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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2012.01)
(11) 2651
(13) A
A01G 25/00
(21) AM20120051
(22) 22.03.2012
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինա
րարության պետական համալսարան» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Էդուարդ Աշչիյանց (AM), Ալբերտ Մարգարյան
(AM), Վաչե Թոքմաջյան (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինա
րարության պետական համալսարան» պետա
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0009,
Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Ճնշումային ոռոգման ավտոմատացված
համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսությանը,
մասնավորապես` ոռոգման կառավարվող հա
մակարգերին, և կարող է օգտագործվել թեք
լանջերի հողերի ոռոգան համար:
Ճնշումային ոռոգման ավտոմատացված
համակարգն ունի սնուցող ավազան, մայր ջրա
տար, դրան միակցված ջրող խողովակաշա
րեր՝ անձրևացման սարքավորումներով, ջրման
ծրագրավորիչ, բաշխիչ կափույր: Բաշխիչ կա
փույրն էլեկտրականորեն միացված է ջրման
ծրագրավորիչին, իսկ հիդրավլիկ գծի միջո
ցով կապված է յուրաքանչյուր ջրող խողո
վակաշարի մեմբրանային շարժասարքի և
դրան կինեմատիկորեն միակցված կառավար
ման ծորակի հետ: Յուրաքանչյուր ջրող խո
ղովակաշարն ունի հիդրոփական, որը խողո
վակներով կապված է կառավարման ծորակի
հետ: Կառավարման ծորակի խցանը դարձ
կեն է և ունի երկու գլանական փորվածքներ:
Ջրող բոլոր խողովակաշարերի մեմբրանային
շարժասարքերը կապված են բաշխիչ կափույրի
հետ միևնույն հիդրավլիկ գծի միջոցով: Մեմբ
րանային շարժասարքի կինեմատիկական կապը
կառավարման ծորակի հետ իրականացված
է զսպանակված հրիչի միջոցով, որը մեկ
ծայրով ամրակցված է մեմբրանին, իսկ մյուս
ծայրով փոխազդում է արգելանիվի հետ, որն
ամրակցված է կառավարման ծորակի խցանին
և հրիչի հետ կազմում է արգելավոր մեխանիզմ:
Պարզեցվում է համակարգի կառուցվածքը,
բարձրացվում են դրա տնտեսական արդյունա
վետությունն ու աշխատանքի հուսալիությունը,
3 նկ.:
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2652
(13) A
A63B 23/00
A63B 21/00
(21) AM20110125
(22) 09.09.2011
(71) Սարգիս Վանյայի Փահլևանյան (AM),
Կորյուն Սուրենի Քոչարյան (AM), Թագվոր
Համբիկի Ամբակումյան (AM), Լևոն Ալբերտի
Ղարագյոզյան (AM)
(72) Սարգիս Վանյայի Փահլևանյան (AM),
Կորյուն Սուրենի Քոչարյան (AM), Թագվոր
Համբիկի Ամբակումյան (AM), Լևոն Ալբերտի
Ղարագյոզյան (AM)
(73) Սարգիս Փահլևանյան, 2002, Վանաձոր,
Բանակի 33 բ (AM), Կորյուն Սուրենի Քոչարյան,
2005, Վանաձոր, Ավետիսյան 22 (AM), Թագվոր
Համբիկի Ամբակումյան, 2006, Վանաձոր, Շիրակի
փող. 60/37 (AM), Լևոն Ալբերտի Ղարագյոզյան,
2007, Վանաձոր, Գայի փող. 47 (AM)
(54) Մարզասարք
(57) Գյուտը վերաբերում է սպորտային մար
զասարքերին և կարող է օգտագործվել որովայնի
մկանների մարզման համար։
Մարզասարքն ունի իրան, ոտքերի տակդիր,
տակդիրի հենման լծակ, նստատեղ, թիկնակ և
գլխակալ: Թիկնակն ու գլխակալը միասնական
են: Թիկնակը միակցված է իրանին՝ կարգավոր
ման հնարավորությամբ տեղադրված սևեռիչի
և զսպանակի միջոցով: Թիկնակի ամբող ջ
մակերեսի վրա տեղակայված են մերսման
հոլովակներ, իսկ ոտքերի տակդիրի հենման
լծակն ամրակցված է իրանին զսպանակի մի
ջոցով։
Ապահովում է որովայնի մկանային համա
կարգի զարգացումը, 1 նկ.:
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2653
(13) A
C02F 1/70
(21) AM20120067
(22) 27.04.2012
(71) Մհեր Թոռչյան (AM), Գևորգ Թոռչյան (RU)
(72) Մհեր Թոռչյան (AM), Գևորգ Թոռչյան (RU),
Ազնիվ Մխիթարյան (AM), Ժուժաննա Աբրա
համյան (AM)
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(73) Մհեր Թոռչյան, 0095, Երևան, Մոլդովական
14, բն. 29 (AM), Գևորգ Թոռչյան, 357200, ք. Մին
վոդի, պոսյոլոկ Զագորսկիյ, Լուգովայա 27 (RU)
(54) Հոսքաջրերի մաքրման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է հոսքաջրերի մաքրման
եղանակին և կարող է կիրառվել ջերմատեխնի
կայի, սննդի և քիմիական արդյունաբերություննե
րում բարձր կոնցենտրացիաներով օրգանական
միացությունների, բակտերիաների, ինչպես
նաև ծանր մետաղների աղեր պարունակող հոս
քաջրերի վնասազերծման համար:
Հոսքաջուրը մշակում են մաքրող միջոցով,
ապա՝ ֆիլտրում: Մշակումը կատարում են ժա
վելաջրով՝ 5-30ºC ջերմաստիճանում, 20-30
րոպեի ընթացքում: Հոսքաջրի և ժավելաջրի
զանգվածային հարաբերակցությունը 1:0,16
է, որպես ֆիլտրող միջոց օգտագործում են
քվարցային ավազ:
Բարձրացվում է հոսքաջրերի մաքրման
աստիճանը:
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2654
(13) A
C07C 7/00
(21) AM20120023
(22) 01.02.2012
(71) Վիգեն Արբակի Գրիգորյան (AM)
(72) Հովհաննես Ալ յոշայի Ադամյան (RU),
Ալեքսանդր Հովհաննեսի Ադամյան (RU), Սևակ
Վիգենի Գրիգորյան (AM)
(73) Վիգեն Արբակի Գրիգորյան, 5352, Արմավիրի
մարզ, գ. Մերձավան, Այգեգործների 18 (AM)
(54) C4 - C8 պիրոլիզային ածխաջրածինների
ացետիլենային ածխաջրածիններից մաքրման
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է նավթաքիմիայի
բնագավառին, մասնավորապես` C4-C8 պիրո
լիզային ածխաջրածինների ացետիլենային
ածխաջրածիններից մաքրման եղանակներին:
C 4 -C 8 ածխաջրածինների ֆրակցիան
խառնման պայմաններում ենթարկում են
հպման բաժանիչ ազդանյութի հետ իներտ
լուծիչի առկայությամբ: Ռեակցիայի ավարտից
հետո առանձնացնում են մաքրված C4-C8 ած
խաջ րածինների ֆրակցիան ացետիլենային
ածխաջրածինների բաժանիչ ազդանյութի հետ
փոխազդեցության արգասիքների ֆրակցիայից:
Որպես բաժանիչ ազդանյութ օգտագործ ում
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են ացետոն կամ մեթիլէթիլկետոն, որպես
իներտ լուծիչ՝ տոլուոլ կամ հեքսան: Հպումն
իրականացնում են 3-8 ժամվա ընթացքում,
-20 - (-15)ºC ջերմաստիճանում՝ կալիումի կամ
նատրիումի հիդրօքսիդի առկայությամբ ազոտի
միջավայրում մթնոլորտային ճնշման ներքո, որից
հետո ջերմաստիճանը բարձրացնում են մինչև
20ºC և հավաքում C4 -C8 ածխաջրածինների
ֆրակցիայում պարունակվող էթիլենային մոնո
մերները: Ացետիլենային ածխաջրածինների
փոխազդեցության արգասիքները վերածում են
երկմեթիլվինիլէթինիլկարբինոլի:
Պարզեցվում է եղանակը, բարձրացվում է
դրա անվտանգությունը և մաքրման աստիճանը:
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2655
(13) A
C10G 9/00
C10G 11/00
(21) AM20110122
(22) 08.02.2010
(86) PCT/US2010/023515, 08.02.2010
(85) 06.09.2011
(87) WO2010/093584 A2 19.08.2010
(31) 61/152,157 (32) 12.02.2009 (33) US
(71) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք. (US)
(72) Թոդ Դանա (US), Ջեյմս Վ. Փեթն (US)
(73) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք. (US)
(54) Հերմետիկացված ծավալից ածխա
ջրածնային նյութի կուտակման եղանակ և այդ
եղանակի իրագործման վերահսկման ենթա
կառուցվածք
(57) Գյուտը վերաբերում է հանածո վառելա
նյութի արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝
հերմետիկացված ծավալից ածխաջրածնային
նյութի կուտակման եղանակին և այդ եղանակի
իրագործման ենթակառուցվածքին:
Եղանակը ներառում է հետևյալ փուլերը.
թափանցելիության վերահսկման ենթակա
ռուցվածքի կազմավորում, որը որոշում է հիմնա
կանում հերմետիկացված ծավալը, մանրացված
ածխաջրածնային նյութից թափանցելի մարմնի
կազմավորում հերմետիկացված ծավալի մեջ,
թափանցելի մարմնի տաքացում` այնտեղից
ածխաջրածնային նյութն ազատելու համար,
և ածխաջրածնային արտադրանքի առնվազն
մի չափաբաժնի կուտակում միջանկյալ տեղա
դիրքերից։
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
25.07.2012

