոտ.
ծխելու պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ դասում.
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ, սիգարետի
պարկուճներ և լուցկի:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120385
(220) 19.03.2012

(111) 19161
(151) 03.12.2012
(181) 19.03.2022
(730) Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի
Լիմիթիդ, JP
(442)18.05.2012
(540)

(526) Բացի «ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ» բառից մնացած
տարրերն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, ծիրա
նագույն, ոսկեգույն, կարմիր և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինի:
____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
սիրտ-անոթային հիվանդությունների բուժման
համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120326
(220) 05.03.2012

(111) 1 9162
(151) 03.12.2012
(181) 19.03.2022
(730) Ջոնսոն Քընթրոլս Հիբրիդ ընդ Րիսայքլինգ
ԳՄԲՀ, DE
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ,
մախորկա. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ,
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ,
ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգարետներ, պա
պիրոսներ, սիգարներ, սիգարիլներ. ծխելու

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և դեղին
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. արդյունաբերական մարտկոցներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(111) 19160
(151) 03.12.2012
(181) 05.03.2022
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(442) 18.05.2012
(310) 2011736342 (320) 07.11.2011 (330) RU
(540)

(210) 20120386
(220) 19.03.2012
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(210) 20120387
(220) 19.03.2012

(111) 19163
(151) 03.12.2012
(181) 19.03.2022
(730) Ջոնսոն Քընթրոլս Հիբրիդ ընդ Րիսայքլինգ
ԳՄԲՀ, DE
(442) 18.05.2012
(540)

(210) 20120464
(220) 02.04.2012

(511)
դաս 9. արդյունաբերական մարտկոցներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

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

(111) 19164
(151) 03.12.2012
(181) 23.03.2022
(730) Ֆորդ Մոթոր Քամփնի, US
(442) 18.05.2012
(310) 85/454955 (320) 24.10.2011 (330) US
85/454957
24.10.2011
US
(540)

12

ՄԱՍ
№1

(111) 19165
(151) 03.12.2012
(181) 02.04.2022
(730) Սթիֆել Լաբորաթորիես, Ինք., US
(442) 18.05.2012
(540)

(210) 20120414
(220) 23.03.2012

(511)
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային
միջոցներ, մասնավորապես՝ ավտոմոբիլ
ներ, բեռնատար ավտոմոբիլներ, ֆուրգոններ,
արտաճան ապարհային տրանսպորտային
միջոցներ, և դրանց կառուցվածքային դետալներ
ու շարժիչներ.
դաս 35. մեծածախ առևտրի մատակա
րարման գործունեություն և մանրածախ առևտրի
խանութների ծառայություններ` նոր և օգտա
գործված շարժիչային տրանսպորտային միջոց
ների, մասերի և աքսեսուարների բնագա
վառում. երրորդ անձանց ապրանքների և
ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացում
ավտոմոբիլային արդյունաբերության ոլորտում`
առաջխաղացման նյութերի և արտադրանքի
մասին տեղեկատվության տարածմամբ` օն
լայն գլոբալ համակարգչային ցանցի, տպա
գրված նյութերի տարածման, ձայնա- և տեսա
գրությունների, հեռուստատեսային և ռադիո
ձայնագրությունների, օնլայն գովազդի և առաջ
խաղացման մրցույթների միջոցով. մանրածախ
առևտրի խանութների ծառայություններ ավտո
մոբիլների, ավտոմոբիլային մասերի և աքսե
սուարների բնագավառում. ավտոմոբիլների
վաճառքի գործակալություն:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120544
(220) 19.04.2012

(111) 19166
(151) 03.12.2012
(181) 19.04.2022
(730) «Կամեյա» ՍՊԸ, Երևան, Բաղյան 7, բն.19, AM
(442) 04.05.2012
(540)
(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝
լաունջ բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20120550
(220) 23.04.2012

(111) 19167
(151) 03.12.2012
(181) 23.04.2022
(730) Վահե Չանգլյան, Երևան, Պուշկինի 36,
բն. 2, AM
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. ներմուծում, վաճառք:
____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(210) 20120576
(220) 27.04.2012

(111) 19168
(151) 03.12.2012
(181) 27.04.2022
(730) «Ասիկս» ՍՊԸ, Երևան, Այգեձոր, տուն 5, AM
(442) 18.05.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կարմիր,
բաց վարդագույն, սպիտակ 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.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք սառույց.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20120577_2
(220) 27.04.2012

(111) 19169
(151) 03.12.2012
(181) 27.04.2022
(730) «Ասիկս» ՍՊԸ, ք.Երևան, Այգեձոր, տուն
5, AM
(442) 18.05.2012
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(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ բորդո, կարմիր,
մուգ վարդագույն, գազարագույն, բաց կանաչ
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 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20120732
(220) 01.06.2012

(111) 19170
(151) 03.12.2012
(181) 01.06.2022
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր
նահանգի կորպորացիա, US
(442) 22.06.2012
(540)
(511)
դաս 5. սննդային հավելումներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20120762
(220) 08.06.2012

(111) 19171
(151) 03.12.2012
(181) 08.06.2022
(730) «Աջենսի օֆ ռեյտինգ մարքետինգ ինֆոր
մեյշն» ՍՊԸ, Երևան, Իսահակյան 28, AM
(442) 22.06.2012
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(540)

(511)

(526) «INDEPENDENT NEWS AGENCY» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ
կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. ծառայություններ հան
րության հետ կապերի բնագավառում. մար
կետինգի ծառայություններ. վերլուծություն
գործարարության ասպարեզում.
դաս 36. ֆինանսական վերլուծություն.
վարկանշավորման և աստիճանակարգման
(ռենքինգի) ծառայություններ ֆինանսների և
ապահովագրության ասպարեզում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. լրատվա
կան գործակալություններ:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

դաս 35. լուսատուների, լուսարձակների,
լամպերի և տրանսֆորմատորների, ջրատար և
կոյուղատար խողովակների, չիլերների (օդորա
կիչ), ֆանկոյլների (օդորակիչ), կաթսաների և այլ
պարագաների, օդափոխության համակարգերի,
օդորակման համակարգերի (կենցաղային,
խուղակային (կանալային) և արդյունաբերական
օդորակիչների), շատրվանային պատրաստի
համակարգերի և պարագաների ներմուծում.
դաս 37. էլեկտրատեխնիկական մոնտաժ,
տարածքային, ճակատային (ֆասադ ային)
և ներքին լուսավորություն, լուսատ ուների,
լուսարձակների, լամպերի և տրանսֆորմ ա
տորների մոնտաժային և տեղադրման աշխա
տանքներ. ջրատար և կոյուղատար խողովակ
ների մոնտաժային աշխատանքներ. չիլեր
ների (օդորակիչ), ֆանկոյլների (օդորակիչ),
կաթսաների և այլ պարագաների մոնտաժային
աշխատանքներ. օդափոխության համակարգերի
մոնտաժային աշխատանքներ. օդատարների
պատրաստում, կենցաղային, խուղակային
(կանալային) և արդյունաբերական օդորակիչների
մոնտաժային աշխատանքներ. շատրվանային
պատրաստի համակարգերի և պարագաների
մոնտաժային, տեղադրման աշխատանքներ.
խորհրդատվություն նշված աշխատանքների
վերաբերյալ.
դաս 42. էլեկտրատեխնիկական նախա
գծում. տարածքային, ճակատային (ֆասադային)
և ներքին լուսավորության նախագծում և դիզայն.
նախահաշվի կազմում:
____________________

(210) 20120873
(220) 04.07.2012

(111) 19172
(151) 03.12.2012
(181) 04.07.2022
(730) «Վաելկոն» ՍՊԸ, Երևան, Եզնիկ Կողբացի
փ., 1ա շ., բն. 73, АМ
(442) 03.08.2012
(540)
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(210) 20120932
(220) 18.07.2012

(111) 19173
(151) 03.12.2012
(181) 18.07.2022
(730) «Սիթիֆորմատ» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան
փող. 106, բն. 21, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(526) «COMPLETE ENGINEERING SOLUTIONS»
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
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(526) «CITY FORMAT» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, կարմիր
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
____________________

(210) 20120950
(220) 20.07.2012

(111) 19174
(151) 03.12.2012
(181) 20.07.2022
(730) «Կալիֆորնիա բուրգեր» ՍՊԸ, 0069,
Երևան, Գոգոլի նրբ. 74, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(526) «CALIFORNIA» և «BURGERS» բառերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ,
դեղին և շագանակագույն 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 պիտույք
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն

12

ՄԱՍ
№1

ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտո
ղական ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքա
վորումների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթա
վորման համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դա
սերում. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի փոխա
րինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր,
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ,
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական,
այգեգործական, անտառային և հացահատիկա
յին մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասե
րում. 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.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________
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(210) 20120953
(220) 20.07.2012

(111) 19175
(151) 03.12.2012
(181) 20.07.2022
(730) Վահագն Ատոմյան, Երևան, Կոմիտասի
48ա, բն.99, AM
(442) 03.08.2012
(540)

12

ՄԱՍ
№1

(210) 20120965
(220) 24.07.2012

(111) 19177
(151) 03.12.2012
(181) 24.07.2022
(730) «Հայկ Ռաֆո» ՍՊԸ, 0031, Երևան, Խ.
Խաչատրյան, 21 տուն, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(511)
դաս 29. տոմատի մածուկ.
դաս 30. կետչուպ, մայոնեզ:
____________________

(210) 20120960
(220) 23.07.2012

(111) 19176
(151) 03.12.2012
(181) 23.07.2022
(730) Արմեն Արսենի Ղազարյան, Երևան, Արշա
կունյաց 24/16, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 39. տաքսի ծառայություն:
____________________

(210) 20120980
(220) 25.07.2012

(111) 19178
(151) 03.12.2012
(181) 25.07.2022
(730) «Ռիմինի» ՍՊԸ, Երևան, Բաշինջաղյան փ.,
2-րդ նրբ., 1 շ., բն. 37, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(511)
դաս 35. խանութ-սրահ:
____________________
(526) «ԵՐԵՎԱՆ» և «ՊԻՑՑԱ» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է դեղին և կանաչ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքով ապահովման ծա
ռայություն:
____________________

(210) 20120994
(220) 26.07.2012

(111) 19179
(151) 03.12.2012
(181) 26.07.2022
(730) «Գրիգաէլա» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան
պ., 47/12, AM
(442) 18.08.2012
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(540)

(210) 20121014
(220) 30.07.2012

(111) 19181
(151) 03.12.2012
(181) 30.07.2022
(730) Տիգրան Դերենիկի Շահբազյան, Երևան,
Հալաբյան 13, բն. 44, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(526) «HOTEL» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, սև և
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. հյուրանոց:
____________________

(511)
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:
____________________

(210) 20120996
(220) 27.07.2012

(210) 20121073
(220) 08.08.2012

(111) 19180
(151) 03.12.2012
(181) 27.07.2022
(730) «Սիտրոնիկս Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Հ.
Հակոբյան 3, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(511)
դաս 42. արտադրաարդյունաբերական և
տեխնիկակիրառական էլեկտրոնիկայի, ճշգրիտ
ինժեներիայի, դեղագործության և բիոտեխ
նոլոգիայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների,
այլընտրանքային էներգետիկայի, արտադրական
դիզայնի և հեռահաղորդակցության (տվյալների)
ինֆորմացիայի փոխանցման համար տեխնո
լոգիական սարքավորումների, համակարգերի
և նյութերի նախագծում և արտադրություն,
գիտական հետազոտություններ և մշակումներ,
փորձարարակոնստրուկտորական աշխա
տանքներ:
____________________
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ՄԱՍ
№1

(111) 19182
(151) 03.12.2012
(181) 08.08.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մգրդիչ Բոյադջյան,
Երևան, Հյուսիսային պող., 11 շ., բն. 20, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(526) «DENTAL CLINIC», «COSMETIC DENTISTRY
AND IMPLANT» գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է մանուշակագույն,
սև, մոխրագույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 44. ատամնաբուժարան:
____________________

(210) 20121074
(220) 08.08.2012

(111) 19183
(151) 03.12.2012
(181) 08.08.2022
(730) Աշոտ Ժիրայրի Ղարիբյան, Երևան, Շահա
միրյանների 7/15, AM
(442) 18.08.2012
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(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և կապույտ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր (շինանյութի խանութ):
____________________

(210) 20111570
(220) 08.12.2011

(111) 19184
(151) 03.12.2012
(181) 08.12.2021
(730) Դը Ջիլլեթ Քամփընի, US
(442) 20.02.2012
(540)

(526) «THE BEST A MAN CAN GET» արտահայ
տութ յունն ինքնուրույն պահպան ության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 3. օճառներ. օծանելիք, եթերային
յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ
մազերի համար.
դաս 8. ածելիներ և ածելիների սայրեր,
սայրեր պարունակող բաշխիչ սարքեր, կասետ
ներ, կալիչներ (բռնիչներ), քարթրիջներ և դրանց
բաղադրիչ մասեր:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120029
(220) 11.01.2012

(111) 19185
(151) 03.12.2012
(181) 11.01.2022
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(442) 18.05.2012
(310) 2011741169 (320) 15.12.2011 (330) RU
(540)

12

ՄԱՍ
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(511)
դաս 41. զվարճություններ և մշակութային
գործունեություն, մասնավորապես՝ հասարա
կական, սոցիալական, երաժշտական և (կամ)
գեղարվեստական, դերասանական միջո
ցառումների, երեկոների, ընդունելությունների
և երեկույթների կազմակերպում, պլանավորում
ու անցկացում:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120049
(220) 13.01.2012

(111) 19186
(151) 03.12.2012
(181) 13.01.2022
(730) Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 18. ուղեպայուսակներ. տնտեսական
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. ծովափի
պայուսակներ. մեծ պայուսակներ, մեծ տնտե
սական պայուսակներ, տոպրակ պայու
սակն եր, պայուսակներ գնումների համար.
գեղարարության իրերի տուփեր. սպորտային
պայուսակներ. պայուսակներ, փոքր պարկեր.
թիկնապայուսակներ. ճամպրուկներ. քսակներ.
դրամապանակներ. կռնապայուսակներ, պայու
սակներ. իրեր փաստաթղթերի համար. տափակ
ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար. տափակ
ճամպրուկներ. բանալիների պատյանն եր.
անձրևանոցներ. պայուսակներ կոսմետիկայի
համար. պայուսակներ տակաշորերի համար.
պայուսակներ երեխաներին կրելու համար.
վզափոկեր շների համար. վերմակներ շների
համար, ծածկոցներ շների համար. հագուստ
շների համար. փռվածքներ շների համար,
անձեռոցիկներ շների համար. շների մեջքին
ամրացվող տեղափոխվող պայուսակներ, պատ
յաններ.
դաս 24. տեքստիլից, գործվածքից և
պլաստմ ասսայե նյութերից (գործվածքների
փոխարինիչներ) իրեր, որոնք պատկանում են
տվայլ դասին. սպիտակեղեն տնային տնտե
սության համար. անկողնու սպիտակեղեն.
սեղանի սպիտակեղեն. սրբիչներ. ձեռքի սրբիչ
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ներ. անկողնու ծածկոցներ ու սփռոցներ. անձե
ռոցիկներ. պիտակներ մանածագործական
նյութերից, որոնք պատկանում են տվյալ դասին.
դրոշներ. նուրբ գործվածքներ դրոշակն երի
համար. մանածագործական նյութեր և գործ
վածքներ (գործվածքային և տրիկոտաժեղեն).
վարագույրներ. ծանր վարագույրներ. պատու
հանների համար վարագույրներ. վերմակներ,
ծածկոցներ. մահուդի նյութերից դրոշներ. սա
վաններ. մգդակած վերմակներ, ծածկոցներ.
ժանյակներ. բարձերեսներ. փսխելու համար
նախատեսված կտավներ (քաթաններ). կտորից
փոխվող պատյաններ բարձերի, միջադիրների,
աստառների համար. փռվածքներ տակդիրների
փոխման համար.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմ
նամ արզական պարագաներ և սպորտ ա
յին ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. տոնածառի զարդեր. թավ շյա
խաղալիքներ. խաղալիքներ լոգարանի համար.
ճլորթի. շարժվող կամ շարժական մասերով
խաղալիքներ մանկական մահճակալների համար.
մանկական բազկաթոռներ ավտոմոբիլային,
ավտո-օրորոցներ. չխչխկաններ. զարգացնող
մանկական գորգիկներ. խաղալիքներ շների
համար.
դաս 35. մանրածախ առևտրի և ապրանքների
խառը տեսականու լայն ընտրության պատվերի
ինտերակտիվ ծառայությունների տրամադրում.
հագուստի, կոշիկների, գլխարկների, հագուստի
աքսեսուարների, պայուսակների, ճամպրուկների,
կաշվե իրերի, արևապաշտպանիչ ակնոցների,
թանկարժեք իրերի, ժամացույցների, խաղա
լիքների ու խաղերի, մազերի համար աքսե
սուարների, կոսմետիկական միջոցների, արդու
զարդի պարագաների, բուրավետ նյութերի,
հոտազերծման նյութերի, օծանելիքի, անձնա
կան խնամքի համար իրերի, գրասենյակային
պիտույքների, նվերների, հուշանվերների,
տան համար ապրանքների, տնտեսական
ապրանքների, սպասքի, կենցաղային ապրանք
ների, տնային պարագաների, տան համար
զարդարանքների, թղթե իրերի, կահավորանքի
առարկաների, մթերքի և ըմպելիքների, անկողնու
պարագաների, անկողնու սպիտակեղենի, ըմպե
լիքների համար պարագաների, ըմպելիքների
համար սպասքի, ապակե իրերի և այլ ապրանքների
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մանրածախ վաճառք. խթանող ծառայություններ
նորաձևության բնագավառում, ներառյալ նորաձև
պարագաների և աքսեսուարների ընտրության ու
հավաքման առաջարկություններ. հագուստի
և այլ տարատեսակ ապրանքների մանրածախ
առևտրի ծառայությունների մենեջմենթ. գովազդի
և շուկայավարության ծառայություններ. երրորդ
անձանց ապրանքների և ծառայությունների
առաջխաղացում էլեկտրոնային կայքում գովազդի
տեղադրման ու խթանող ցուցադրումների,
ցուցադրությունների եղանակով, որոնք հասա
նելի են համակարգչային ցանցի միջոցով.
կատալոգների առաքման և ուղիղ փոստային
առաքման ծառայություններ. ապրանքների ու
ծառայությունների պատվիրման համակարգ
չային ինտերակտիվ ծառայություններ. դիսկոնտ
քարտերի, գնորդի քարտերի, խրախուսական
քարտերի, ակումբային քարտերի հիման վրա
խթանող ծրագրեր՝ հագուստի, նորաձև աքսե
սուարների և այլ ապրանքների մանրածախ
առևտրի առաջխաղացման նպատակով. գովազդ.
գործերի կառավարում գործարարության բնագա
վառում. վարչարարական գործունեություն գոր
ծարարության ասպարեզում. գրասենյակային
ծառայություն:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120050
(220) 13.01.2012

(111) 19187
(151) 03.12.2012
(181) 13.01.2022
(730) Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական պարագաներ և սպորտային ապ
րանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասե
րում. տոնածառի զարդեր. թավշյա խաղալիք
ներ. խաղալիքներ լոգարանի համար. ճլորթի.
շարժվող կամ շարժական մասերով խաղալիք
ներ մանկական մահճակալների համար.
մանկ ական բազկաթոռներ ավտոմոբիլային,
ավտո-օրորոցներ. չխչխկաններ. զարգացնող
մանկական գորգիկներ, խաղալիքներ շների
համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20120051
(220) 13.01.2012

(111) 19188
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(181) 13.01.2022
(730) Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 18. ուղեպայուսակներ. տնտեսական
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. ծո
վափի պայուսակներ. մեծ պայուսակներ, մեծ
տնտեսական պայուսակներ, տոպրակ պայու
սակներ, պայուսակներ գնումների համար.
գեղարարության իրերի տուփեր. սպորտային
պայուսակներ. պայուսակներ, փոքր պարկեր.
թիկնապայուսակներ. ճամպրուկներ. քսակներ.
դրամապանակներ. կռնապայուսակներ, պայու
սակներ. իրեր փաստաթղթերի համար. տափակ
ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար. տափակ
ճամպրուկներ. բանալիների պատյաններ.
անձրևանոցներ. պայուսակներ կոսմետիկայի
համար. պայուսակներ տակաշորերի համար.
պայուսակներ երեխաներին կրելու համար.
վզափոկեր շների համար. վերմակներ շների
համար, ծածկոցներ շների համար. հագուստ
շների համար. փռվածքներ շների համար,
անձեռոցիկներ շների համար. շների մեջքին
ամրացվող տեղափոխվող պայուսակներ, պատ
յաններ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. մանրածախ առևտրի և ապրանքների
խառը տեսականու լայն ընտրության պատվերի
ինտերակտիվ ծառայությունների տրամադրում.
հագուստի, կոշիկների, գլխարկների, հագուստի
աքսեսուարների, պայուսակների, ճամպրուկների,
կաշվե իրերի, արևապաշտպանիչ ակնոցների,
թանկարժեք իրերի, ժամացույցների, խաղա
լիքների ու խաղերի, մազերի համար աքսե
սուարների, կոսմետիկական միջոցների, արդու
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զարդի պարագաների, բուրավետ նյութերի,
հոտազերծման նյութերի, օծանելիքի, անձնա
կան խնամքի համար իրերի, գրասենյակային
պիտույքների, նվերների, հուշանվերների,
տան համար ապրանքների, տնտեսական ապ
րանքների, սպասքի, կենցաղային ապրանք
ների, տնային պարագաների, տան համար
զարդարանքների, թղթե իրերի, կահավորանքի
առարկաների, մթերքի և ըմպելիքների, անկողնու
պարագաների, անկողնու սպիտակեղենի, ըմպե
լիքների համար պարագաների, ըմպելիքների
համար սպասքի, ապակե իրերի և այլ ապրանքների
մանրածախ վաճառք. խթանող ծառայություններ
նորաձևության բնագավառում, ներառյալ նորաձև
պարագաների և աքսեսուարների ընտրության ու
հավաքման առաջարկություններ. հագուստի
և այլ տարատեսակ ապրանքների մանրածախ
առևտրի ծառայությունների մենեջմենթ. գովազդի
և շուկայավարության ծառայություններ. երրորդ
անձանց ապրանքների և ծառայությունների
առաջխաղացում էլեկտրոնային կայքում գովազդի
տեղադրման ու խթանող ցուցադրումների,
ցուցադրությունների եղանակով, որոնք հասա
նելի են համակարգչային ցանցի միջոցով.
կատալոգների առաքման և ուղիղ փոստային
առաքման ծառայություններ. ապրանքների ու
ծառայությունների պատվիրման համակարգչային
ինտերակտիվ ծառայություններ. դիսկոնտ քար
տերի, գնորդի քարտերի, խրախուսական քար
տերի, ակումբային քարտերի հիման վրա
խթանող ծրագրեր՝ հագուստի, նորաձև աքսե
սուարների և այլ ապրանքների մանրածախ
առևտրի առաջխաղացման նպատակով. գովազդ.
գործերի կառավարում գործարարության բնագա
վառում. վարչարարական գործունեություն գոր
ծարարության ասպարեզում. գրասենյակային
ծառայություն:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120052
(220) 13.01.2012

(111) 19189
(151) 03.12.2012
(181) 13.01.2022
(730) Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US
(442) 18.05.2012
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(511)
դաս 18. ուղեպայուսակներ. տնտեսական
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. ծով
ափի պայուսակներ. մեծ պայուսակներ, մեծ
տնտեսական պայուսակներ, տոպրակ պայու
սակներ, պայուսակներ գնումների համար.
գեղարարության իրերի տուփեր. սպորտային
պայուսակներ. պայուսակներ, փոքր պարկեր.
թիկնապայուսակներ. ճամպրուկներ. քսակներ.
դրամապանակներ. կռնապայուսակներ, պայու
սակներ. իրեր փաստաթղթերի համար. տափակ
ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար. տափակ
ճամպրուկներ. բանալիների պատյաններ.
անձրևանոցներ. պայուսակներ կոսմետիկայի
համար. պայուսակներ տակաշորերի համար.
պայուսակներ երեխաների կրելու համար.
վզափոկեր շների համար. վերմակներ շների
համար, ծածկոցներ շների համար. հագուստ
շների համար. փռվածքներ շների համար,
անձեռոցիկներ շների համար. շների մեջքին
ամրացվող տեղափոխվող պայուսակներ, պատ
յաններ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. մանրածախ առևտրի և ապրանքների
խառը տեսականու լայն ընտրության պատվերի
ինտերակտիվ ծառայությունների տրամադրում.
հագուստի, կոշիկների, գլխարկների, հագուստի
աքսեսուարների, պայուսակների, ճամպրուկների,
կաշվե իրերի, արևապաշտպանիչ ակնոցների,
թանկարժեք իրերի, ժամացույցների, խաղա
լիքն երի ու խաղերի, մազերի համար աքսե
սուարների, կոսմետիկական միջոցների, արդու
զարդի պարագաների, բուրավետ նյութերի,
հոտազերծման նյութերի, օծանելիքի, անձնա
կան խնամքի համար իրերի, գրասենյակա
յին պիտույքների, նվերների, հուշանվերների,
տան համար ապրանքների, տնտեսական ապ
րանքների, սպասքի, կենցաղային ապրանք
ների, տնային պարագաների, տան համար
զարդարանքների, թղթե իրերի, կահավորանքի
առարկաների, մթերքի և ըմպելիքների, անկողնու
պարագաների, անկողնու սպիտակեղենի,
ըմպել իքների համար պարագաների, ըմպե
լիքների համար սպասքի, ապակե իրերի և այլ