Գյուտը նաև վերաբերում է եղանակի իրա
գործման ենթակառուցվածքին:
Պարզեցվում է եղանակը, բարձրացվում
դրա արդյունավետությունը, 2 անկախ կետ, 7 նկ.:
(74) Հ. Դավթյան
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2656
(13) A
C10G 9/00
C10G 1/00
(21) AM20110120
(22) 12.02.2010
(86) PCT/US2010/024142, 12.02.2010
(85) 06.09.2011
(87) WO2010/093957 A2 19.08.2010
(31) 61/152,141 (32) 12.02.2009 (33) US
(71) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք. (US)
(72) Թոդ Դանա (US), Ջեյմս Վ. Փեթն (US)
(73) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք. (US)
(54) Ածխաջրածնային նյութերից ածխա
ջրածինների ստացման եղանակ և այդ եղա
նակի իրագործման ենթակառուցվածք
(57) Գյուտը վերաբերում է հանածո վառելանյութի
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ ածխա
ջրածնային նյութերից ածխաջրածինների ստաց
ման եղանակներին և այդ եղանակի իրագործման
ենթակառուցվածքին:
Եղանակը ներառում է հետևյալ փուլերը.
ստեղծված թափանցելիության վերահսկման
ենթակառուցվածքի կազմավորում, որը որո
շում է հիմնականում հերմետիկացված ծավալը,
մանրացված ածխաջրածնային նյութի ներ
մուծում վերահսկման ենթակառուցվածք՝
ածխաջրածնային նյութի թափանցելի մարմնի
կազմավորման համար, ծավալուն ջերմա
փոխանցումային հոսքի կառույցներում տաքաց
ված հեղուկի անցկացումն ամբողջ թափանցելի
մարմնի միջով, հեռացված ածխաջրածինների
կուտակում:
Գյուտը նաև վերաբերում է եղանակի իրա
գործման ենթակառուցվածքին:
Պարզեցվում է եղանակը, բարձրացվում է
դրա արդյունավետությունը, 2 անկախ կետ, 5նկ.:
(74) Հ. Դավթյան
_____________________
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(51) (2012.01)
(11) 2657
(13) A
C10G 9/00
E21B 43/00
(21) AM20110119
(22) 11.02.2010
(86) PCT/US2010/023874, 11.02.2010
(85) 06.09.2011
(87) WO2010/093777 A2 19.08.2010
(31) 61/152,146 (32) 12.02.2009 (33) US
(71) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք. (US)
(72) Թոդ Դանա (US), Ջեյմս Վ. Փեթն (US)
(73) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք. (US)
(54) Ածխաջրածնային նյութերից ածխաջրա
ծինների ստացման եղանակ և այդ եղանակի
իրագործման ենթակառուցվածք
(57) Գյուտը վերաբերում է հանածո վառելանյութի
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ ածխա
ջրածին պարունակող արդյունահանված հանքա
վայրերից ածխաջրածինների ստացման եղա
նակներին:
Եղանակը ներառում է հետևյալ փուլերը.
ստեղծված թափանցելիության վերահսկման
ենթակառուցվածքի կազմավորում, որը որոշում
է հիմնականում հերմետիկացված ծավալը,
մանրացված ածխաջրածնային նյութի ներ
մուծում վերահսկման ենթակառուցվածք՝ ած
խաջրածնային նյութի թափանցելի մարմնի կազ
մավորման համար, հերմետիկացված ծավալի
մեջ դրական ճնշման պահպանում, հիմնականում
թթվածնից ազատ գազային հեղուկի անցկացում
թափանցելի մարմնի միջով, որպեսզի էակա
նորեն հեռացվեն ածխաջրածինները և այլ գա
զային բաղադրիչները թափանցելի մարմնից,
հեռացված ածխաջրածինների և այլ գազային
բաղադրիչների կուտակում:
Գյուտը նաև վերաբերում է եղանակի իրա
գործման ենթակառուցվածքին:
Պարզեցվում է եղանակը, բարձրացվում
դրա արդյունավետությունը, 2 անկախ կետ, 5նկ.:
(74) Հ. Դավթյան
_____________________

(51) (2012.01)
C10G 21/00
C10G 29/00
E21B 43/00
(21) AM20110118

(11) 2658

(13) A

(22) 10.02.2010
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(86) PCT/US2010/023763, 10.02.2010
(85) 06.09.2011
(87) WO2010/093700 A2 19.08.2010
(31) 61/152,207 (32) 12.02.2009 (33) US
(71) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք. (US)
(72) Թոդ Դանա (US), Ջեյմս Վ. Փեթն (US)
(73) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք. (US)
(54) Ածխաջրածնային նյութերից միներալների
ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է հանածո վառելանյութի
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ ածխա
ջրածնային նյութերից միներալների ստացման
եղանակներին:
Եղանակը ներառում է հետևյալ փուլերը.
ստեղծված թափանցելիության վերահսկման
ենթակառուցվածքի կազմավորում, որը որո
շում է հիմնականում հերմետիկացված ծա
վալը, մանրացված ածխաջրածնային նյութի
ներմուծում վերահսկման ենթակառուցվածք՝
ածխաջրածնային նյութի թափանցելի մարմնի
կազմավորման համար, ածխաջրածնային
նյութի նշված մարմնի՝ ազդակի հետ հպման
իրականացում, հեռացված միներալների և
ազդակի անցկացում նշված հերմետիկացված
ծավալից դուրս:
Պարզեցվում է եղանակը, բարձրացվում
դրա արդյունավետությունը, 5 նկ:
(74) Հ. Դավթյան
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2659
(13) A
C10G 29/00
C10G 9/00
(21) AM20110123
(22) 10.02.2010
(86) PCT/US2010/023740, 10.02.2010
(85) 06.09.2011
(87) WO2010/093684 A2 19.08.2010
(31) 61/152,220 (32) 12.02.2009 (33) US
(71) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք. (US)
(72) Թոդ Դանա (US), Ջեյմս Վ. Փեթն (US)
(73) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք. (US)
(54) Ածխաջրածնային նյութերից ածխա
ջրածինների կորզման ժամանակ անջատվող
ածխածնի երկօքսիդի առանձնացնան եղանակ
և եղանակն իրագործելու ենթակառուցվածք
(57) Գյուտը վերաբերում է հանածո վառելանյութի
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ ածխա
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ջրածին պարունակող արդյունահանված հան
քավ այրերից ածխաջրածինների ստացման
եղանակներին և այդ եղանակն իրագործման
ենթակառուցվածքին:
Եղանակը ներառում է հետևյալ փուլերը.
թափանցելիության վերահսկման ենթակ ա
ռուցվածքի կազմավորում, որը որոշում է հիմ
նակ անում հերմետիկացված ծավալը, ման
րացվ ած ածխաջրածնային նյութի ներմ ու
ծում վերահսկման ենթակառուցվածք՝ ածխա
ջրածնային նյութի թափանցելի մարմնի կազ
մավորման համար, թափանցելի մարմնի բա
վարար տաքացում՝ այնտեղից ածխաջրածին
ների հեռացման համար այնպես, որ ածխա
ջրածնային նյութը տաքացման ընթացքում լինի
հիմնականում անշարժ, տաքացման ընթացքում
անջատվող ածխածնի երկօքսիդի առանձնացում,
և հեռացված ածխաջրածինների կուտակում:
Գյուտը նաև վերաբերում է եղանակի իրա
գործման ենթակառուցվածքին:
Պարզեցվում է եղանակը, բարձրացվում
դրա արդյունավետությունը, 2 անկախ կետ, 5 նկ.:
(74) Հ. Դավթյան
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2660
(13) A
E21B 43/00
C10G 99/00
(21) AM20110121
(22) 05.02.2010
(86) PCT/US2010/023399, 05.02.2010
(85) 06.09.2011
(87) WO2010/093569 A2 19.08.2010
(31) 61/152,152 (32) 12.02.2009 (33) US
(71) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք. (US)
(72) Թոդ Դանա (US), Ջեյմս Վ. Փեթն (US)
(73) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք. (US)
(54) Գոլորշու արտահոսքի կանխման և գո
լորշու կուտակման եղանակ և եղանակի
իրականացման համար ստեղծված ենթա
կառուցվածք
(57) Գյուտը վերաբերում է հանածո վառելանյութի
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ հերմե
տիկացված ծավալից գոլորշու արտահոսքի
կանխման և գոլորշու կուտակման եղանակին և
այդ եղանակն իրագործման ենթակառուցվածքին:
Եղանակը ներառում է հետևյալ փուլերը.
հիմնականում անթափանց գոլորշու պատնեշի
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կազմավորում հերմետիկացված ծավալի
ներքին մակերևույթի երկայնքով, ընդ որում
նշված հերմետիկացված ծավալը ներառում
է մանրացված ածխաջրածնային նյութից
թափանցելի մարմին, և գոլորշու պատնեշը
ներառում է մեկուսացնող շերտ՝ դրա միջով
ջերմաստիճանային գրադիենտն առնվազն
204,4°C ջերմաստիճանում պահպանելու հնա
րավորությամբ, թափանցելի մարմնի տա
քացում՝ ածխաջրածիններն այնտեղից հեռաց
նելու համար այնպես, որ ածխաջրածնային
նյութը տաքացման ընթացքում հիմնականում
լինի անշարժ, հեռացված ածխաջրածինների
կուտակում:
Գյուտը նաև վերաբերում է եղանակի իրա
գործման ենթակառուցվածքին, 2 անկախ կետ,
6 նկ.:
Պարզեցվում է եղանակը, բարձրացվում
դրա արդյունավետությունը:
(74) Հ. Դավթյան
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2661
(13) A
G01N 21/00
(21) AM20120022
(22) 25.01.2012
(71) Ջանիկ Ճավրշյան (AM)
(72) Ջանիկ Ճավրշյան (AM)
(73) Ջանիկ Ճավրշյան, 0056, Երևան, Նոր Նորք
1-ին միկրոշրջան, Բաղյան 1, բն. 25 (AM)
(54) Ամոնիակով օդային ու ջրային ավազանների
աղտոտվածության կենսաֆիզիկական մոնի
թորինգի եղանակ (տարբերակներ)
(57) Գյուտը վերաբերում է էկոլոգիայի բնա
գավառին և կարող է օգտագործվել ամո
նիակով օդային ու ջրային ավազանների աղ
տոտվածության կենսաֆիզիկական մոնի
թորինգի իրականացման համար։
Համաձայն եղանակի ուսումնասիրում
են հետազոտվող միջավայրի կանաչ բույսերի
աճի արգելակումը, գույնը ու տերևների կենսա
քիմիական կազմը: Մոնիթորինգն իրակա
նացնում են Ուլբրիխտի սնամեջ գունդ ունեցող
սպեկտրալուսաչափով, որի միջոցով գրանցում
են բույսերի տերևների կլանման և անդրա
դարձման սպեկտրները և ըստ դրա որոշում
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աղտոտվածության աստիճանը: Եղանակի մյուս
տարբերակով մոնիթորինգն իրականացնում են
օդային և ջրային միջավայրերի հեռավորական
զննման օպտիկական լիդար լոկատորով, որի
լազերային ճառագայթման փունջն ուղղում են
հետազոտման ենթակա հեռու տարածքում
աճող բուսական ծածկույթի վրա, տերևներից
անդրադարձած լուսային հոսքը կենտրոնացնում
են լիդարի սպեկտրամետրի մուտքի վրա,
գրանցում են անդրադարձման սպեկտրը և ըստ
դրա որոշում աղտոտվածության աստիճանը:
Կատարվում է բույսերի ֆիզիոլոգիական
վիճակի արագ վերլուծում՝ միջավայրն ամո
նիակով աղտոտման դեպքում, 2 նկ.։
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2662
(13) A
H03D 7/00
(21) AM20120025
(22) 07.02.2012
(71) Յուրիկ Արմենակի Սահակյան (AM)
(72) Յուրիկ Արմենակի Սահակյան (AM), Արամ
Մովսեսի Ասլանյան (AM)
(73) Յուրիկ Արմենակի Սահակյան, 0026,
Երևան, Արշակունյաց 30, բն. 24 (AM)
(54) Հայելային անցուղու փուլային ճնշմամբ
խառնիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է ռադիոտեխնիկայի
բնագավառին և կարող է օգտագործվել մետ
րանոց, դեցիմետրանոց, սանտիմետրանոց և
միլիմետրանոց երկարության դիապազոնների
ալիքների ընդունիչ սարքավորումներում: Խառ
նիչում միջանկյալ հաճախության յուրաքանչյուր
թևում ստորին հաճախությունների զտիչների
և միջանկյալ հաճախության հավասարաթև
կվադրատուրային գումարիչի միջև տեղակայված
են փուլի և լայնույթի ճշտիչ սարքեր, որոնք հնա
րավորություն են տալիս կատարել միջանկյալ
հաճախության ուղիների նուրբ համալարում
և լայնույթային հաշվեկշռախախտումը հասցնել
մինչև 0,1դԲ, իսկ փուլայինը` ավելի փոքր, քան 1°:
Այսպիսի պայմաններում հայելային անցուղու
ճնշումը կազմում է -40դԲ և ավելի ցածր:
Էապես լավացվում է խառնիչի հայելային
անցուղու ճնշման մակարդակը, 4 նկ.:
_____________________
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Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11
13
		