12

ՄԱՍ
№1

ապրանքների մանրածախ վաճառք. խթա
նող ծառայություններ նորաձևության բնագա
վառում, ներառյալ նորաձև պարագաների և
աքսեսուարների ընտրության ու հավաքման
առաջարկություններ. հագուստի և այլ տարա
տեսակ ապրանքների մանրածախ առևտրի
մենեջմենթ. գովազդ և շուկայավարում. երրորդ
անձանց ապրանքների և ծառայությունների
առաջխաղացում էլեկտրոնային կայքում գովազդի
տեղադրման ու խթանող ցուցադրումների,
ցուցադրությունների եղանակով, որոնք հասա
նելի են համակարգչային ցանցի միջոցով.
կատալոգների առաքման և ուղիղ փոստային
առաքման ծառայություններ. ապրանքների ու
ծառայությունների պատվիրման համակարգ
չային ինտերակտիվ ծառայություններ. դիսկոնտ
քարտերի, գնորդի քարտերի, խրախուսական
քարտերի, ակումբային քարտերի հիման վրա
խթանող ծրագրեր՝ հագուստի, նորաձև աքսե
սուարն երի և այլ ապրանքների մանրածախ
առևտրի առաջխաղացման նպատակով. գովազդ.
գործերի կառավարում գործարարության բնա
գավառում. վարչարարական գործունեություն
գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային
ծառայություն:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120053
(220) 13.01.2012

(111) 19190
(151) 03.12.2012
(181) 13.01.2022
(730) Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 35. մանրածախ առևտրի և ապրանքների
խառը տեսականու լայն ընտրության պատվերի
ինտերակտիվ ծառայությունների տրամադրում.
հագուստի, կոշիկների, գլխարկների, հագուստի
աքսեսուարների, պայուսակների, ճամպրուկների,
կաշվե իրերի, արևապաշտպանիչ ակնոցների,
թանկարժեք իրերի, ժամացույցների, խաղա
լիքների ու խաղերի, մազերի համար աքսե
սուարների, կոսմետիկական միջոցների, արդու
զարդի պարագաների, բուրավետ նյութերի,
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.12.2012

հոտազերծման նյութերի, օծանելիքի, անձնա
կան խնամքի համար իրերի, գրասենյակային
պիտույքների, նվերների, հուշանվերների,
տան համար ապրանքների, տնտեսական
ապրանքների, սպասքի, կենցաղային ապ
րանքների, տնային պարագաների, տան համար
զարդարանքների, թղթե իրերի, կահավորանքի
առարկաների, մթերքի և ըմպելիքների, անկող
նու պարագաների, անկողնու սպիտակեղենի,
ըմպելիքների համար պարագաների, ըմպե
լիքների համար սպասքի, ապակե իրերի
և այլ ապրանքների մանրածախ վաճառք.
խթանող ծառայություններ նորաձևության բնա_
գավառում, ներառյալ նորաձև պարագաների
և աքսեսուարների ընտրության ու հավաքման
առաջարկություններ. հագուստի և այլ տարա
տեսակ ապրանքների մանրածախ առևտրի
մենեջմենթ. գովազդ և շուկայավարում. երրորդ
անձանց ապրանքների և ծառայությունների
առաջխաղացում էլեկտրոնային կայքում գովազդի
տեղադրման ու խթանող ցուցադրումների,
ցուցադրությունների եղանակով, որոնք հասա
նելի են համակարգչային ցանցի միջոցով.
կատալոգների առաքման և ուղիղ փոստային
առաքման ծառայություններ. ապրանքների ու
ծառայությունների պատվիրման համակարգչային
ինտերակտիվ ծառայություններ. դիսկոնտ
քարտերի, գնորդի քարտերի, խրախուսա
կան քարտերի, ակումբային քարտերի հիման
վրա խթանող ծրագրեր՝ հագուստի, նորաձև
աքսեսուարների և այլ ապրանքների մանրածախ
առևտրի առաջխաղացման նպատակով. գովազդ.
գործերի կառավարում գործարարության բնա
գավառում. վարչարարական գործունեություն
գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային
ծառայություն:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120054
(220) 13.01.2012

(111) 19191
(151) 03.12.2012
(181) 13.01.2022
(730) Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US
(442) 18.05.2012
(540)
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ՄԱՍ
№1

(511)
դաս 35. մանրածախ առևտրի և ապրանքների
խառը տեսականու լայն ընտրության պատվերի
ինտերակտիվ ծառայությունների տրամադրում.
հագուստի, կոշիկների, գլխարկների, հագուստի
աքսեսուարների, պայուսակների, ճամպրուկների,
կաշվե իրերի, արևապաշտպանիչ ակնոց
ների, թանկարժեք իրերի, ժամացույցների,
խաղալ իքների ու խաղերի, մազերի համար
աքսեսուարների, կոսմետիկական միջոցների,
արդուզարդի պարագաների, բուրավետ նյութերի,
հոտազերծման նյութերի, օծանելիքի, անձնա
կան խնամքի համար իրերի, գրասենյակային
պիտույքների, նվերների, հուշանվերների,
տան համար ապրանքների, տնտեսական
ապրանքների, սպասքի, կենցաղային ապրանք
ների, տնային պարագաների, տան համար
զարդարանքների, թղթե իրերի, կահավորանքի
առարկաների, մթերքի և ըմպելիքների, անկողնու
պարագաների, անկողնու սպիտակեղենի, ըմպե
լիքների համար պարագաների, ըմպելիքների
համար սպասքի, ապակե իրերի և այլ ապրանքների
մանրածախ վաճառք. խթանող ծառայություն
ներ նորաձևության բնագավառում, ներառ
յալ նորաձև պարագաների և աքսեսուարների
ընտրության ու հավաքման առաջարկություններ.
հագուստի և այլ տարատեսակ ապրանքների
մանրածախ առևտրի մենեջմենթ. գովազդ և
շուկայավարում. երրորդ անձանց ապրանք
ների և ծառայությունների առաջխաղացում
էլեկտրոնային կայքում գովազդի տեղադրման ու
խթանող ցուցադրումների, ցուցադրությունների
եղանակով, որոնք հասանելի են համակարգչային
ցանցի միջոցով. կատալոգների առաքման և
ուղիղ փոստային առաքման ծառայություններ.
ապրանքների ու ծառայությունների պատվիր
ման համակարգչային ինտերակտիվ ծառա
յություններ. դիսկոնտ քարտերի, գնորդի քար
տերի, խրախուսական քարտերի, ակում
բային քարտերի հիման վրա խթանող ծրա
գրեր՝ հագուստի, նորաձև աքսեսուարների
և այլ ապրանքների մանրածախ առևտրի
առաջխաղացման նպատակով. գովազդ. գոր
ծերի կառավարում գործարարության բնագա
վառում. վարչարարական գործունեություն գոր
ծարարության ասպարեզում. գրասենյակային
ծառայություն:
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20120055
(220) 13.01.2012

(111) 19192
(151) 03.12.2012
(181) 13.01.2022
(730) Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 9. ակնոցային օպտիկա. քթակնոցներ
(պենսնե). արևապաշտպան ակնոցներ. ակնոց
ներ. ակնոցներ կարդալու համար. դեղատոմսով
դուրս գրված ակնոցներ. պաշտպանիչ ակնոցներ.
ակնոցային օպտիկայի, քթակնոցների, արևա
պաշտպան ակնոցների, ակնոցների, կարդալու
համար ակնոցների մասեր, դետալներ ու
պարագ աներ. շրջանակներ. պատյաններ.
պարաններ, շղթաներ. քուղեր. վզի շղթաներ.
փոխարինվող, պահեստային ոսպնյակներ.
քթի հենակներ. վնասվածքներից ակնոցները
պաշտպանող փրփրանյութից շերտագծեր.
ակնոցների և հպաոսպնյակների համար
պատյ աններ. տեղեկատվություն պարունա
կող էլեկտրոնային քարտեր. կրեդիտ քարտեր.
չերկարաձգվող վարկով կրեդիտ քարտեր,
վճարման քարտեր. խրախուսական քարտեր,
գնորդների խրախուսման համար քարտեր,
դիսկոնտ քարտեր. միջոցների սահմանափակ
ժամկետով քարտեր. հիմնական գնորդների
համար խրախուսական ծրագրերում գործածվող
էլեկտրոնային քարտեր. երաժշտական գրառ
մամբ կոմպակտ սկավառակներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120057
(220) 13.01.2012

(111) 19193
(151) 03.12.2012
(181) 13.01.2022
(730) Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալի
ֆոռնիայի նահանգ, US
(442) 18.05.2012
(540)

12

ՄԱՍ
№1

(511)
դաս 18. ուղեպայուսակներ. տնտեսական
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. ծով
ափի պայուսակներ. մեծ պայուսակներ, մեծ
տնտեսական պայուսակներ, տոպրակ պայու
սակներ, պայուսակներ գնումների համար.
գեղարարության իրերի տուփեր. սպորտային
պայուսակներ. պայուսակներ, փոքր պարկեր.
թիկնապայուսակներ. ճամպրուկներ. քսակներ.
դրամապանակներ. կռնապայուսակներ, պայու
սակներ. իրեր փաստաթղթերի համար. տափակ
ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար. տափակ
ճամպրուկներ. բանալիների պատյաններ.
անձրևանոցներ. պայուսակներ կոսմետիկայի
համար. պայուսակներ տակաշորերի համար.
պայուսակներ երեխաներին կրելու համար.
վզափոկեր շների համար. վերմակներ շների
համար, ծածկոցներ շների համար. հագուստ
շների համար. փռվածքներ շների համար,
անձեռոցիկներ շների համար. շների մեջքին
ամրացվող տեղափոխվող պայուսակներ, պատ
յաններ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120058
(220) 13.01.2012

(111) 19194
(151) 03.12.2012
(181) 13.01.2022
(730) Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալի
ֆոռնիայի նահանգ, US
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 9. ակնոցային օպտիկա. քթակնոցներ
(պենսնե). արևապաշտպան ակնոցներ. ակնոց
ներ. ակնոցներ կարդալու համար. դեղատոմսով
դուրս գրված ակնոցներ. պաշտպանիչ ակնոց
ներ. ակնոցային օպտիկայի, քթակնոցների,
արևապաշտպան ակնոցների, ակնոցների, կար
դալու համար ակնոցների մասեր, դետալներ
ու պարագաներ. շրջանակներ. պատյաններ.
պարաններ, շղթաներ. քուղեր. վզի շղթաներ.
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փոխարինվող, պահեստային ոսպնյակներ.
քթի հենակներ. վնասվածքներից ակնոցները
պաշտպանող փրփրանյութից շերտագծեր.
ակնոցների և հպաոսպնյակների համար
պատյաններ. տեղեկատվություն պարունակող
էլեկտ րոնային քարտեր. կրեդիտ քարտեր.
չերկարաձգվող վարկով կրեդիտ քարտեր,
վճարման քարտեր. խրախուսական քարտեր,
գնորդների խրախուսման համար քարտեր,
դիսկոնտ քարտեր. միջոցների սահմանափակ
ժամկետով քարտեր. հիմնական գնորդների
համար խրախուսական ծրագրերում գործածվող
էլեկտրոնային քարտեր. երաժշտական գրառ
մամբ կոմպակտ սկավառակներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120059
(220) 13.01.2012