21
		
22
23
31
32
33
45
		
51
54
56
57
62
		
71
72
73
74
85
86
87

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

ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
25.07.2012
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2011.01)
(11) 297		
(13) U
A61H 33/00
B60P 3/00
(21) AM20110162U
(22) 11.11.2011
(71) «Սլացք» ՓԲԸ (AM)
(72) Ավետիս Ահարոնյան (AM)
(73) «Սլացք» ՓԲԸ (AM)
(54) Շարժական դաշտային բաղնիք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է հիգիե
նայի պահպանման սարքավորումներին, մաս
նավորապես` շարժական դաշտային բաղնիք
ներին:
Շարժական դաշտային բաղնիքն ունի թափք,
տաք և սառը ջրերի բաքեր, ջեռուցող և ցնցու
ղային սարքեր, օդամբար, խողովակաշար,
ջրառքի հարմարանք: Տաք ջրի բաքը լրացուցիչ
ունի էլեկտրական տաքացուցիչ: Տաք ջրի բաքը
մի կողմից միացված է վառարանի ելքին, մյուս
կողմից՝ ցնցուղային սարքերին: Ջրի ջեռուց
ման վառարանը իր ծխատար խողովակով
գտնվում է թափքից դուրս: Սառը ջրի բաքը ռե
դուկտորի միջոցով միացված է օդամբարին:
Ջրառքի հարմարանքը տեղակայված է մեքե
նայի թափքի վրա, խողովակապտուկը միաց
ված է ջրամատակարարման ցանցին: Թափքի
կողային պատը կազմված է երկու երկայնական
մասերից, որոնք կինեմատիկական կապի մեջ
են արգելուկավոր մեխանիզմի հետ: Կողային
պատի ստորին մասը ամբողջ մակերեսով ունի
խորացում և ջրահեռացման հարմարանքներ,
իսկ վերևի մասին ամրակցված են ցնցուղային
սարքերը: Թափքի կողային պատի եզրերին
ամրակցված է անջրանցիկ թաղանթ:
Ապահովվում է տրանսպորտային վիճա
կից աշխատանքայինի արագ անցնելը և միա
ժամանակյա մեծ քանակությամբ մարդկանց
լողանալը, 3 նկ:
(74) Ռ. Մանասերյան
_____________________

(51) (2012.01)
A63B 23/00
A61H 1/00
(21) AM20120035U

(11) 298

(22) 24.02.2012

(13) U

(71) Լևոն Համբարձումյան (AM)
(72) Լևոն Համբարձումյան (AM)
(73) Լևոն Համբարձումյան (AM)
(54) Դնովի նստոց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է կահույքին,
մասնավորապես՝ դնովի նստոցներին, որոնք
օգտագործվում են նստած վիճակում ողնաշարի
կորացման պրոֆիլակտիկայի համար:
Դնովի նստոցը պարունակում է հավասա
րակշռման տարր երեսվածքով, դրան միակցված
հենասալ, հենասալին հոդակապով ամրակցված
կանգն ակ և հենարան: Հավասարակշռման
տարրը շրջանաձև հարթակ է, որի կենտրոնում
տեղակայված է հոդակապը, իսկ հարթակի և
երեսվածքի միջև տեղակայված է հատիկավոր
ված ցեոլիթ:
Բարձրացվում է օգտագործման հարմարա
վետությունը և պարզեցվում է պատրաստման
տեխնոլոգիան, ինչպես նաև բարձրացվում է
հիվանդությունների պրոֆիլակտիկայի և բուժ
ման արդյունավետությունը, 2 նկ.:
(74) Ա. Պետրոսյան
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 299
(13) U
F01N 1/00
(21) AM20120034U
(22) 24.02.2012
(71) Ռոբերտ Աստվածատրյան (AM)
(72) Ռոբերտ Աստվածատրյան (AM), Կարեն
Մամիկոնյան (AM)
(73) Ռոբերտ Աստվածատրյան, 0037, Երևան,
Ազատության պող. նրբ. 4, բն. 16 (AM)
(54) Ներքին այրման շարժիչի խլացուցիչի
աերոդինամիկական գլխադիր
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է շարժիչա
շինությանը, մասնավորապես, ներքին այրման
շարժիչների խլացուցիչներին, որոնցում կիրառ
վում է արտանետման գազերին օդի հավելման
աերոդինամիկական պրոցես:
Գլխադիրն ունի գլանաձև սնամեջ իրան,
հատած կոնի տեսքով սնամեջ հատվածամաս,
որն իր մեծ հիմքով համառանցք ամրակցված
է իրանին, գլանաձև սնամեջ ելքային հատվա
ծամաս, որն իր ճակատով համառանցք ամրա
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կցված Է կոնական հատվածամասի փոքր
հիմքին, ինչպես նաև ուղղորդիչ կողեր, որոնք
ամրակցված են իրանին, և սեղմիչ միջոց:
Առաջարկության համաձայն, գլխադիրը լրա
ցուցիչ ունի գլանաձև սնամեջ մուտքային
հատվածամաս, որը համառանցք տեղակայված
է իրանի խոռոչում և ամրակցված է ուղղորդիչ
կողերին այնպես, որ մուտքային հատվածամասի
ճակատի և կոնական մակերևույթի միջև կա
բացակ:
Հեշտացվում է գլխադիրի տեղակայումը,
բացառվում է կարգավորման գործողության
անհրաժեշտությունը, 3 նկ.:
_____________________

(51) (2012.01)		
(11) 300
(13) U
F04C 2/00
(21) AM20120061U
(22) 16.04.2012
(71) Վարուժան Հարությունյան (AM)
(72) Վարուժան Հարությունյան (AM)
(73) Վարուժան Հարությունյան, 0059, Երևան,
Նոր Նորքի 9-րդ միկրոշրջան, 97/7 (AM)
(54) Ներքին կառչմամբ ատամնանվային պոմպ

7

ՄԱՍ
№ 1

(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ռոտացիոն
ծավալային պոմպերին:
Ներքին կառչմամբ ատամնանվային պոմպն
ունի իրան, իրանում կատարված երկու անցք,
մեկը՝ հեղուկի ներածմ ան համար, մյուսը՝
արտածման: Ներքին կառչմ ան մեջ գտնվող
արտաքին և շարժաբերին միակցված ներքին
գլանական ատամնա նիվներ, իրանին կոշտ
ամրացված կիսալուսնաձև դետալ: Ներքին
ատամնանիվը լրաց ուցիչ ունի ատամների
քայլից 3, 5, 7 և ավելի անգամ մեծ թվով քայլ
ունեցող իրար հակադիր տեղակայված երկու
մեծ ատամներ, իսկ արտաքին ատամնանիվը
լրացուցիչ ունի ատամների քայլից 3, 5, 7 և
ավելի անգամ մեծ քայլ ունեցող, միմյանցից
120˚ անկյամբ շեղված երեք մեծ խոռոչներ:
Ի շնորհիվ ներքին ատամ նանիվի երկու
հակադիր մեծ ատամների միջև առկա մեծ
տարածության, պոմպն ունի բարձր ներած
ման և սեղմման գործակից, որը բարելավում է
պոմպի աշխատանքային ցուցանիշները և հնա
րավորություն է տալիս կիրառել այն նաև որպես
կոմպրեսոր:
Բարձրացվում է աշխատանքի հուսա
լիությունը և ՕԳԳ-ն, 2նկ.:
_____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

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

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

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
25.07.2012

7

ՄԱՍ
№1

Տեղեկություններ գրանցված
արդյունաբերական

նմուշների մասին

(51) 02-01
(11) 272		
(13) S
02-02
(21) 20120006		
(22) 24.02.2012
(71) Սուսաննա Ալբերտի Խալաթյան (AM), Գոհար
Ալեքսանդրի Սահինյան (AM)
(72) Գոհար Ալեքսանդրի Սահինյան (AM),
Սուսաննա Ալբերտի Խալաթյան (AM)
(73) Սուսաննա Ալբերտի Խալաթյան, Երևան,
Շիրազի 46, բն. 52 (AM), Գոհար Ալեքսանդրի
Սահինյան, Երևան, Զաքյան 3, բն. 63 (AM)
(54) Կանացի ներքնազգեստ՝ փեշվարտիք (5
տարբերակ)
(55)
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(51) 12-08
(11) 273
(13) S
(21) 20120001		
(22) 27.01.2012
(71) Հակոբ Սերգոյի Շահումյան, Աբով յան,
Սարալանջ փ., 32, բն. 32 (AM)
(72) Հակոբ Սերգոյի Շահումյան (AM)
(73) Հակոբ Սերգոյի Շահումյան, Աբով յան,
Սարալանջ փ., 32, բն. 32 (AM)
(54) Ֆաետոն
(55)

_____________________
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_____________________

(51) 19-06
(11) 274
(13) S
(21) 20120005		
(22) 21.02.2012
(71) Էրիխ Քրաուզե Ֆինլանդ Օյ (FI)
(72) Դմիտրի Ալեքսանդրովիչ Բելոգլազով (RU)
(73) Էրիխ Քրաուզե Ֆինլանդ Օյ (FI)
(74) Հ. Դավթյան
(54) Գրող գործիք (2 տարբերակ)
(55)

20
20

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
25.07.2012

7

ՄԱՍ
№1

21
21

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
25.07.2012

7

ՄԱՍ
№1

(55)

_____________________

(51) 19-06

(11) 275		

(21) 20120004		

(13) S

(22) 21.02.2012

(71) Էրիխ Քրաուզե Ֆինլանդ Օյ (FI)
(72) Դմիտրի Ալեքսանդրովիչ Բելոգլազով (RU)
(73) Էրիխ Քրաուզե Ֆինլանդ Օյ (FI)
(74) Հ. Դավթյան
(54) Գրող գործիք
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(51) 19-06
(11) 276		
(13) S
(21) 20120003		
(22) 21.02.2012
(71) Էրիխ Քրաուզե Ֆինլանդ Օյ (FI)
(72) Դմիտրի Ալեքսանդրովիչ Բելոգլազով (RU)
(73) Էրիխ Քրաուզե Ֆինլանդ Օյ (FI)
(74) Հ. Դավթյան
(54) Գրող գործիք
(55)

_____________________
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_____________________
(51) 19-06
(11) 277		
(13) S
(21) 20120002		
(22) 21.02.2012
(71) Էրիխ Քրաուզե Ֆինլանդ Օյ (FI)
(72) Դմիտրի Ալեքսանդրովիչ Բելոգլազով (RU)
(73) Էրիխ Քրաուզե Ֆինլանդ Օյ (FI)
(74) Հ. Դավթյան
(54) Գրող գործիք
(55)

_____________________

24
24

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
25.07.2012
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Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20040057_1
(220) 27.01.2004

(111) 18500
(151) 30.04.2004
(181) 27.01.2014
(730) «Պրոգրես-Արմենիա» ՍՊԸ, ք. Երևան,
Բայրոնի 3, AM
(540)

րագրիչների սեղմիչներ, գրչամաքրիչներ,
գրիչների բռնիչներ և դրոցներ գրիչների համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110895
(220) 21.07.2011

(111) 18502
(151) 02.07.2012
(181) 21.07.2021
(730) «Բավ սիթի» ՓԲԸ, Երևան, Մանանդյան
44/1, AM
(442) 05.08.2011
(540)

(526)
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, սպիտակ
և ոսկեգույն գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում։
____________________

(210) 20110607
(220) 12.05.2011

(111) 18501
(151) 02.07.2012
(181) 12.05.2021

(730) Վինոդ Սաչդև, IN
(442) 07.09.2011
(540)
(511)
դաս 16. գրելու գործիքներ և նյութեր, ներառ
յալ՝ գրիչներ, գնդիկավոր գրիչներ, մատիտներ,
պողպատե գրչածայրեր, ինքնահոս գրիչներ,
գծագրական գրչածայրեր և մարկերներ,
գնդիկներ գնդիկավոր գրիչների համար, գրչա
տուփեր, թանաք, թանաքամաններ և սեղանի
խորին մասում տեղադրվող թանաքամաններ,
գրչածայրեր, գրիչների պատյաններ, փետ

(511)
դաս 43. սրճարան, ռեստորան, բար, ակումբ:
____________________

(210) 20111095
(220) 05.09.2011

(111) 18503
(151) 02.07.2012
(181) 05.09.2021
(730) ՋՎ Լայֆ Սայնս քորփորեյշն, KR
(442) 22.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. նյութափոխանակության վրա
ազդող ագենտներ. ագենտներ՝ մարմնական
վնասվածքների, պաթոլոգիական խանգա
րումների բուժման համար. բջիջների ֆունկ
ցիան ակտիվացնող ագենտներ. սրտանո
թային ագենտներ. պատրաստուկներ օրգա
նաբուժության համար. հեմոգլոբին. արյան
լուծիչներ. արյան պլազմա. դեղամիջոցներ շիճու
կաբուժության համար. ամինաթթուներ բժշկա
կան (բուժական) նպատակների համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

27
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2012

(210) 20111096
(220) 05.09.2011

(111) 18504
(151) 02.07.2012
(181) 05.09.2021
(730) Կասպիեն հաուսհոլդ էփլայնսիզ թրեյդինգ
ԼԼՔ., AE
(442) 07.12.2011
(540)

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

(591) Նշանը պահպանվում է սև և նարնջագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական
վրձինների) և դրանց պատրաստման համար
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների համար.
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մաս
նակի մշակված ապակի (բացառությամբ շինա
րարական ապակու). ապակյա, հախճապակյա
և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111533
(220) 02.12.2011

(210) 20111514
(220) 29.11.2011

(111) 18505
(151) 02.07.2012
(181) 29.11.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 22.12.2011
(540)
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(111) 18506
(151) 02.07.2012
(181) 02.12.2021
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան»
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM
(442) 22.12.2011
(540)

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

(210) 20111536
(220) 02.12.2011

(111) 18507
(151) 02.07.2012
(181) 02.12.2021
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 06.03.2012
(540)
(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի
խնամքի կոսմետիկական միջոցներ ոչ բժշկա
կան նպատակների համար. արդուզարդի
պարագ աներ (պատրաստուկներ հիգիենիկ
նպատակների համար, որոնք վերաբերում են
օծանելիքին և կոսմետիկային). շրթներկ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

28
28

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(210) 20111605
(220) 15.12.2011

(111) 18508
(151) 02.07.2012
(181) 15.12.2021
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Իջևան, Երևանյան 9, AM
(442) 18.01.2012
(540)

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

(210) 20111652
(220) 23.12.2011

(111) 18509
(151) 02.07.2012
(181) 23.12.2021
(730) «Փիրալյան» ՍՊԸ, Երևան, Նորքի 2-րդ
զանգ., Դավիթ Մալյանի 5, բն. 37, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ.
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ.
հովանոցներ, անձրևակալներ և ձեռնափայտեր.
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական
իրեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ. առևտուր:
____________________

(210) 20111677
(220) 28.12.2011

(111) 18510
(151) 02.07.2012
(181) 28.12.2021
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(730) «Գոլդեն Լեքս» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս
30-103, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ և կապույտ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 42. քարտեզագրում.
դաս 44. գեղեցկության սրահ.
դաս 45. փաստաբանական ծառայություններ:
____________________

(210) 20111692
(220) 30.12.2011

(111) 18511
(151) 02.07.2012
(181) 30.12.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(526) «ՉԱՄԻՉ» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ,
մանուշակագույն, բաց դեղին, բաց և մուգ
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք:
____________________

29
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(210) 20111693
(220) 30.12.2011

(111) 18512
(151) 02.07.2012
(181) 30.12.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ
մանուշակագույն, բաց և մուգ շագանա
կագույն, մոխրագույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք:
____________________

(210) 20111696
(220) 30.12.2011

(111) 18513
(151) 02.07.2012
(181) 30.12.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 18.01.2012
(540)
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(210) 20111697
(220) 30.12.2011

(111) 18514
(151) 02.07.2012
(181) 30.12.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 18.01.2012
(540)

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

(210) 20111698
(220) 30.12.2011

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

(111) 18515
(151) 02.07.2012
(181) 30.12.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, բեժ,
դեղին, բաց և մուգ կանաչ և վարդագույն
գունային համակցությամբ:

30
30

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2012

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

7

ՄԱՍ
№ 1

(540)

(210) 20111699
(220) 30.12.2011

(111) 18516
(151) 02.07.2012
(181) 30.12.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 18.01.2012
(540)

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

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ
մանուշակագույն, վարդագույն, սպիտակ,
բաց և մուգ կարմիր, բաց կանաչ, բաց
դեղին, շագանակագույն, սև և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
____________________

(210) 20111700
(220) 30.12.2011

(210) 20111701
(220) 30.12.2011

(111) 18517
(151) 02.07.2012
(181) 30.12.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 18.01.2012