(111) 19195
(151) 03.12.2012
(181) 13.01.2022
(730) Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալի
ֆոռնիայի նահանգ, US
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 35. մանրածախ առևտրի և ապրանքների
խառը տեսականու լայն ընտրության պատվերի
ինտերակտիվ ծառայությունների տրամադրում.
հագուստի, կոշիկների, գլխարկների, հագուստի
աքսեսուարների, պայուսակների, ճամպրուկների,
կաշվե իրերի, արևապաշտպանիչ ակնոցների,
թանկարժեք իրերի, ժամացույցների, խաղա
լիքների ու խաղերի, մազերի համար աքսե
սուարների, կոսմետիկական միջոցների, արդու
զարդի պարագաների, բուրավետ նյութերի,
հոտազերծման նյութերի, օծանելիքի, անձնա
կան խնամքի համար իրերի, գրասենյակա
յին պիտույքների, նվերների, հուշանվերների,
տան համար ապրանքների, տնտեսական
ապրանքների, սպասքի, կենցաղային ապ
րանքների, տնային պարագաների, տան
համար զարդարանքների, թղթե իրերի, կահա
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վորանքի առարկաների, մթերքի և ըմպե
լիքների, անկողնու պարագաների, անկողնու
սպիտակեղենի, ըմպելիքների համար պարա
գաների, ըմպելիքների համար սպասքի,
ապակե իրերի և այլ ապրանքների մանր ա
ծախ վաճառք. խթանող ծառայություններ
նորաձևության բնագավառում, ներառյալ
նորաձև պարագաների և աքսեսուարների
ընտրության ու հավաքման առաջարկություններ.
հագուստի և այլ տարատեսակ ապրանքների
մանրածախ առևտրի մենեջմենթ. գովազդ և
շուկայավարում. երրորդ անձանց ապրանք
ների և ծառայությունների առաջխաղացում
էլեկտրոնային կայքում գովազդի տեղադրման ու
խթանող ցուցադրումների, ցուցադրությունների
եղանակով, որոնք հասանելի են համակարգչային
ցանցի միջոցով. կատալոգների առաքման և
ուղիղ փոստային առաքման ծառայություն
ներ. ապրանքների ու ծառայությունների պատ
վիրման համակարգչային ինտերակտիվ ծառա
յություններ. դիսկոնտ քարտերի, գնորդի քար
տերի, խրախուսական քարտերի, ակում
բային քարտերի հիման վրա խթանող ծրա
գրեր՝ հագուստի, նորաձև աքսեսուարների
և այլ ապրանքների մանրածախ առևտրի
առաջխաղացման նպատակով. գովազդ. գոր
ծերի կառավարում գործարարության բնա
գավառում. վարչարարական գործունեություն
գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային
ծառայություն:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120061
(220) 13.01.2012

(111) 19196
(151) 03.12.2012
(181) 13.01.2022
(730) Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալի
ֆոռնիայի նահանգ, US
(442) 18.05.2012
(540)
(511)
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմ
նամ արզական պարագաներ և սպորտային
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասե
րում. տոնածառի զարդեր. թավշյա խաղալիքներ.
խաղալիքներ լոգարանի համար. ճլորթի. շարժ
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վող կամ շարժական մասերով խաղալիք
ներ մանկական մահճակալների համար. ման
կական բազկաթոռներ ավտոմոբիլային, ավտոօրորոցներ. չխչխկաններ. զարգացնող ման
կական գորգիկներ. խաղալիքներ շների համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120062
(220) 13.01.2012

(111) 19197
(151) 03.12.2012
(181) 13.01.2022
(730) Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք.,
Կալիֆոռնիայի նահանգ, US
(442) 18.05.2012
(540)
(511)
դաս 9. ակնոցային օպտիկա. քթակնոցներ
(պենսնե). արևապաշտպան ակնոցներ. ակնոց
ներ. ակնոցներ կարդալու համար. դեղատոմսով
դուրս գրված ակնոցներ. պաշտպանիչ ակնոց
ներ. ակնոցային օպտիկայի, քթակնոցների,
արևապաշտպան ակնոցների, ակնոցների, կար
դալու համար ակնոցների մասեր, դետալներ
ու պարագաներ. շրջանակներ. պատյաններ.
պարաններ, շղթաներ. քուղեր. վզի շղթաներ.
փոխարինվող, պահեստային ոսպնյակներ.
քթի հենակներ. վնասվածքներից ակնոցները
պաշտպանող փրփրանյութից շերտագծեր.
ակնոցների և հպաոսպնյակների համար
պատյաններ. տեղեկատվություն պարունա
կող էլեկտրոնային քարտեր. կրեդիտ քարտեր.
չերկարաձգվող վարկով կրեդիտ քարտեր,
վճարման քարտեր. խրախուսական քարտեր,
գնորդների խրախուսման համար քարտեր,
դիսկոնտ քարտեր. միջոցների սահմանափակ
ժամկետով քարտեր. հիմնական գնորդների
համար խրախուսական ծրագրերում գործած
վող էլեկտրոնային քարտեր. երաժշտական
գրառմամբ կոմպակտ սկավառակներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120271
(220) 27.02.2012

(111) 19198
(151) 03.12.2012
(181) 27.02.2022
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(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեն
նոստյու «Ինտել», RU
(442) 06.04.2012
(540)

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

(210) 20120284
(220) 29.02.2012

(111) 19199
(151) 03.12.2012
(181) 28.02.2022

(730) Սինսեյ, Ինք., US
(442) 07.06.2012
(310) 85/410,039 (320) 29.08.2011 (330) US
(540)
(511)
դաս 9. համակարգչային ծրագրեր, մասնա
վորապես՝ համակարգչային ծրագրեր գովազդի,
շուկայավարման և էլեկտրոնային առևտրի
կիրառական ծրագրերի համար. էլեկտրոնային
առևտրի համակարգչային ծրագրեր, որոնք
թույլ են տալիս օգտատերերին կատարելու
էլեկտրոնային բիզնես գործարքներ գլոբալ
համակարգչային ցանցի միջոցով.
դաս 35. էլեկտրոնային առևտուր, մասնավո
րապես՝ հեռահաղորդակցության ցանցերի
միջոցով ապրանքների և ծառայությունների
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում՝
գովազդի և վաճառքի նպատակներով. պահան
ջարկի ստեղծման և պոտենցիալ սպառողների
շրջանի որոշման գործունեությունների և ծառա
յությունների տրամադրում.
դաս 42. ծրագրեր, որպես ծառայություն՝
համակարգչային ծրագրային ապահովման
հնարավորություններով՝ էլեկտրոնային առևտրի,
գովազդի, առևտրային համակարգերի և կոն
տենտ կառավարման համակարգերի համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20120338
(220) 12.03.2012

(111) 19200
(151) 03.12.2012
(181) 12.03.2022
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(442) 07.06.2012
(310) M-201120336 (320) 20.12.2011 (330) UA
(540)
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ,
մախորկա. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ,
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ,
ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգարետներ, պա
պիր ոսներ, սիգարներ, սիգարիլներ. ծխելու
նյութեր, որոնք վաճառվում են առանձին կամ
ծխախոտի հետ խառնուրդում, ոչ բժշկական կամ
բուժական նպատակների համար. քթախոտ.
ծխելու պիտույքներ՝ ընդգրկված 34-րդ դասում.
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. սիգարետի
պարկուճներ և լուցկի:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120344
(220) 12.03.2012

(111) 19201
(151) 03.12.2012
(181) 12.03.2022
(730) Սքեչըրս Յու.Էս Էյ., Ինք. II, Դելավեր
նահանգի կորպորացիա, US
(442) 07.06.2012
(540)
(511)
դաս 25. կոշկեղեն, այդ թվում` կոշիկներ,
սպորտային կոշիկներ, սանդալներ, հողաթափեր
և երկարաճիտք կոշիկներ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120356
(220) 14.03.2012

(111) 19202
(151) 03.12.2012
(181) 14.03.2022
(730) Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP
(442) 07.06.2012
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ՄԱՍ
№1

(540)

(511)
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ.
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման
մետաղներ գեղարվեստական, գեղազարդ
ման նպատակների և գեղարվեստական տպա
գրության համար. ներկանյութեր շիթավոր
տպիչների, պատճենահան մեքենաների, ֆաք
սիմիլային ապարատների համար. թանաքի
քարթրիջներ (ներառյալ թանաքի քարթրիջ
ներ տպող գլխիկներով) շիթավոր տպիչների,
պատճ ենահան մեքենաների, ֆաքսիմիլային
ապարատների համար. երանգավորիչ լազե
րային տպիչների, պատճենահան մեքեն ա
ների, ֆաքսիմիլային մեքենաների համար.
երանգավորիչ քարթրիջներ լազերային տպիչ
ների, պատճենահան մեքենաների, ֆաքսի
միլային մեքենաների համար.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո
գրաֆիական, օպտիակական, կշռման, չափ
ման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման),
փրկության և ուսուցման սարքեր և գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավոր
ման կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկա
տվության այլ թվային կրիչներ. կանխավճարով
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրամ
արկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ,
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և
համակարգիչներ. համակարգչային ծարագրային
ապահովում. կրակմարիչներ. լուսանկարչական
ապարատներ. թվային լուսանկարչական ապա
րատներ. տեսախցիկներ. էլեկտրոնային հաշ
վիչ մեքենաներ. պատճենահան մեքենաներ.
ֆաքսիմիլային ապարատներ. տեղեկամուտներ.
լազերային տպիչներ. շիթավոր տպիչներ. վերո
նշյալ ապրանքների մասեր և աքսեսուարներ,
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.12.2012

մասնավորապես` մարտկոցներ, կուտակչային
մարտկոցների լիցքավորման սարքեր. ավտո
մեքենաների մարտկոցի ադապտերներ. ՓՀ
(փոփոխական հոսանքի) ադապտերներ. պատ
յաններ լուսանկարչական ապարատների, թվա
յին ապարատների, տեսախցիկների համար.
փոկեր լուսանկարչական ապարատների,
թվային ապարատների, տեսախցիկների համար.
պայուսակներ լուսանկարչական ապարատների,
թվային ապարատների, տեսախցիկների համար.
կալաններ. համակարգչային շարագրային
ապահովում թվային լուսանկարչական ապա
րատների, տեսախցիկների, շիթավոր տպիչների,
լազերային տպիչների, պատճենահան մեքե
նաների, ֆաքսիմիլային ապարատների, տեղե
կամուտների համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120360
(220) 14.03.2012

(111) 19203
(151) 03.12.2012
(181) 14.03.2022
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(442) 07.06.2012
(310) 2012703207 (320) 09.02.2012 (330) RU
(540)
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ,
մախորկա. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ,
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ,
ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգարետներ, պապի
րոսներ, սիգարներ, սիգարիլներ. ծխելու նյութեր,
որոնք վաճառվում են առանձին կամ ծխա
խոտի հետ խառնուրդում, ոչ բժշկական կամ
բուժական նպատակների համար. քթախոտ.
ծխելու պիտույքներ՝ ընդգրկված 34-րդ դասում.
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. սիգարետի
պարկուճներ և լուցկի:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120553
(220) 23.04.2012
(730) Սինսեյ, Ինք., US
(442) 07.06.2012

(111) 19204
(151) 03.12.2012
(181) 23.04.2022
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ՄԱՍ
№1

(540)

(511)
դաս 38. վեբ-կայքի տրամադրում՝ սոցիա
լական ցանցի ֆունկցիաների հնարավորություն
ներով, մասնավորապես՝ զրույցի սենյակների
տրամադրում համակարգչի օգտատերերի
միջև հաղորդագրությունների փոխանցման
համար՝ կապված վեբ-կայքի ծրագրավորման
վերաբերյալ ընդհանուր հետաքրքրությունների
թեմաների հետ.
դաս 41. զվարճանքի ծառայություններ, մաս
նավորապես՝ վեբ-կայքի տրամադրում համաշ
խարհային մասշտաբով տարածված կինո
ֆիլմի և հեռուսատատեսային հաղորդումների
հնարավորություններով՝ գործողության, ար
կածային, դրամայի, կատակերգության,
սիրավեպի, նորությունների, թոք-շոուների,
վավ եր ագրակ ան, խաղային շոուների, ռեա
լիթիի, սարսափի, գիտական ֆանտաստիկայի,
սպորտի, բնական շարժումներով կադրերի,
երաժշտության, մշակույթի, կենսաոճի, անի
մացիոն և մանկական զվարճանքների բնա
գավառում՝ օգտագործելով համաշխարհային
համակարգչային ցանցը և անլար ցանցերը:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120554
(220) 23.04.2012

(111) 19205
(151) 03.12.2012
(181) 23.04.2022
(730) Հանքուք Թայր Քօ., Լթդ., KR
(442) 19.07.2012
(540)
(591) նշանը պահպանվում է կարմրանարնջագույն
և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. օդախցիկներ
տրանսպորտային միջոցների համար. դողեր
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների հա
մար. դողերի օդախցիկներ տրանսպորտային
միջոցների համար. օդաճնշական դողեր. ձուլված
դողեր ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.12.2012