(111) 18518
(151) 02.07.2012
(181) 30.12.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 18.01.2012

31
31

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2012

(540)

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

7

ՄԱՍ
№ 1

(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, սպի
տակ, բաց և մուգ դեղին, մոխրագույն,
բաց և մուգ շագանակագույն, բաց և մուգ
մանուշակագույն և նարնջագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. քաղցրավենիք՝ ռահաթ լոխում:
____________________

(210) 20111703
(220) 30.12.2011

(111) 18520
(151) 02.07.2012
(181) 30.12.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(210) 20111702
(220) 30.12.2011

(111) 18519
(151) 02.07.2012
(181) 30.12.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(526) «ՌԱԽԱՏ ԼՈՒԿՈՒՄ» (ռուս.) արտահայ
տությունն ինքուրույն պահպան ության
օբյեկտ չէ:

(554) Ծավալային նշան
(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, կա
պույտ, սպիտակ, կարմիր, բաց և մուգ շագա
նակագույն, վարդագույն և մոխրագույն գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
____________________

32
32

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2012

(210) 20111705
(220) 30.12.2011

(111) 18521
(151) 02.07.2012
(181) 30.12.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 18.01.2012
(540)

7

ՄԱՍ
№ 1

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ
մանուշակագույն, բաց և մուգ կապույտ,
բաց և մուգ կանաչ, բաց և մուգ դեղին,
նարնջագույն, կարմիր, բաց և մուգ շագա
նակագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20111709
(220) 30.12.2011

(111) 18523
(151) 02.07.2012
(181) 30.12.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 18.01.2012
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, բաց և մուգ
վարդագույն, բաց և մուգ շագանակագույն,
դեղին և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
____________________

(210) 20111708
(220) 30.12.2011

(111) 18522
(151) 02.07.2012
(181) 30.12.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(540)
(554) Ծավալային նշան
(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կարմիր, մուգ
և բաց կանաչ, սպիտակ, շագանակագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
____________________

(210) 20111710
(220) 30.12.2011

(111) 18524
(151) 02.07.2012
(181) 30.12.2021

33
33

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2012

(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 18.01.2012
(540)

7

ՄԱՍ
№ 1

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

(210) 20120027
(220) 10.01.2012

(554) Ծավալային նշան
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կարմիր,
մուգ և բաց կանաչ, կապույտ, դեղին,
վարդագույն և մանուշակագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
____________________

(210) 20111712
(220) 30.12.2011

(111) 18525
(151) 02.07.2012
(181) 30.12.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(111) 18526
(151) 02.07.2012
(181) 10.01.2022
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Իջևան, Երևանյան 9, AM
(442) 18.01.2012
(540)

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

(210) 20120118
(220) 27.01.2012

(111) 18527
(151) 02.07.2012
(181) 27.01.2022
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան»
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM
(442) 06.03.2012
(540)

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

34
34

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(210) 20120119
(220) 27.01.2012

(111) 18528
(151) 02.07.2012
(181) 27.01.2022
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան»
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM
(442) 06.03.2012
(540)

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

(210) 20120120
(220) 27.01.2012

(111) 18529
(151) 02.07.2012
(181) 27.01.2022
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան»
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM
(442) 06.03.2012
(540)

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

(210) 20120197
(220) 14.02.2012

(111) 18530
(151) 02.07.2012
(181) 14.02.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ստյոպա Ստե
փանյան, Երևան, Դավիթաշեն 1-ին փող.,
տուն 16, AM
(442) 06.03.2012
(540)
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(526) «ԼՅՈՒՔՍ» և «ՊԼԱՍՏ», «LUXE» և «PLAST»
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և կարմիր
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 22. պոլիէթիլենային տոպրակներ,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում:
____________________

(210) 20110043
(220) 19.01.2011

(111) 18531
(151) 02.07.2012
(181) 19.01.2021
(730) Ջորջ վի իթրտեյնմընթ, FR
(442) 23.02.2011
(540)

(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ,
բարերի ծառայություններ, սրճարանների ծառա
յություններ, հյուրանոցների ծառայություններ,
ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20110993
(220) 11.08.2011

(111) 18532
(151) 02.07.2012
(181) 11.08.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սասուն Իգնատյան,
Երևան, Մովսես Խորենացու 33, AM
(442) 07.09.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մանուշակագույն,
մոխրագույն և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա
տեսված են օգտագործելու արդյունաբերական
և գիտական նպատակներով, լուսան կար
չութ յան, գյուղատնտեսության, այգեգործ ու
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թյան և անտառաբուծության մեջ. չմշակված
սինթետիկ խեժեր, չմշակված պլաստմասսա
ներ. պարարտանյութեր. կրակմարող բաղա
դրություններ. քիմիական նյութեր մետաղների
զոդման և մխման համար. քիմիական նյութեր
սննդամթերքի պահածոյացման համար. դաբաղիչ
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական
նպատակներով օգտագործելու համար.
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ.
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշե
նման մետաղներ գեղարվեստական, գեղա
զարդման նպատակների և գեղարվեստական
տպագրության համար.
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր,
պատրույգներ լուսավորման համար.
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղ յա շինանյութեր.
շարժական մետաղ յա կառուցվածքներ և շի
նություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետա
ղակապեր և փականքային իրեր. մետաղ յա
խողովակներ. անկիզելի պահարաններ. սովո
րական մետաղներից պատրաստված իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. հանքանյութեր.
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դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար
ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս
պորտային միջոցների համար նախատ ես
վածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ
և փոխանցման տարրեր (բացառությամբ
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների համար
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական
գործ իքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա
վարվողների. ինկուբատորներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք.
ածելիներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխ ական, լուսանկարչական, կինեմատ ո
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ
ներ. առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով
աշխատող ապարատների մեխանիզմ ներ.
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մե
քենաներ, տեղեկատվության մշակման սար
քավորում ներ և համակարգիչներ. կրակ
մարիչներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամ նաբուժական և անասնաբուժական
սարքեր ու գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ.
դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր.
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց հա
մահալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
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թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժա
մանակաչափ սարքեր.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյու
թեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ,
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստված
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
մասնակի մշակված պլաստմասսայից իրեր.
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ
մետաղյա ճկուն խողովակներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ.
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ.
հովանոցներ, անձրևակալներ և ձեռնափայտեր.
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական
իրեր.
դաս 19. ոչ մետաղ յա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և
բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ
և շինություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
փոխար ինիչներից կամ պլաստմասսայից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ և դրանց պատրաստման հա
մար նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների
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համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ
շինարարական ապակու). ապակյա, հախճա
պակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում.
դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասան
ներ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ,
առագաստներ, պարկեր և տոպրակներ, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. խծուծման նյութեր
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից
պատրաստվածների). մանածագործական
թելքահումք.
դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագոր
ծության համար.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական ծաղիկ
ներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդ
գրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր
ծական, անտառային և հացահատիկային
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն.
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր
կենդանիների համար. ածիկ.
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դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի).
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական
գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր
ծառնություններ.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա
վորումների տեղակայում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս
նաբուժական ծառայություններ. կենդանիների և
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա
յություններ. գյուղատնտեսական, այգեգործական
և անտառաբուծական ծառայություններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա
կանության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցված անհա
տական և սոցիալական ծառայություններ ան
հատի կարիքները հոգալու համար:
____________________

(210) 20111088
(220) 02.09.2011

(111) 18533
(151) 02.07.2012
(181) 02.09.2021
(730) «ԷֆԷմԶեթ» ՍՊԸ, Երևան, Գալշոյան 46, AM
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(442) 22.09.2011
(540)

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

(210) 20111151
(220) 15.09.2011

(111) 18534
(151) 02.07.2012
(181) 15.09.2021
(730) Սամսունգ Էլեքթրոնիքս Քո., ԼԹԴ., KR
(442) 22.12.2011
(540)

(511)
դաս 9. մարտկոցներ բջջային (շարժա
կան) հեռախոսների և դյուրակիր համակար
գիչների հետ օգտագործելու համար. տեսա
խցիկներ. համակարգչային խաղային ծրա
գրային արտադրանք. համակարգչային ցանցի
համակենտրոնիչներ, հաղորդիչներ և երթու
ղարարներ. համակարգչային ծրագրային ար
տադրանք հաղորդագրությունների ակնթար
թային փոխանակման, էլեկտրոնային փոս
տերի և կոնտակտային տեղեկատվության
ուղարկման և ընդունման, ցանկի և տեղե
կատ վական ռեսուրսների բաշխման ծառա
յությունների համար. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք տարբեր թվային ընթերցա
նության տեղեկատվական ռեսուրսների կառա
վարման և կազմակերպման համար, մաս
նավորապես` էլեկտրոնային գրքեր, էլեկտրո
նային թերթեր, թեզեր և էլեկտրոնային ամ
սա
գրեր. համակարգչային ծրագրային

38
38

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2012

արտադ րանք անձնական տեղեկատվության
կառավ արման համար. համակարգչային
ծրագրային արտադրանք երաժշտության
գնման, բեռնավորման, կատարման կամ
լսելու համար. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք թվային ընթերցանության տեղե
կատվական ռեսուրսների գնման, գրանց
ման, բեռնավորման, կատարման կամ լսելու
համար, մասնավորապես՝ էլեկտրոնային գրքեր,
էլեկտրոնային թերթեր, թեզեր և էլեկտրոնային
ամսագրեր. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք տեքստի, տվ յալների, ձայնաև տեսաֆայլերի ու էլեկտրոնային խաղ երի
գրանցման, կազմակերպման, փոխանակ
ման, կառավարման և վերանայման համար՝
նախատեսված հեռուստատեսության, հա
մակ արգ իչների, երաժշտական փլեյերների,
տեսափլեյերների, ﬔդիափլեյերների, բջջային
(շարժական) հեռախոսների և դյուրակիր ու
ձեռքի թվային էլեկտրոնային սարքավորու
ﬓերի համար. նավագնացության, երթուղի
ների և ուղևոր ությունների պլանավորման
և էլեկտրոն ային քարտեզավորման համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք արբան
յակային և GPS նավագնացական համա
կարգերի հետ օգտագործման համար. ճանա
պարհորդական տեղեկատվական համա
կարգերի համակարգչային ծրագրային արտա
դրանք՝ հյուրանոցների, կողﬓորոշիչների,
թանգարանների, հասարակական տրանս
պորտային ﬕջոցների, ռեստորանների և
ճանապարհորդությանը ու տրանսպորտին
վերաբերող այլ տեղեկատվության վերաբեր
յալ ճանապարհորդական խորհրդատվու
թյուն և տեղեկատվություն ապահովելու կամ
տրամադրելու համար. համակարգչային
ծրագրային արտադրանք էլեկտրոնային
քարտեզների բեռնավորման և դիտման
համար. ներկառուցված համակարգչային
ծրագրային արտադրանք, որն օգտագործ
վում է որպես էլեկտրոնային ֆունկցիա բջջա
յին կամ շարժական հեռախոսներում, որը
թույլ է տալիս օգտագործողներին խաղալու
և բեռնավորելու էլեկտրոնային խաղեր,
լսելու և բեռնավորելու զանգի ձայներ ու
երաժշտություն և դիտելու ու բեռնավորելու
էկրանի գլխադիրներ և պաստառներ. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք, որը
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թույլ է տալիս էլեկտրոնային զանգվածային
լրատվաﬕջոցների կամ տեղեկատվության
հեղինակային մշակում, փոստային ուղար
կում, ներբեռնում, բեռնավորում, փոխանցում,
ստացում, խմբագրում, հեռացում (ջնջում),
կոդավորում, կոդավերծանում, վերարտադրում,
պահպանում, կազմակերպում, ցուցադրում,
արտապատկերում, նշում, բլոգինգ, բաշխում
կամ այլ կերպով մատակարարում համացանցի
կամ հաղորդակցման այլ ցանցի ﬕջոցով.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք, որը
թույլ է տալիս օգտագործողներին ծրագրավո
րելու և ցուցադրելու ձայնա-, տեսա-, տեքստային
և այլ մուլտիﬔդիա բովանդակություն, մասնա
վորապես՝ երաժշտություն, հաﬔրգներ, տեսա
նյութեր, ռադիո, հեռուստատեսություն, նորու
թյուններ, սպորտ, խաղեր, մշակութային իրա
դարձություններ և նմանատիպ զվարճալի ﬕջո
ցառուﬓեր ու կրթական ծրագրեր հաղոր
դակցության ցանցի ﬕջոցով. համակարգիչներ.
տվ յալների հաղորդակցության մալուխներ
բջջային հեռախոսների և պլանշետային
համակարգիչների հետ օգտագործելու համար.
թվային խցիկներ. թվային հեռուստատեսային
աբոնենտային կցուրդներ. բեռնավորվող թվային
պատկերներ, մասնավորապես՝ լուսանկարչա
կան պատկերներ կամ տեսապատկերներ.
բեռնավորվող զանգի ձայներ. DVD փլեյերներ.
ականջակալներ բջջային (շարժական)
հեռախոսների և պլանշետային համակարգիչ
ների համար. էլեկտրական լիցքավորման
սարքեր բջջային (շարժական) հեռախոսների
և պլանշետային համակարգիչների համար.
ֆաքսիﬕլային ապարատներ. կոշտ սկավառակի
սկավառակակիրներ. համացանցային արձա
նագրության (IP) PBX (դեպի ընդհանուր ցանց
ելքով մասնավոր հեռախոսային կայան)
կոմուտացման վահաններ. IP համացանցային
արձանագրության հեռախոսներ. գլխավոր
հեռախոսների տերﬕնալներ. LAN փոխարկիչ
ներ. բջջային (շարժական) հեռախոսների և
պլանշետային համակարգիչների գործութային
համակարգի ծրագրային արտադրանք. բջջային
(շարժական) հեռախոսներ. համակարգիչների
մոնիտորներ. MP3 փլեյերներ. ցանցի մուտքի
սերվերի սարքավորանք և սիստեմային ծրա
գրեր. PDA (անձնական թվային քարտուղար
ներ). դյուրակիր համակարգիչներ. դյուրակիր
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մուլտիﬔդիա փլեյերներ. համակարգիչների
տպիչներ. կիսահաղորդիչներ. սմարթֆոններ.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
ցանցային կառավարման համակարգի հա
մար. փոխարկիչների երթուղարարներ. պլան
շետային համակարգիչներ. հեռախոսներ.
հեռուստատեսային ընդունիչներ. USB հիշո
ղության ֆլեշ. գլոբալ ցանցի (WAN) երթու
ղարարներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111152
(220) 15.09.2011

(111) 18535
(151) 02.07.2012
(181) 15.09.2021
(730) Սամսունգ Էլեքթրոնիքս Քո., ԼԹԴ., KR
(442) 22.12.2011
(540)

(511)
դաս 9. մարտկոցներ բջջային (շարժա
կան) հեռախոսների և դյուրակիր համակար
գիչների հետ օգտագործելու համար. տեսա
խցիկներ. համակարգչային խաղային ծրա
գրային արտադրանք. համակարգչային ցանցի
համակենտրոնիչներ, հաղորդիչներ և երթու
ղարարներ. համակարգչային ծրագրային ար
տադրանք հաղորդագրությունների ակնթար
թային փոխանակման, էլեկտրոնային փոս
տերի և կոնտակտային տեղեկատվության
ուղարկման և ընդունման, ցանկի և տեղե
կատ վական ռեսուրսների բաշխման ծառա
յությունների համար. համակարգչային ծրագրա
յին արտադրանք տարբեր թվային ընթերցա
նության տեղեկատվական ռեսուրսների
կառավ արման և կազմակերպման համար,
մասնավորապես` էլեկտրոնային գրքեր, էլեկ
տրոն ային թերթեր, թեզեր և էլեկտրոնային
ամսագրեր. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք անձնական տեղեկատվության
կառավարման համար. համակարգչային
ծրագրային արտադրանք երաժշտության
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գնման, բեռնավորման, կատարման կամ
լսելու համար. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք թվային ընթերցանության
տեղեկատվական ռեսուրսների գնման, գրանց
ման, բեռնավորման, կատարման կամ լսելու
համար, մասնավորապես՝ էլեկտրոնային գրքեր,
էլեկտրոնային թերթեր, թեզեր և էլեկտրո
նային ամսագրեր. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք տեքստի, տվ յալների,
ձայնա- և տեսաֆայլերի ու էլեկտրոնային
խաղերի գրանցման, կազմակերպման, փոխա
նակման, կառավարման և վերանայման
համար՝ նախատեսված հեռուստատեսության,
համակարգիչների, երաժշտական փլեյերների,
տեսափլեյերների, ﬔդիափլեյերների, բջջային
(շարժական) հեռախոսների և դյուր
 ակ
իր ու ձեռքի թվային էլեկտրոնային սար
քավորումների համար. նավագնացության,
երթուղիների և ուղևորությունների պլանավոր
ման և էլեկտրոնային քարտեզավորման
համակարգչային ծրա գրային արտադրանք
արբանյակային և GPS նավագնացական
համակարգերի հետ օգտագործման համար.
ճանապարհորդական տեղեկատվական
համակարգերի համակարգչային ծրագրային
արտադրանք՝ հյուրանոցների, կողﬓորոշիչ
ների, թանգարանների, հասարակական տրանս
պորտային ﬕջոցների, ռեստորանների և
ճանապարհորդությանը ու տրանսպորտին
վերաբերող այլ տեղեկատվության վերաբերյալ
ճանապարհորդական խորհրդատվություն
և տեղեկատվություն ապահովելու կամ
տրամադրելու համար. համակարգչային
ծրագրային արտադրանք էլեկտրոնային
քարտեզների բեռնավորման և դիտման
համար. ներկառուցված համակարգչային
ծրագրային արտադրանք, որն օգտագործվում
է որպես էլեկտրոնային ֆունկցիա բջջային
կամ շարժական հեռախոսներում, որը
թույլ է տալիս օգտագործողներին խաղալու
և բեռնավորելու էլեկտրոնային խաղեր,
լսելու և բեռնավորելու զանգի ձայներ ու
երաժշտություն և դիտելու ու բեռնավորելու
էկրանի գլխադիրներ և պաստառներ. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք, որը
թույլ է տալիս էլեկտրոնային զանգվածային
լրատվաﬕջոցների կամ տեղեկատվության
հեղինակային մշակում, փոստային ուղար
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կում, ներբեռնում, բեռնավորում, փոխանցում,
ստացում, խմբագրում, հեռացում (ջնջում),
կոդավորում, կոդավերծանում, վերարտադրում,
պահպանում, կազմակերպում, ցուցադրում,
արտապատկերում, նշում, բլոգինգ, բաշխում
կամ այլ կերպով մատակարարում համացանցի
կամ հաղորդակցման այլ ցանցի ﬕջոցով.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք, որը
թույլ է տալիս օգտագործողներին ծրագրավո
րելու և ցուցադրելու ձայնա-, տեսա-, տեքստային
և այլ մուլտիﬔդիա բովանդակություն, մաս
նավորապես՝ երաժշտություն, հաﬔրգներ,
տեսանյութեր, ռադիո, հեռուստատեսություն,
նորություններ, սպորտ, խաղեր, մշակութային
իրադարձություններ և նմանատիպ զվարճալի
ﬕջոցառուﬓեր ու կրթական ծրագրեր հաղոր
դակցության ցանցի ﬕջոցով. համակարգիչներ.
տվ յալների հաղորդակցության մալուխներ
բջջային հեռախոսների և պլանշետային համա
կարգիչների հետ օգտագործելու համար. թվա
յին խցիկներ. թվային հեռուստատեսային աբո
նենտային կցուրդներ. բեռնավորվող թվային
պատկերներ, մասնավորապես՝ լուսանկարչա
կան պատկերներ կամ տեսապատկերներ.
բեռնավորվող զանգի ձայներ. DVD փլեյերներ.
ականջակալներ բջջային (շարժական)
հեռախոսների և պլանշետային համակարգիչների
համար. էլեկտրական լիցքավորման սարքեր
բջջային (շարժական) հեռախոսների և պլան
շետային համակարգիչների համար. ֆաքսի
ﬕլային ապարատներ. կոշտ սկավառակի
սկավառակակիրներ. համացանցային արձա
նագրության (IP) PBX (դեպի ընդհանուր ցանց
ելքով մասնավոր հեռախոսային կայան) կոմու
տացման վահաններ. IP համացանցային արձա
նագրության հեռախոսներ. գլխավոր հեռա
խոսների տերﬕնալներ. LAN փոխարկիչներ.
բջջային (շարժական) հեռախոսների և պլան
շետային համակարգիչների գործութային
համակարգի ծրագրային արտադրանք. բջջային
(շարժական) հեռախոսներ. համակարգիչների
մոնիտորներ. MP3 փլեյերներ. ցանցի մուտքի
սերվերի սարքավորանք և սիստեմային ծրա
գրեր. PDA (անձնական թվային քարտուղարներ).
դյուրակիր համակարգիչներ. դյուրակիր մուլ
տիﬔդիա փլեյերներ. համակարգիչների տպիչ
ներ. կիսահաղորդիչներ. սմարթֆոններ. հա
մակարգչային ծրագրային արտադրանք ցան
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ցային կառավարման համակարգի համար.
փոխարկիչների երթուղարարներ. պլանշ ե
տային համակարգիչներ. հեռախոսներ. հեռուս
տատեսային ընդունիչներ. USB հիշողության
ֆլեշ. գլոբալ ցանցի (WAN) երթուղարարներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111272
(220) 12.10.2011