(210) 20120626
(220) 07.05.2012

(111) 19206
(151) 03.12.2012
(181) 07.05.2022
(730) Այրոնվուդ ֆարմասյութիքլս, Ինք., US
(442) 22.06.2012
(310) 1043390 (320) 18.12.2009 (330) US
(540)

(511)
դաս 5. խրոնիկ կոնստիպացիայի (փոր
կապի), գրգռված հաստ աղիքի սինդրոմի,
սպաստիկ կոլիտի, աղեստամոքսային ուղիների
մոտորիկայի խախտման և այլ աղեստամոքսային
խանգարումների բուժման մեջ օգտագործելու
համար դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120648
(220) 11.05.2012

(111) 19207
(151) 03.12.2012
(181) 11.05.2022
(730) Լուսինե Միհրանի Մինասյան, Երևան, Ղ.
Փարպեցի 8, բն. 1, AM
(442) 07.06.2012
(540)
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ՄԱՍ
№1

(210) 20120733
(220) 01.06.2012

(111) 19208
(151) 03.12.2012
(181) 01.06.2022
(730) Օնքոլիթիքս Բայոթեք Ինք., CA
(442) 03.08.2012
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ,
որոնք օգտագործվում են քաղցկեղի բուժման
համար:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20120734
(220) 01.06.2012

(111) 19209
(151) 03.12.2012
(181) 01.06.2022
(730) Օնքոլիթիքս Բայոթեք Ինք., CA
(442) 03.08.2012
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ,
որոնք օգտագործվում են քաղցկեղի բուժման
համար:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20120735
(220) 01.06.2012

(111) 19210
(151) 03.12.2012
(181) 01.06.2022
(730) Օնքոլիթիքս Բայոթեք Ինք., CA
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ.
անվտանգության ծառայություններ սեփակա
նության և անհատի պաշտպանության համար.
այլ անձանց կողմից մատուցվող անհատական
և սոցիալական ծառայություններ անհատի
կարիքները հոգալու համար:
____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ,
որոնք օգտագործվում են քաղցկեղի բուժման
համար:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20120824
(220) 20.06.2012

(111) 19211
(151) 03.12.2012
(181) 20.06.2022
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(730) «Էվըլայն գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Գայի պող.,
18 շ., բն. 9, AM
(442) 19.07.2012
(540)

(526) «Travel & tours», «travel agency» արտա
հայտություններն ինքնուրույն պահպ ա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կապույտ,
դեղին և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպ ում.
մասնավորապես՝ ավիափոխադրումներ, ավտո
տրանսպորտի կայանատեղերի վարձույթ.
ճանապարհորդությունների տոմսերի ամրա
գրում, ճանապարհորդությունների երթո ւղի
ների ամրագրում, տրանսպորտային միջ ոց
ների ամրագրում, ապրանքների տեղ հասց
նում, կրուիզների կազմակերպում, ճանապար
հորդությունների կազմակերպ ում, տրանս
պորտային ծառայություններ, տուրիստ ա
կան գործակալությունների ծառայություն
ներ (բացառությամբ հյուրանոցներում և պան
սիոն(ատ)ներում տեղերի ամրագրման), տուրիս
տական էքսկուրսիաներ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20120851
(220) 28.06.2012

(111) 19212
(151) 03.12.2012
(181) 28.06.2022
(730) «Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց
57/2, AM
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(442) 19.07.2012
(540)

(526) «COLOR» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց կարմրագույն,
բաց կանաչ, երկնագույն և սև գունային հա
մակցությամբ:
(511)
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. չմշակ
ված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման
մետաղներ՝ գեղարվեստական, գեղազարդման
նպատակների և գեղարվեստական տպագրու
թյան համար:
____________________

(210) 20120896
(220) 11.07.2012

(111) 19213
(151) 03.12.2012
(181) 11.07.2022
(730) «Լեսօնա» ՍՊԸ, 0001, Երևան, Հյուսիսային
պող., 6-րդ շենք, 7/18 տարածք, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(526) «EXCLUSIVE PERFUMES» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Գույները պահպանվում են մուգ շագանա
կագույն և կաթնագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր:
____________________
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(210) 20120902
(220) 11.07.2012

(111) 19214
(151) 03.12.2012
(181) 11.07.2022
(730) Նյու Լուք Լիմիթիդ, GB
(442) 03.08.2012
(310) 2624104 (320) 12.06.2012 (330) GB
(540)
(511)
դաս 14. ոսկերչական իրեր, զարդեր.
մատանիներ. ականջօղեր. ապարանջաններ.
դաստակի ապարանջաններ. կախազարդեր
(բրելոկներ). կրծքազարդեր. մանյակներ. ձեռքի
ժամացույցներ. պատի կամ սեղանի ժամա
ցույցներ. օղակներ և կախազարդեր բանալիների
համար. զարդատուփեր. տուփեր թանկարժեք
մետաղներից.
դաս 18. կանացի ձեռքի պայուսակներ.
քլաթչ պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. ճամ
փորդական պայուսակներ հագուստի համար.
ճամպրուկներ. ուսապարկեր. լողափի պայու
սակներ. պայուսակներ գնումների համար.
սպորտային պայուսակներ. պիտոյատուփեր
արդուզարդի պարագաների համար (դատարկ).
արդուզարդի պայուսակներ. պայուսակներ
կոսմետիկական պարագաների համար. պա
յուսակներ դյուրատար համակարգիչների հա
մար. քսակներ. գրպանի դրամապանակներ.
բանալու տուփեր և պատյաններ (կաշվե իրեր).
հովանոցներ.
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկ
ներ. վերարկուներ. բաճկոնակներ. անձրևա
նոցներ. կոստյումներ. զգեստներ. սվիտերներ.
գործվածքեղեն (հագուստ). բլուզներ. վեր
նաշապիկներ. t-աձև շապիկներ (կարճաթև
շապիկներ). կարդիգաններ (կոճկվող բրդե
ժակետներ). անդրավարտիքներ. կիսաշրջա
զգեստներ. ջինսեր. կիսավարտիքներ. ներքնա
զգեստներ. վարտիքներ. կրծկալներ. գուլպեղեն.
զուգագուլպաներ. կանացի գուլպաներ. կիսա
գուլպաներ. անթև վերնաշապիկներ. ննջա
զգեստներ. տնային խալաթներ. կեպիներ.
գլխակապեր. բերետներ. շարֆեր. ձեռնոցներ
(հագուստ). թաթմաններ, կիսաձեռնոցներ
(առանց մատների). գոտիներ (հագուստ). կոշիկ
ներ. երկարաճիտք կոշիկներ.
դաս 35. մանրածախ առևտրի խանութների
կառավարում. բազմատեսակ կոսմետիկա
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կան միջոցների, արդուզարդի պարագաների,
եղունգների լաքերի, եղունգների լաքերի հե
ռացմ ան միջոցների, ակնոցների, արևային
ակնոցների, ակնոցների պատյանների, արևային
ակնոցների պատյանների, հպաոսպնյակների
պատյանների, տուփերի և բռնիչների, բջջային
հեռախոսների պատյանների, ոսկերչական
իրերի, զարդերի, մատանիների, ականջօղերի,
ապարանջանների, դաստակի ապարանջանների,
(բրելոկների) կախազարդերի, կրծքազարդերի,
մանյակների, ձեռքի, պատի կամ սեղանի
ժամացույցների, բանալիների համար օղակների
և կախազարդերի, զարդատուփերի, թանկարժեք
մետաղներից տուփերի, գրենական պիտույքների,
անձնակ ան օրգանայզերների, նոթբուքերի,
օրագրերի, օրացույցների, կպչուն պիտակների,
թղթե խորհրդանշանների և նույնականացման
քարտ երի, կանացի ձեռքի պայուսակների,
քլաթչ պայուսակների, ուղեպայուսակների, հա
գուստի համար ճամփորդական պայուսակ
ների, ճամպրուկների, ուսապարկերի, լողափի
պայուսակների, գնումների համար պայու
սակների, սպորտային պայուսակների, արդու
զարդի պարագաների համար (դատարկ)
պիտոյատուփերի, արդուզարդի պայուսակ
ների, կոսմետիկական պարագաների հա
մար պայուսակների, դյուրատար համակար
գի չն երի հա մա ր պա յ ո ւս ակ նե րի , ք ս ակ 
ների, գրպանի դրամապանակների, բանալու
տուփերի և պատյանների (կաշվե իրեր), հովա
նոցների, հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկ
ների, վերարկուների, բաճկոնակների, անձ
րևան ոցների, կոստյումների, զգեստն երի,
սվիտերների, գործվածքեղենի (հագուստ),
բլուզների, վերնաշապիկների, t-աձև շապիկ
ների (կարճաթև շապիկներ), կարդիգ ան
ների (կոճկվող բրդե ժակետներ), անդրա
վարտիքների, կիսաշրջազգեստների, ջին
սերի, կիսավարտիքների, ներքնազգեստ
ների, վարտիքների, կրծկալների, գուլպեղենի,
զուգագուլպաների, կանացի գուլպաների,
կիսագուլպաների. անթև վերնաշապիկ
ների, ննջազգեստների, տնային խալաթ 
ների, կեպիների, գլխակապերի, բերետների,
շարֆերի, ձեռնոցների (հագուստ), թաթ
մանների, կիսաձեռնոցների (առանց մատ
ների), գոտիների (հագուստ), կոշիկների,
երկարաճիտ կոշիկների, մազակապերի,
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վարսերի ամրակների, մազերի սեղմիչների,
մազերի գանգրացման հարմարանքների (ոչ
էլեկտրական), դեկորատիվ ժապավենների,
մազերի ժապավենների, կեղծամների, մազերի
հատվածների հավաքում մի տեղում երրորդ
անձանց համար՝ հնարավորություն տալով
սպառողներին հարմար կերպով դիտել և գնել
այդ ապրանքները հանրախանութներից, կա
տալ ոգներից, փոստային պատվերների մի
ջոցով, կատալոգներից՝ հեռահաղորդակցա
կան միջոցներով կամ ինտերնետային կայքերից.
հավատարիմ հաճախորդների հավելյալ պարգև
ների և խրախուսական ծրագրերի կազմա
կերպում, կառավարում և վերահսկում. գովազդ:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20121008
(220) 30.07.2012

(111) 19215
(151) 03.12.2012
(181) 30.07.2022
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM
(442) 18.08.2012
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և նարնջա
գույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
____________________

(210) 20121010
(220) 30.07.2012

(111) 19217
(151) 03.12.2012
(181) 30.07.2022
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և նարնջա
գույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
____________________

(210) 20121024
(220) 01.08.2012

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և նարնջա
գույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
____________________

(111) 19216
(151) 03.12.2012
(181) 30.07.2022
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(111) 19218
(151) 03.12.2012
(181) 01.08.2022
(730) «Դետ տեղեկատու» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթա
շեն 1–ին թաղամաս, 37 շենք, բն. 14, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(210) 20121009
(220) 30.07.2012

(526) «ԳՅՈՒՂԻ» և « ԹԱՆ» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց կանաչ,
կապույտ և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 29. թան:
____________________
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(210) 20121026
(220) 01.08.2012

(111) 19219
(151) 03.12.2012
(181) 01.08.2022
(730) «Ֆուդ մոբիլ» ՍՊԸ, Երևան, Նորքի Այգիներ
180/8, AM
(442) 18.08.2012
(540)

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

(210) 20121027
(220) 01.08.2012

(111) 19220
(151) 03.12.2012
(181) 01.08.2022
(730) «Ֆուդ մոբիլ» ՍՊԸ, Երևան, Նորքի Այգիներ
180/8, AM
(442) 18.08.2012
(540)

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

12

ՄԱՍ
№1

(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի,
գինի, օղի):
____________________

(210) 20121048
(220) 03.08.2012

(111) 19222
(151) 03.12.2012
(181) 03.08.2022
(730) «Էլբատ» ՓԲԸ, Երևան, Շարուրի 37/29, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սև գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. մարտկոցներ:
____________________

(210) 20121068
(220) 07.08.2012

(111) 19223
(151) 03.12.2012
(181) 07.08.2022
(730) Դըֆեյսշոփ Քո., Լթդ., KR
(442) 06.09.2012
(540)

(511)
(210) 20121039
(220) 01.08.2012

(111) 19221
(151) 03.12.2012
(181) 01.08.2022
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա
րատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(442) 18.08.2012

դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ և օծա
նելիք, այսինքն` մաշկի լոսյոն, դեմքի քսուք, մաք
րող քսուքներ, ներկեր թարթիչների և հոնքերի
համար, կոպերի ստվերաներկ, մատիտներ կամ
հեղուկներ աչքերը և հոնքերը եզրագծելու համար,
շրթներկեր, դիմահարդարման հիմք, դիմա
փոշի, սնգույր, մաշկի աերոզոլներ (սփրեյներ).
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շպարը հեռացնելու պատրաստուկներ. դեղա
միջոցներ չպարունակող մաշկի խնամքի պատ
րաստուկներ, այսինքն` քսուքներ, լոսյոն
ներ, դոնդողներ, երանգավորող միջոցներ,
մաքրող միջոցներ, թեփահանման միջոցներ
(սկրաբներ), կոսմետիկական դիմակներ և
վերնահյուսվածքների մակերեսային շերտերի
հեռացման միջոցներ (պիլինգներ). դուխի.
բուրավետ նյութեր, այսինքն` օդեկոլոններ,
սափրվելուց հետո օգտագործվող հեղուկ. սովո
րական լոսյոններ, այսինքն` սափրվելուց հետո
օգտագործվող լոսյոններ, դեմքի լոսյոններ,
մարմնի բուրավետ լոսյոններ, մաքրող լոսյոններ,
մաշկը խոնավեցնող լոսյոններ. սննդարար
քսուքներ, այսինքն` մարմ նի սննդարար
քսուքներ, մաշկը խոնավեցնող և ծերացման
դեմ քսուքներ. շպարի հիմք. խտացված դիմա
փոշի կոսմետիկական հավաքածուների համար.
դեղամիջոցներ չպարունակող արևից պաշտ
պանվելու պատրաստուկներ. դեղամիջոցներ
չպարունակող մաշկի քսուքներ մերսման
համար. պատրաստուկներ եղունգների խնամքի
համար. մազերի խնամքի և վարսահարդարման
պատր աստուկներ, այսինքն` շամպուններ,
լավորակիչներ, վերջնական հարդարման
աերոզոլներ (սփրեյներ) և դոնդողներ. մաշկի
օճառներ. մարմինը մաքրելու միջոցներ. ատամի
սպիտակեցնող պատրաստուկներ, այսինքն`
ատամի մածուկներ.
դաս 35. կոսմետիկական միջոցների
մեծածախ առևտրի ծառայություններ. կոսմե
տիկական միջոցների մանրածախ առևտրի
ծառայություններ. կոսմետիկական միջոցների
մակլերական ծառայություններ (առք ու վաճառքի
գործակալությունների ծառայություններ). առև
տրային միջնորդական ծառայություններ
կոսմետիկական միջոցների բնագավառում.
կոսմետիկական միջոցների աճուրդի կազմա
կերպում. կոսմետիկական միջոցների մատա
կարարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (կոսմետիկական միջոցների գնումը
և տրամադրումը ձեռնարկատերերի համար).
կոսմետիկական ապրանքների առաջխաղացում
(երրորդ անձանց համար). կոսմետիկական
միջոցների ներմուծման-արտահանման գործա
կալություններ. կոսմետիկական միջոցների
վերաբերյալ առևտրային տեղեկատվության գոր
ծակալություններ. կոսմետիկական միջոցների
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շուկայի ուսումնասիրում. կոսմետիկական միջոց
ների նմուշների տարածում. մասնագիտական
խորհրդատվություններ կոսմետիկական միջոց
ների վերաբերյալ գործարարության ասպա
րեզում:
(740) Ռ. Քալաշյան
____________________

(210) 20110992
(220) 10.08.2011

(111) 19224
(151) 04.12.2012
(181) 10.08.2021

(730) Էրքան Էմեն, TR
(442) 05.11.2011
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20111235
(220) 05.10.2011

(111) 19225
(151) 04.12.2012
(181) 05.10.2021
(730) Լևոն Մարության, Երևան, Ամիրյան 7/1, բն.
6, AM, Հովհաննես Մալխասյան, Երևան,
Վարդանանց 10, բն. 50, AM
(442) 21.11.2011
(540)
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(526) «COFFEE HOUSE» գարառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, սպիտակ և
շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________
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(540)

(210) 20120422
(220) 23.03.2012

(111) 19226
(151) 04.12.2012
(181) 23.03.2022
(730) Բարիլա Ջի. Է Էռե. Ֆրատելի - Սոչիետա
պեռ Ացիոնի, IT
(442) 18.05.2012
(540)
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հացի փոխարինիչներ և այլ հացահատիկային
արտադրանք. հացահատիկային մթերքներից
պատրաստված խորտիկներ. թխվածքաբլիթներ,
գալետներ, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք.
շոկոլադ և շոկոլադի հիմքով մթերքներ կամ
շոկոլադի պարունակությամբ մթերքներ.
հացաբուլկեղեն. խորտիկներ և քաղցր խորտիկ
ներ. պատրաստուկներ տորթերի, կեքսերի,
հրուշակների պատրաստման համար. պիցցա և
պատրաստուկներ պիցցայի համար. սննդային
սառույց, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120540

(526) «Alc. 12%» և «0.75l» գրառումներն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, սև, բաց
և մուգ դեղին, բաց և մուգ կարմիր, բաց
դարչնագույն, կապույտ և արծաթագույն գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20120566
(220) 26.04.2012

(111) 19228
(151) 04.12.2012
(181) 26.04.2022
(730) «Քարդ ագրոսերվիս» ՓԲԸ, 00037, Երևան,
Ազատության պող., 1/21-40, AM
(442) 18.05.2012
(540)

(111) 19227

(220) 18.04.2012

(151) 04.12.2012
(181) 18.04.2022
(730) «Գետնատուն» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Երևան
յան խճ. 11, AM
(442) 04.05.2012

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին և կանաչ
գունային համակցությամբ:
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(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120746
(220) 05.06.2012

(111) 19229
(151) 04.12.2012
(181) 05.06.2022
(730) «Ինտերնետ տեխնոլոգիաների կենտրոն»
ՍՊԸ, Երևան, Բուզանդի 1/3, AM
(442) 22.06.2012
(540)

12
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(210) 20120794
(220) 14.06.2012

(111) 19231
(151) 04.12.2012
(181) 14.06.2022
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր
նահանգի կորպորացիա, US
(442) 02.07.2012
(540)
(511)
դաս 5. հեղուկ սննդային հավելումներ.
դաս 30. օգտագործմանը պատրաստ թեյեր,
սառեցված թեյեր (սառույցով թեյ) և ըմպելիքներ
թեյի հիմքով. օգտագործմանը պատրաստ բուրա
վետացված թեյեր, բուրավետացված սառեցված
թեյեր (սառույցով թեյ) և բուրավետացված ըմպե
լիքներ թեյի հիմքով.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20120858
(220) 29.06.2012

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
____________________

(111) 19230
(151) 04.12.2012
(181) 06.06.2022
(730) Քրաֆթ Ֆուդզ Դենմարք Ինթելեքչուըլ
Փրոփըրթի ԱփՍ, DK
(442) 22.06.2012
(540)

(111) 19232
(151) 04.12.2012
(181) 29.06.2022
(730) «Բիսոֆտլաբ» ՍՊԸ, Երևան, Նորաշ
խարհյան փ., շ. 17, բն. 75, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(210) 20120754
(220) 06.06.2012

(511)
դաս 9. համակարգչային ծրագիր:
____________________

(210) 20120862
(220) 02.07.2012

(591) նշանը պահպանվում է սև և կարմիր գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. ոչ բժշկական նպատակների համար
նախատեսված հրուշակեղեն, շաքարից պատ
րաստված հրուշակեղեն, ներառյալ ծամոն:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(111) 19233
(151) 04.12.2012
(181) 02.07.2022
(730) Վարդան Մարդումյան, Դավիթ Անհաղթի
փող., 12 շենք, բն. 20, АМ
(442) 06.09.2012
(540)

68
68

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.12.2012

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ,
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. ձիթապտղի, տոմատի մածուկի,
բանջարեղենի պահածոներ. միս, ձուկ:
____________________
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(210) 20120966
(220) 24.07.2012

(111) 19236
(151) 04.12.2012
(181) 24.07.2022
(730) «Պրոմեթեյ-ռիէլթի» ՍՊԸ, ք. Երևան, Հան
րապետության 44/2, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(210) 20120869
(220) 03.07.2012

(111) 19234
(151) 04.12.2012
(181) 03.07.2022
(730) «Մելս Հարությունյան և բարեկամներ»
ՍՊԸ, Երևան, Նորք 171, AM
(442) 19.07.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր գույնով:
(511)
դաս 43. ռեստորան, սրճարան:
____________________

(210) 20120961
(220) 23.07.2012

(111) 19235
(151) 04.12.2012
(181) 23.07.2022
(730) «Հայր և որդի Գոգինյաններ» ՍՊԸ, Կոտայքի
մարզ, գ. Քասախ, Օղակաձև 16, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, դեղին,
կանաչ, կարմիր և մանուշակագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր:
____________________

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սպիտակ
գունային համակցությամբ
(511)
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:
____________________

(210) 20120967
(220) 24.07.2012

(111) 19237
(151) 04.12.2012
(181) 24.07.2022
(730) «Պրոմեթեյ-ռիէլթի» ՍՊԸ, ք. Երևան, Հան
րապետության 44/2, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(526) «HOSPITALITY MANAGEMENT GROUP»
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է սև և կարմիր գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:
____________________

(210) 20120979
(220) 24.07.2012

(111) 19238
(151) 04.12.2012
(181) 24.07.2022

69
69

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.12.2012

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կառլեն Մարտի
րոսյան, Երևան, Սիլիկյան 5-30ա, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմրաշագա
նակագույն, դեղին, ոսկեգույն և կարմիր
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. ներմուծում, առևտուր.
դաս 40. նյութերի մշակում:
____________________

(210) 20120995
(220) 26.07.2012

(111) 19239
(151) 04.12.2012
(181) 26.07.2022
(730) «Էկոպրոֆ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց
73ա, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(526) «INTERIOR FINISHING MATERIALS» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ և շագա
նակագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղ յա շինանյութեր.
շարժական մետաղ յա կառուցվածքներ և
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետա

12

ՄԱՍ
№1

ղակապեր և փականքային իրեր. մետաղ յա
խողովակներ. անկիզելի պահարաններ. սովո
րական մետաղներից պատրաստված իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. հանքանյութեր.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ,
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստ
ված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
մասնակի մշակված պլաստմասսայից իրեր.
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ
մետաղյա ճկուն խողովակներ:
____________________

(210) 20121018
(220) 31.07.2012

(111) 19240
(151) 04.12.2012
(181) 31.07.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գենադի Բալայան,
Երևան, Արզումանյան 15 շ., բն. 18, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(526) «ԳՅՈՒՂԻ» և «ՀԱՎ» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, դեղին,
կարմիր և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. ընտանի թռչունների վաճառք:
____________________

(210) 20121127
(220) 21.08.2012

(111) 19241
(151) 04.12.2012
(181) 21.08.2022
(730) «Գրիտտի» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 8-4, AM
(442) 06.09.2012

70
70

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.12.2012

(540)
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(210) 20121142
(220) 23.08.2012

(111) 19243
(151) 04.12.2012
(181) 23.08.2022
(730) Մանվել Մարտիրոսյան, Երևան, Շահումյան
7, բն. 22, AM
(442) 06.09.2012
(540)

(526) «LUXURY BOUTIQUES» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կաթնագույն, ոսկե
գույն և բաց մոխրագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20121141
(220) 23.08.2012

(111) 19242
(151) 04.12.2012
(181) 23.08.2022
(730) «Կալթաջյան Ս.» ՍՊԸ, Երևան, Կոտովսկու
51, AM
(442) 06.09.2012
(540)

(526) «PERFECT QUOLITY» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ և սև գու
նային համակցությամբ:
(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:
____________________

(526) «ԴԵՍԵՐՏ» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն,
բաց շագանակագույն, կաթնագույն և
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի փոխա
րինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր,
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ,
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
____________________

(210) 20121146
(220) 24.08.2012

(111) 19244
(151) 04.12.2012
(181) 24.08.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անի Մանասյան,
Երևան, Կարմիր Բլուրի 60, AM
(442) 06.09.2012
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր, բացառությամբ սննդա
մթերքի և հյութերի առևտրից:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