(111) 18536
(151) 02.07.2012
(181) 12.10.2021
(730) «Նյու բրիջ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Համբար
ձումյան, 16շ. բն. 13, AM
(442) 05.11.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն և սև
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. ուսումնական կենտրոն:
____________________

(210) 20111375
(220) 07.11.2011

(111) 18537
(151) 02.07.2012
(181) 07.11.2021
(730) ՖրիմենթլՄեդիա Լիմիթիդ, GB
(442) 07.12.2011
(540)
(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու
թյուն, ուսուցում) և զվարճություններ հեռուստա
տեսության, կինոյի, ռադիոյի և թատրոնի բնագա
վառներում. ռադիո և հեռուստածրագրերի,
ֆիլմերի և շոուների արտադրություն և ներ
կայ ացում. հեռուստատեսության և ռադիոյի
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միջոցով կամ դրանց վերաբերող դաստիա
րակություն, կրթություն և ուսուցում. հեռուս
տատ եսության և ռադիոյի միջոցով կամ
դրանց վերաբերող զվարճությունների տրա
մադրում. մրցույթների կազմակերպում (դաս
տիարակություն, կրթություն, ուսուցում, զվար
ճություն). ինտերակտիվ հեռախոսային մրցույթ
ների կազմակերպում. հրապարակում և
հրատարակում. կինեմատոգրաֆիական ֆիլ
մերի, ռադիոհաղորդումների արտադրություն.
ռադիոյի, հեռուստատեսության, արբանյակային,
մալուխային և հեռախոսային կապի միջոցով,
ինչպես նաև համաշխարհային ցանցի և
ինտերն ետի միջոցով դաստիարակություն
(կրթություն, ուսուցում) և զվարճություններ.
շոուների կազմակերպում. ձայնագրությունների
և նախապես գրանցված շոուների, ֆիլմերի,
ռադիո և հեռուստատեսային ներկայացում
ների վարձույթ. զվարճությունների տրամա
դրում ռադիոյի, հեռուստատեսության, կինոյի,
թատրոնի միջոցով. խաղային շոուներ. հեռա
խոսության միջոցով հանդիսատեսի մաս
նակցությամբ հեռուստատեսային զվարճու
թյունների տրամադրում. ինտերակտիվ զվար
ճություններ շարժական հեռախոսների համար.
ինտերնետային խաղեր. վիճակախաղերի և
բախտախաղերի կառավարում. շարժական
և համակարգչային ցանցերի միջոցով տեսա
հոլովակների տրամադրում զվարճության, դաս
տիարակության (կրթության և ուսուցման) նպա
տակով:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111502
(220) 28.11.2011

(111) 18538
(151) 02.07.2012
(181) 28.11.2021
(730) «Դուստր Մելանյա» ՍՊԸ, Լոռու մարզ,
ք.Տաշիր, Կիրովի 346, AM
(442) 18.01.2012
(540)
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(526) Բացի «ԽԱՍՏՈՒՐԻ» և «ՍԱՐԳԻՍ» բա
ռերից մանցած բոլոր գրառումներն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ,
դեղին, ոսկեգույն, սպիտակ, կարմիր և սև
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. պանիր:
____________________

(210) 20111504
(220) 28.11.2011

(111) 18539
(151) 02.07.2012
(181) 28.11.2021
(730) «Դուստր Մելանյա» ՍՊԸ, Լոռու մարզ,
ք.Տաշիր, Կիրովի 346, AM
(442) 22.12.2011
(540)

(526) Բացի «ՍԱՐԳԻՍ» և «ՏԱՇԻՐ» բառերից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ,
դեղին, ոսկեգույն, կարմիր, սև և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. պանիր:
____________________

(210) 20111512
(220) 28.11.2011

(111) 18540
(151) 02.07.2012
(181) 28.11.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գայանե Սողո
մոնյան, Երևան, Գ. Նժդեհի 27/1, բն. 3, AM
(442) 18.01.2012
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(540)

(526) «FASHION STUDIO» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 25. հագուստ.
դաս 42. ոճային մշակում:
____________________

(210) 20111648
(220) 23.12.2011

(111) 18541
(151) 02.07.2012
(181) 23.12.2021
(730) Քինգսթըն Թիքնոլըջի Քորփորեյշն, US
(442) 03.02.2012
(540)

(442) 20.02.2012
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. սննդային հավելումներ
բժշկական նպատակներով. կենսաբանական
պատրաստուկներ բժշկական նպատակնե
րով. դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի
խնամքի համար:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20111717
(220) 30.12.2011

(111) 18543
(151) 02.07.2012
(181) 30.12.2021
(730) «Սուպեր-գրուպ» ՍՊԸ, Ջերմուկ, Գարնա
նային 7, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 9. կոշտ կրիչներ, ֆլեշ հիշողության
քարտեր և մոդուլներ, տվյալների պահպանման
դատարկ սարքեր:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(526) «PRODUCED IN ARMENIA» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ
և երկնագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր:
____________________

(210) 20111691
(220) 29.12.2011

(210) 20120071
(220) 17.01.2012

(111) 18542
(151) 02.07.2012
(181) 29.12.2021
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո
«Պեպտեկ», RU
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(111) 18544
(151) 02.07.2012
(181) 17.01.2022
(730) Գըրաժ Ինթըրնեյշնլ Լաքս ՍԱՌԼ, LU
(442) 06.03.2012
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(540)

(511)
դաս 3. օծանելիք, եթերային յուղեր, կոս
մետիկական միջոցներ.
դաս 18. ձեռքի պայուսակներ, ուսապարկեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. օծանելիքի, եթերային յուղերի,
կոսմետիկական միջոցների. ձեռքի պայու
սակների, ուսապարկերի. հագուստի, կոշկեղենի,
գլխարկների մանրածախ առևտուր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120075
(220) 19.01.2012

(111) 18545
(151) 02.07.2012
(181) 19.01.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Գալստյան,
Վանաձոր, Աղայան 72/2, AM
(442) 20.02.2012
(540)
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դաս 31. կեր թռչունների համար, ձավար և
կորկոտ թռչունների համար, ընտանի թռչուններ՝
բազմացնելու նպատակով, ընտանի կենդանի
թռչուններ, հավկիթներ ճուտ բազմացնելու
համար, ընտանի թռչունների ձվատվությունը
խթանող պատրաստուկներ:
(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(210) 20120107
(220) 26.01.2012

(111) 18546
(151) 02.07.2012
(181) 26.01.2022
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, ք. Երևան,
Եղվարդի խճուղի 1, AM
(442) 20.02.2012
(540)
(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդման
պատրաստում:
____________________

(210) 20120108
(220) 26.01.2012

(526) «ԹՌՉՆԱԲՈՒԾԱՐԱՆ» բառն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին,
ոսկեգույն, սև, սպիտակ, մոխրագույն գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 20. ընտանի կենդանիների և թռչուն
ների համար տուփեր և բնիկներ.
դաս 29. ընտանի թռչուններ (անկենդան),
վայրի թռչուններ (անկենդան), հավկիթ, այլ
թռչունների ձվեր, մսի էքստրակտներ, պահա
ծոյացված սննդամթերք, հավից և թռչնամսից
պատրաստված սննդամթերք.