71
71

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.12.2012

(210) 20121231
(220) 05.09.2012

(210) 20121241
(220) 06.09.2012

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն և
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. տարբեր տեսակի ապրանքների
առաքում, ներառյալ՝ մեծածախ և մանրածախ
առևտրի խանութների համակարգերի միջոցով
ապրանքների իրացում, ներառված 35-րդ
դասում.
դաս 39. տարբեր տեսակի ապրանքների
իրացում, ներառված 39-րդ դասում.
դաս 43. սննդի և ըմպելիքների առաքում և
մատուցման ծառայություններ, ներառված 43րդ դասում:
____________________

(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր
ծառնություններ:
____________________

(111) 19245
(151) 04.12.2012
(181) 05.09.2022
(730) «Ինտերնետ պրոջեքտս» ՍՊԸ, 0070,
Երևան, Քաջազնունու 9/118, AM
(442) 19.09.2012
(540)
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(111) 19246
(151) 04.12.2012
(181) 06.09.2022
(730) «Ինգո Արմենիա» Ապահովագրական ՓԲԸ,
Երևան, Տպագրիչների 8, AM
(442) 19.09.2012
(540)

72
72

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.12.2012
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

7027

12.03.2022

Սադիա Ս.Ա., BR

7029

20.03.2022

ԲՐՖ - Բրազիլ Ֆուդզ Ս.Ա., BR

7030

20.03.2022

ԲՐՖ - Բրազիլ Ֆուդզ Ս.Ա., BR

7189

08.04.2022

Բենիհանա օֆ Տոկիո, Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

7321

31.10.2022

«Արեգակ» կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Դալար, AM

7322

31.10.2022

«Արեգակ» կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Դալար, AM

7323

01.11.2022

«Արեգակ» կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Դալար, AM

7339		

23.10.2022

«Հայէլեկտրամեքենա» ԲԲԸ,

7367

06.11.2022

«Կրեդո» ՍՊԸ, Երևան, Դեմիրճյան փակ. 11, AM

7475

11.10.2022

Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու

Երևան, Մանանդյան 41, AM

«Ալեքսանդրովի Պոգրեբա», RU
7508		

01.11.2022

Քլոուզ Թրասթիս (Քեյմըն) Լիմիթիդ, KY

7509

14.11.2022

«Ավտոշքերթ» ՍՊԸ, Երևան, Այգեստան 9-րդ փող., տուն 4, AM

7510

20.11.2022

Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

7634

30.12.2022

Յունայթիդ Փարսել Սերվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

7653

20.11.2022

Յունայթիդ Փարսել Սերվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

7930

30.09.2022

Բեթեկ Բոյա վե Քիմյա Սանայի Ա.Ս., TR

73
73

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
25.12.2012

12

ՄԱՍ
№ 1

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения
Արտոնագրի
համարը

C01B 33/00

2695 A

C07C 229/00

2695 A

МПК

Номер
патента

C07K 219/00

2696 A

A01B 15/00

2694 A

C08F 22/00

2697 A

A61K 6/00

2695 A

C08L 33/00

2697 A

ՄԱԴ

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

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

A44C 7/00

309 U

B64C 25/00

310 U

H04B 1/00

311 U

H04L 27/00

312 U

H04L 27/00

313 U

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

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

09-03

286 S

19-03

287 S

75
75

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
25.12.2012

12

ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ

արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի
և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения

о регистрации договоров об уступке патентов и товарных
знаков и лицензионных договоров
Գրանցում No 1213

Գրանցում No 1216

Ապրանքային նշանի լիցենզիա

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

(11) Վկայական No 16628, 17359, 17360, 17364

(11) Վկայական No 17847, 18630

73 (1) Լիցենզատու «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, ք. Երևան,
Ա. Վշտունի 73, AM
73 (2) Լիցենզառու «Էլիտ Շանթ» ՍՊԸ,
ք. Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

73 (1) Զիջող Անհատ ձեռնարկատեր Միքայել
Կուկուրչյան, ք. Երևան, Ն. Ստեփանյան 9, բն.
27, AM
73 (2) Ստացող «Կարդինալ ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ,

Լիցենզիայի տեսակը

բացառիկ

Գործողության ժամկետը

24.02.2017

Գործողության տարածքը

Հայաստանի

ք. Երևան, Արցախի 10բ շենք, բն. 46, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Հանրապետություն
Գրանցված է
01.11.2012
____________________

Գրանցված է
08.11.2012
____________________

Գրանցում No 1214

Գրանցում No 1217

Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

(11) Վկայական No 18134, 18135, 18136, 18137
73 (1) Ենթալիցենզատու Հիաթ Ինթերնեյշնլ
(Յուրոփ Աֆրիկա Միդլ Իսթ) ԼԼՔ
HYATT INTERNATIONAL (EUROPE AFRICA MIDDLE
EAST), Balz - Zimmermannstrasse 7, 8152 Opfikon/
Zurich, Switzerland, CH
73 (2) Ենթալիցենզառու «Գինեքար» ՍՊԸ,
Վայոց ձորի մարզ, գյուղ Աղավնաձոր, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը «Հիաթ Փլեյս Երևան»
հյուրանոցի բացման տարվան հաջորդող 30-րդ
տարվա դեկտեմբեռի 31-ը ներառյալ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
01.11.2012
____________________

(11) Վկայական No 7741, 8039, 8040, 8041,
8042
73 (1) Զիջող ՄՍՊ Սինգապուր Քամփնի ԼԼՔ,
Դելավերի նահանգ
MSP SINGAPORE COMPANY LLC, a Delaware
corporation, 600 North Bridge Road, 10-03/10,
Singapore 188778, Singapore, SG
73 (2) Ստացող ԷմԷսԴի Ինթըրնեյշնլ ԳմբՀ
MSD INTERNATIONAL GmbH, Weystrasse 20, CH
6000 Lucerne 6, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
08.11.2012
____________________
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77

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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Գրանցում No 1218

Գրանցում No 1221

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

(11) Վկայական No 15102

(11) Վկայական No 6715

73 (1) Զիջող «Կասավան» ՍՊԸ, ք. Երևան,
Նելսոն Ստեփանյան 44/4, բն. 28, AM
73 (2) Ստացող Հակոբ Հով յան, ք. Երևան,
Բագրատունյաց 24ա, բն. 22, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

73 (1) Զիջող Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի

Հայաստանի

Գործողության տարածքը

Հանրապետություն
Գրանցված է
09.11.2012
____________________

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17517
73 (1) Զիջող «Գարանտօյլ» ՍՊԸ, ք. Երևան,
Մաշտոցի 40, բն. 7, AM
73 (2) Ստացող «Գարանտօ» ՍՊԸ, ք. Երևան,
Բագրատունյաց 69/3, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Հայաստանի

Գործողության տարածքը

Հանրապետություն
Գրանցված է
12.11.2012
____________________

Գրանցում No 1220
Ապրանքային նշանի ֆրանչայզինգ
(11) Վկայական No IR 504204
73 (1) Իրավատեր Մեքս Յուրըփ Բ.Վ.
MEXX EUROPE B.V., Johan Huizingalaan 400, NL1066 JS AMSTERDAM, NL
73 (2) Օգտագործող «Մոդեարտ» ՍՊԸ, ք.
Երևան, Վարդանանց 5ա/212, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

PRINGLES S.A.R.L., 560 A Rue De Neudorf,
Luxembourg L-2220, LU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցում No 1222
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6799, 6800
73 (1) Զիջող Բարել Հոլդինգզ Լիմիթիդ
BARREL HOLDINGS LIMITED, Arch. Makariou III,
195 Neocleous house P.C. 3030, Limassol, Cyprus,
CY
73 (2) Ստացող Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ
օտվետստվեննոստյու «Օբյեդինյոննիե Պիվո
վարնի Հեյնեքեն»
OBSHCHEST VO S OGR ANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU ‘’OBYEDINYONNIE PIVO
VARNI HEINEKEN’’, 193230, g. Sankt-Petersburg,
ul. Telmana, d. 24, liter “A”, Russia, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
20.11.2012
____________________

ոչ բացառիկ

Գործողության ժամկետը
01.07.2012 ամեն
տարի ինքնաբերաբար երկարացվում է
Գործողության տարածքը

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, U.S.A., US
73 (2) Ստացող Փրինգըլզ Ս.ա.ռ.լ.

Գրանցված է
20.11.2012
____________________

Գրանցում No 1219

Լիցենզիայի տեսակը
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№ 1

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
13.11.2012
____________________

Գրանցում No 1223
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4345
73 (1) Զիջող Փարքեր Փեն Փրոդաքթս
PARKER PEN PRODUCTS, 101 Syon Lane, Isleworth,
Middlesex, TW7 5NP, England, GB
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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73 (2) Ստացող Յուրըփ Բրենդս Ս.ա ր.լ.

Գրանցում No 1226

EUROPE BRANDS S.a r.l., 412F, route d Esch, L2086 Luxembourg, LU

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

73 (1) Զիջող Փերդիգաո Ագրոինդասթրիալ Ս.Ա.

Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
21.11.2012
____________________

(11) Վկայական No 7029, 7030
PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S.A., Av. Escola
Politecnica, 760, Sao Paulo-SP, Brazil, BR
73 (2) Ստացող Փերդիգաո Ս.Ա.
PERDIGAO S.A., Av. Escola Politecnica, 760, Sao
Paulo-SP, Brazil, BR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գրանցում No 1224
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 907, 3435, 3436, 3437, 3439
73 (1) Զիջող Փարքեր Փեն Փրոդաքթս
PARKER PEN PRODUCTS, Parker House, Estate
Road, New Haven, East Sussex, BN9 0AU, GB
73 (2) Ստացող Յուրըփ Բրենդս Ս.ա ր.լ.
EUROPE BRANDS S.a r.l., 412F, route d Esch, L2086 Luxembourg, LU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
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Հայաստանի

Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
22.11.2012
____________________

Գրանցում No 1227
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12325

Գրանցված է
21.11.2012
____________________

73 (1) Զիջող «Սթարլայն» ՍՊԸ, Դիլիջան,
Գետափնյա փող. 6/11, AM
73 (2) Ստացող «Ֆուրնիվուդ» ՍՊԸ, ք. Երևան,
Արարատյան 90/9ա, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գրանցում No 1225

Գործողության տարածքը

Հանրապետություն

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15179, 15180
73 (1) Զիջող Անհատ ձեռնարկատեր Լևոն
Հովհաննիսյան, ք. Երևան, Շերամի 71, բն.35, AM
73 (2) Ստացող «Հովհաննիսյան Գրուպ» ՍՊԸ,
ք. Երևան, Շերամի 71, բն.35, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
23.11.2012
____________________

Հանրապետություն
Գրանցված է
22.11.2012
____________________

79
79
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Տեղեկություններ

ապրանքային նշանների գրանցման գործողությունը վաղաժամկետ
դադարեցնելու մասին

Сведения

о досрочном прекращении действия регистрации товарных знаков

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

8421
10919
12544
13301
7318
7319
17274
17040
5742
18105

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

14.07.2012
14.07.2012
19.08.2012
19.08.2012
05.11.2012
05.11.2012
28.11.2012
28.11.2012
28.11.2012
09.12.2012

80
80

ИЗОБРЕТЕНИЯ

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

71
72
73
74

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

85

дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86

номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87

номер и дата публикации международной заявки (PCT)

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

ИЗОБРЕТЕНИЯ
25.12.2012
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Сведения о выданных патентах
(51) (2012.01)		
(11) 2694
(13) A
A01B 15/00
(21) AM20120031
(22) 20.02.2012
(71) “Национальный аграрный университет
Армении” фонд (AM)
(72) АршалуйсТарвердян (AM), Арам Оганисян
(AM), Симон Симонян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет
Армении» государственная некоммерческая
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM),
“Национальный аграрный университет Армении”
фонд, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Корпус плуга
(57) Изобретение относится к сельскохозяйст
венному машиностроению, в частности, к ма
шинам основной обработке почвы.
Корпус плуга имеет прикрепленную к раме
стойку, на которой установлен подвижной
кронштейн, отвал и лемех прикрепленные к
кронштейну.
Плуг дополнительно имеет жестко при
крепленный к стойке перфоратор, шток которого
опирается неподвижно прикрепленный к крон
штейну опоры. Плуг имеет регулируемая пружина
с одним концом прикрепленная к стойке, а
с другим концом: жестко прикрепленный к
отвалу. К стойке жестко прикреплен палец, а
на подвижном кронштейне сделана сегментная
выемка, которая ограничивает ход кронштейна.
Уменьшается тяговое сопротивление плуга,
обеспечивается высокое качество обработки
земли, 3 ил.
_____________________

(51) (2012.01)		
(11) 2695
(13) A
C07C 229/00
C01B 33/00
A61K 6/00
(21) AM20110068
(22) 03.06.2011
(71) Арам Петросян (AM)
(72) Арам Петросян (AM), Ваграм Казарян (AM),
Флек Михель (AT), Армен Арутюнян (AM), Левон
Андриасян (AM), Нарине Брсикян (AM)
(73) Арам Петросян, 0033, Ереван, Бакунц 2,
кв. 83 (AM)

(54) Гексафторсиликаты аминокислот, прояв
ляющие антикарриесную активность
(57) Изобретение относится к области химии,
в частности, к гексафторосиликатным солям
аминокислот, которые могут найти применение
в стоматологии для профилактики кариеса зубов
и для снижения сверхчувствительности зубов.
Заявлены гексафторосиликаты аминокислот
следующей формулы ZaX(1)bX(2)cSiF6·nH2O, где
Z - катион, содержащий аминокислоту, который
может быть однозарядным (A+), димерным (A+
... A) или двухзарядным (A2+), катион выбран
из ряда, включающего глицин, бетанин, бетааланин, L–аланин, L–фенилаланин, L–серин, L–
триптофан, L–валин, L–лейцин, L–изолейцин, L–
глутамин, L–аспарагин, L–пролин, L–лизин, L–
орнитин, L–гистидин или L–аргинин, X(1) - Cl-,
Br, NO3-, BF4- или ClO4-, X(2) - NO3- или BF4-, n ≥ 0,
а= 1 или 2, b =0, 1 или 2, c=0 или 1, проявляющие
противокариесную активность.
Расширяется ассортимент противокариесных
средств.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2696
(13) A
C07K 219/00
(21) AM20120128
(22) 13.09.2012
(71) “Научно-технологический центр органической
и фармацевтической химии НАН РА” ГНКО (AM)
(72) Виген Топузян (AM), Гукас Алебян (AM), Инна
Карапетян (AM)
(73) “Научно-технологический центр органической
и фармацевтической химии НАН РА” ГНКО, 0014,
Ереван, Азатутян 26 (AM)
(54) Йодметилат N- бензоил - D,L валина 2(диметиламино)этил амида, проявляющий
высокую селективность в отношении бути
рилхолинэстеразы
(57) Изобретение относится к биоорганической
химии, в частности, к биологически активному
соединению –йодметилат у N- бензоил D,L валина 2- (диметиламино)этил амида,
который проявляет высокую селективность в
отношении бутирилхолинэстеразы и может найти
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применение в медицине в качестве обратимых
ингибиторов.
Соединение получают взаимодействием Nбензоил - D,L валина с 1-(о- нитрофенилсуль
фонилокси)бензтриазолом в среде ацетонитрила, с
последующим взаимодействием промежуточного
1-оксибензтриазолового эфира N- бензоил - D,L
валина (без его выделения) с 2- (диметиламино)1-этиламином.
_____________________

(51) (2012.01)
C08F 22/00

(11) 2697

(13) A

C08L 33/00
(21) AM20120074

(22) 16.05.2012

(71) “Государственный инженерный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация (AM)
(72) Севан Давтян (AM), Анаит Тоноян (AM), Лиана
Геворгян (AM), Анаит Вардересян (AM)
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(73) “Государственный инженерный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация, 0009, Ереван, Терьян 105 (AM)
(54) Способ получения полиакриламидного
сополимерного суперадсорбент гидрогеля
(57) Изобретение относится к химии высокомо
лекулярных соединений, в частности, к способу
получения гидрогеля полиакриламидного
сопол имерного суперадсорбент гидрогеля,
который может быть применен в медицине,
сельском хозяйстве и др. областях. Приготовляют
водный раствор акриламида, который затем
подвергают полимеризации. В качестве водного
раствора акриламида используется 30%-ый
водный раствор акриламида, полимеризацию
осуществляют методом фронтальной полиме
ризации в присутствии сомономера, а в качестве
сомономера используют 23%-ый акрилат натрия
от общей массы.
Повышается водопоглощаемость гидро
геля полиакриламидного сополимерного супер
адсорбента.
_____________________

84
84

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) (2012.01)
(11) 309
(13) U
A44C 7/00
(21) AM20120130U
(22) 18.09.2012
(71) Гамлет Дантян (AM)
(72) Гамлет Дантян (AM)
(73) Гамлет Дангян, 1108, Армавири марз,
Эчмиадзин, Исаков 5 туп. 2 (AM)
(54) Серьги
(57) Полезная модель относится к украшениям,
в частности к конструкции сережек.
Серьга имеет основание, иглу и узел, который
жестко фиксирует иглу на мочке уха. Основание
дополнительно имеет верхнее и нижнее крыло,
при этом верхнее крыло закреплено шарнирно
на одном конце основания, а нижнее крыло
жестко закреплено на другом конце основания.
На свободном конце верхнего крыла основания
перпендикулярно закреплена игла, при этом
фиксирующий узел осуществлен на свободном
конце иглы в виде односторонней выемки
в точке соприкосновения иглы с отверстием
сделанном на основании. На клинке конструкции
прерванность создает визуальный эффект
двойной сквозной раны.
Обеспечивается визуальный эффект двойной
раны, 3 ил.
_____________________

(51) (2012.01)		
(11) 310		
(13) U
B64C 25/00
(21) AM20120112U
(22) 24.07.2012
(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), Грант Саферян, 0061, Ереван, Фрунзе
18, кв. 59 (AM), Грант Сеферян, 0061, Ереван,
Фрунзе 18, кв. 59 (AM)
(54) Переднее шасси самолета
(57) Полезная модель относится к авиации,
в частности, к методу избежания аварий при
повреждении варнетовых колес шасси в самолете.

Переднее шасси самолета дополнительно
имеет аварийное колесо установленное в
фюзеляже с регулируемой дверцой, причем
горизонтальная ось аварийного колеса распо
ложена в носовой части фюзеляжа на вертикали
относительно взлетно-посадочной полосы.
На горизонтальной оси аварийного колеса в
вертикальном направлении установлен обод
с приклепленной к нему вертикально переме
щающейся зубчатой рейкой. Зубчатая рейка
установлена соосно в жестко прикрепленную к
фюзеляжу цилиндрическую трубу. Регулируемая
шестеренка в зацеплении с зубчатой рейкой,
которая на верхней свободной стороне и нижнем
участке имеет две выемки. Пружинная защелка
регулируется с помощью тяги, которая имеет
возможность фиксации при вхождении в выемки
зубчатой рейки.
Повышается безопастность эксплуатации
самолета, 4 ил.
_____________________

(51) (2012.01)		
(11) 311
(13) U
H04B 1/00
(21) AM20120088U
(22) 26.06.2012
(71) Сергей Халпахчян (AM)
(72) Сергей Халпахчян (AM)
(73) Сергей Халпахчян, 0069, Ереван, Рубинянц
1а, кв. 73 (AM)
(54) Сверхрегенеративный приемник сигналов
с двойной фазовой манипуляцией
(57) Полезная модель относится к областям техники
радиосвязи и радиоизмерений.
Сверхрегенеративный приемник сигналов
с двойной фазовой манипуляцией содержит
параллельно соединенные по входам блок
синхронизации, сигнальный параметрон, синхро
низированный генератор, выход которого
непосредственно подключен ко входу накачки
сигнального параметрона, а через опорный пара
метрон к фазовому детектору, вход которого
соединен с выходом сигнального параметрона.
К выходу фазового детектора подсоединен
определяющий блок. К управляющему входу
сигнального параметрона подключен комму
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тирующий элемент. Между выходом блока
синхронизации и входом коммутирующего
элемента вк лючен умножитель час тоты.
Определяющим блоком является реверсивный
счетчик, вход управления работой которого
соединен с выходом блока синхронизации.
Упрощается конструкция приемника,
обеспечивается точность его работы, 2 ил.
_____________________

(51) (2012.01)		
(11) 312		
(13) U
H04L 27/00
(21) AM20120114U
(22) 25.07.2012
(71) Сергей Халпахчян (AM)
(72) Сергей Халпахчян (AM)
(73) Сергей Халпахчян, 0069, Ереван, Рубинянц
1а, кв. 73 (AM)
(54) Приемник фазоманипулированных
сигналов
(57) Полезная модель относится к областям
техники радиосвязи и радиоизмерений.
Приемник содержит блок синхронизации,
синхронизированный генератор, состоящий
из синхронизатора и генератора, сигнальный
и опорный параметроны, фазовый детектор,
управляемый реверсивный счетчик, форми
рователь модулирующих импульсов, элемент
коммутации. Приемник дополнительно содер
жит квадратурный сигнальный параметрон,
информ ационным входом подключенный к
общему входу, второй опорный параметрон,
инвертор, вход которого подключен к выходу
синхронизированного генератора, а выход
- к входам накачки вторых параметронов,
второй фазовый детектор, один вход которого
подключен к выходу второго сигнального
параметрона, а другой - к выходу второго
опорного параметрона, второй управляемый
реверсивный счетчик, вход которого подключен
к выходу второго фазового детектора, а вход
управления - к выходу блока синхронизации, к
выходу второго фазового детектора подключен
также второй формирователь модулирующих
импульсов, к выходу которого подключен второй
элемент коммутации, который подключен ко
входу управления квадратурного сигнального
параметрона, совместный счетчик, ко входам
которого подключены выходы реверсивных
счетчиков, а ко входу управления - выход блока
синхронизации.
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Повышается правильность приема фазо
манип улированных сигналов при наличии
шумов и помех, обеспечивается прием сигналов
с неизвестными многократными фазовыми
манипуляциями, 13 ил.
_____________________
(51) (2012.01)
(11) 313
(13) U
H04L 27/00
(21) AM20120113U
(22) 25.07.2012
(71) Сергей Халпахчян (AM)
(72) Сергей Халпахчян (AM)
(73) Сергей Халпахчян, 0069, Ереван, Рубинянц
1а, кв. 73 (AM)
(54) Приемник фазоманипулированных
сигналов
(57) Полезная модель относится к областям
техники радиосвязи и радиоизмерений.
Приемник содержит блок синхронизации,
синхронизированный генератор, состоящий
из синхронизатора и генератора, сигнальный
и опорный параметроны, фазовый детектор,
формирователь модулирующих импульсов,
первый реверсивный счетчик. Приемник
дополнительно содержит подключенный к
выходу синхронизированного генератора
инвертор, к выходу которого подключен
управляемый перек лючатель входов, ко
второму входу переключателя подключен
выход синхронизированного генератора, а
к входу управления выход формирователя
модулирующих импульсов, выход управляемого
переключателя входов подключен к входам
накачки сигнального и опорного параметронов,
управляемый переключатель выходов, вход
которого подк лючен к выходу фазового
детектора, вход управления - к выходу фор
мирователя модулирующих импульсов, два
выхода подключены к входам первого и второго
управляемых реверсивных счетчиков, ко входу
управления второго реверсивного счетчика
подк лючен выход блока синхронизации,
управляемый совместный счетчик, два входа
которого подключены к выходам реверсивных
счетчиков, а вход управления к выходу блока
синхронизации.
Повышается правильность приема фазома
нипулированных сигналов при наличии шумов
и помех, обеспечивается прием сигналов с
неизвестными многократными фазовыми мани
пуляциями 9 ил.
_____________________
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

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

номер свидетельства

13

код вида документа
S свидетельство на промышленный образец

21

номер заявки

22
23
24
31
32
33
51
54

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

55*
71
72

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

73

правообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е О Б РА З Ц Ы
25.12.2012
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Сведения о зарегистрированных
промышленных образцах

(51) 09-03
(11) 286		
(13) S
(21) 20110027
(22) 15.12.2011
(31) 29/394,256
(32) 15.06.2011 (33) US
RCD 1282602-0004
23.06.2011
EM
(71) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавери (US)
(72) Нейл Уилкокс (US), Сью Уилсон (US)
(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавери (US)
(74) Р. Давтян
(54) Упаковка для пищевых продуктов (4
варианта)
(55)*
_____________________

(51) 19-03

(11) 287

(21) 20120019

(13) S
(22) 18.05.2012

(71) «Артстеп» ЗАО (AM)
(72) Степан Ерандович Азарян (AM)
(73) «Артстеп» ЗАО (AM)
(74) Р. Манасерян
(54) Настенный календарь
(55)*
_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

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

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

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

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

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

GD

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

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

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

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

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

NP
NR
NZ
OA

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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