(111) 18547
(151) 02.07.2012
(181) 26.01.2022
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, ք. Երևան,
Եղվարդի խճուղի 1, AM
(442) 20.02.2012
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութ ային միջոցառումների կազմակերպում.
հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդման
պատրաստում:
____________________
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(210) 20120109
(220) 26.01.2012

(111) 18548
(151) 02.07.2012
(181) 26.01.2022
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, ք. Երևան,
Եղվարդի խճուղի 1, AM
(442) 20.02.2012
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդման
պատրաստում:
____________________

(210) 20120111
(220) 26.01.2012

(111) 18549
(151) 02.07.2012
(181) 26.01.2022
(730) Դայմլեր Փարտս Բրանդ ԳմբՀ, DE
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 7. սույն դասում ընդգրկված ավտո
մեքենաների մասեր, մասնավորապես` ար
տան ետմ ան համակարգեր. արտանետման
մաքրման համակարգեր իբրև ավտոմեքենա
ների շարժաբերի մաս. խլացուցիչներ. արտա
նետ ում ների վերահսկման համակարգեր.
արտանետման վերահսկման համակարգերի
առանձին բաղադրիչներ, ինչպիսիք են՝ կատա
լիզային կերպափոխիչները, արտանետվող
գազի զտիչները, դիզելային մակրոմասնիկների
զտիչները, ինչպես նաև` սույն դասում ընդգրկված
վերը նշված ապրանքների պարագաներ,
ներառյալ անհրաժեշտ կալիչներ և ամրակման
միջոցներ. զտիչ սարքավորումներ շարժիչների
համար իբրև ավտոմեքենաների շարժաբեր
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համակարգի մաս. կարբյուրատորներ և այլ
սարքավորումներ վառելիք-օդ խառնուրդների
բաղադրության վերահսկման համար, բոլորը
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների ներքին
այրման շարժիչների համար. արտանետման
համակարգեր. կառավարման հանգույցներ
շարժիչների համար. մեքենաների մասեր.
նախագործարկային տաքացման մոմեր
դիզելային շարժիչների համար. օդի զտիչներ
ավտոմեքենաների շարժիչների համար.
դաս 9. ավտոմեքենաների մասեր (սույն
դասում ընդգրկված), մասնավորապես` էլեկ
տրական և(կամ) էլեկտրոնային սարքեր և
գործիքներ տրանսպորտային միջոցների
կառավարման և վերահսկման համար.
վտանգի մասին նախազգուշացնող եռան
կյուններ տրանսպորտային միջոցների
համար. սիգարետների կրակայրիչներ
տրանսպ որտային միջոցների համար. վթա
րային ազդանշանի սարքավորումներ.
կուտակիչներ և մարտկոցներ, վառելիքային
տարրեր. բարձրացնող տրանսֆորմա
տորներ. էլեկտրական ազդանշանային
հակահափշտակիչ համակարգեր. տեղե 
կատվության արտապատկերման սարքեր
տրանսպորտային միջոցների համար. արա
գաչափեր. պտուտաչափեր. վթարային
ազդանշանի լամպեր տրանսպորտային
միջոցների համար. էլեկտրական դյուրահալ
ապահովիչներ. էլեկտրական ռելեներ. լար
ման կարգավորիչներ տրանսպորտային միջոց
ների համար. կարկիններ, նավարկության
սարքեր, ձայնի և պատկերների գրառման,
հաղորդման և վերարտադրման սարքեր, այդ
թվում, ալեհավաքներ, ռադիոսարքեր, հեռուս
տացույցներ, հեռախոսներ. մագնիսական
գրառման սարքեր, տեղեկատվության մշակման
հանգույցներ. կրակմարիչներ. էլեկտրոնային
վերահսկման հանգույցներ կարբյուրատորների
աշխատանքի համար և այլ սարքավորումներ
ներքին այրման շարժիչների համար վառելիք-օդ
խառնուրդների բաղադրության կարգավորման
համար.
դաս 11. հակասառցապատիչներ տրան
սպորտային միջոցների համար, պատուհանի
ջեռուցիչներ տրանսպորտային միջոցների հա
մար. օդի լավորակման և տաքացման համակար
գեր տրանսպորտային միջոցների համար.
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տրանսպորտային միջոցների ցոլալապտերներ
և դրանց մասեր. տրանսպորտային միջոցների
արտացոլիչներ.
դաս 12. սույն դասում ընդգրկված ավտո
մեքենաների մասեր, մասնավորապես` ծածկող
վահաններ տրանսպորտային միջոցների համար.
սռնու պատյաններ ավտոմեքենաների համար.
պտտադարձյակներ. օդային, ավտոմատ փչվող
անվտանգության բարձեր տրանսպորտային
միջոցների համար. կցանքների կցիչներ տրանս
պորտային միջոցների համար. շարժաբերի
շղթաներ ավտոմեքենաների համար. շարժաբերի
լիսեռիկներ ավտոմեքենաների համար. կար
դանային հոդակապեր ավտոմեքենաների
համար. դողեր ավտոմոբիլների համար. հակա
շլացնող հարմարանքներ տրանսպորտային
միջոցների համար. արգելակային համակարգեր
ավտոմեքենաների համար. արգելակի կոճ
ղակներ, կալուններ ավտոմեքենաների հա
մար. արգելակի պարագաներ ավտո
մ ե
քենաների համար. արգելակի մակադրակներ
ավտոմեքենաների համար. արգելակների
ուժեղարարներ ավտոմեքենաների համար.
արգելակի ճարմանդներ ավտոմեքենաների
համար. արգելակման սկավառակներ ավտո
մեքենաների համար. արգելակի ճկափողեր
ավտոմեքենաների համար. արգելակի թմբուկ
ներ ավտոմեքենաների համար. վառե
լիք այ ին համակարգեր ավտոմեքենաների
համար. հենասարքեր ավտոմեքենաների
համար. հակահափշտակիչ փականքներ
(մեխանիկական) ավտոմեքենաների համար.
ազդանշանային հակահափշտակիչ հանգույցներ
ավտոմեքենաների համար. ոլորող մոմենտի
կերպափոխիչներ ավտոմեքենաների համար.
էլեկտրական շարժիչներ ավտոմեքենաների
համար. շրջադարձերի ցուցանակներ ավտո
մեքենաների համար. հենասարքերի մասեր.
տրանսպորտային միջոցների պատուհաններ.
թափքեր. անիվներ. տրանսպորտային միջոցների
դողեր. բազկաթոռներ. տրանսպորտային
միջոցների դռներ. տրանսպորտային միջոց
ների փափուկ թափքածածկեր. անվահեցեր.
նորոգման լրակազմ դողերի ճկափողերի
համար. ազատ ընթացքի կցորդիչի անիվներ
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների
համար. առջևի հոսքակարգավորիչ թիթեղներ
(սպոյլերներ). առջևի հոսքակարգավորիչ
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թիթեղի (սպոյլերի) կցաշուրթեր. ոտնակներ
տրանսպորտային միջոցների համար. պատ
յաններ վերգետնյա տրանսպորտային միջոց
ների մասերի (բացառությամբ շարժիչների)
համար. բեռնացանցեր ավտոմեքենաների
համար. ուղեբեռի ինտեգրված դարակներ
ավտոմեքենաների համար. փոխանցատուփեր
ավտոմեքենաների համար. ձեռնարգելակի
լծակներ. թափքի հետևի ցայտապաշտպաններ.
ազդանշանային և այլ շչակներ տրանսպորտային
միջոցների համար. հիդրավլիկ համակարգեր.
ներքին պաստառներ. թափքեր ավտոմեքենա
ների համար. շղթաներ ավտոմեքենաների
համար. գլխակալներ տրանսպորտային միջոց
ների նստոցների համար. անվածածկոցներ.
կցորդիչի ագույցներ (միացքներ) վերգետնյա
տրանսպորտային միջոցների համար. հիդրավլիկ
հենահարթակներ (վերգետնյա տրանսպորտային
միջոցների մասեր). բեռնատարների թափքեր.
արտաքին դողի թասակներ. շարժիչներ ավտո
մեքենաների համար և դրանց մասեր. ծալովի
թափքածածկեր ավտոմեքենաների համար.
շարժաձողեր վերգետնյա տրանսպորտային
միջոցների համար (բացառությամբ շարժիչների
մանրամասեր հանդիսացողների). անիվների
սռնիներ. անվի փոխանցիչներ ավտոմեքենա
ների համար. թասակներ անվակունդի համար.
անվի առանցքակալներ ավտոմեքենաների
համար. արագության ատամնավոր փոխանցիչ
ներ ավտոմեքենաների համար. դողեր. դողեր
տրանսպորտային միջոցների անիվների համար.
հետընթացքի նախազգուշացնող համակարգեր
տրանսպորտային միջոցների համար. հետևի
դիտահայելիներ. փոխանցումների փոխարկման
բռնալծակներ. շարժաբեր կցորդիչի ագույցներ.
ապակեմաքրիչներ դիմապակիների համար.
ճկափողեր դողերի համար. ցայտապաշտպաններ.
ձյան հակասահքային շղթաներ. նստոցների
ծածկոցներ. անվտանգության գոտիներ
նստոցն երի համար. անվտանգ մանկական
նստոցն եր. անվտանգության համակցված
գոտին եր նստոցների համար. դահուկների
վանդակներ ավտոմեքենաների համար. արևա
պաշտպան հովարներ տրանսպորտային միջոց
ների համար. բութակներ դողերի համար.
սպորտային կախոցներ. բաշխիչ ժանանիվներ.
հարվածամեղմիչներ. մեղմիչ զսպանակներ.
թափարգելներ. վառելիքի կափարիչի ծած
կոցներ տրանսպորտային միջոցների համար.
իջեցման զսպանակներ. ոլորման զսպա
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նակն եր. հենազսպանակներ. ոտնատեղեր.
դողերի փականներ. ջերմափոխանակիչներ
ավտոմեքենաների համար. դիմապակիներ.
ապակեմաքրիչների խոզանակներ (ապակե
մաքրիչներ դիմապակիների համար). նստոցների
գոտիներ:
(740) Ռ. Քալաշյան
____________________
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(210) 20120188
(220) 10.02.2012

(111) 18552
(151) 02.07.2012
(181) 10.02.2022
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշ
կինի 12, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(210) 20120159
(220) 06.02.2012

(111) 18550
(151) 02.07.2012
(181) 06.02.2022
(730) Միլենիում Ֆարմասյութիքլս, Ինք., Դելա
վերի նահանգի կորպորացիա, US
(442) 06.03.2012
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար. դեղագործական պատրաս
տուկներ քաղցկեղային հիվանդությունների
բուժման և կանխարգելման համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120166
(220) 08.02.2012

(111) 18551
(151) 02.07.2012
(181) 08.02.2022
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 86/1,
0026, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(526) Բացի «DAROINK» բառից մնացած տարրերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կարմիր,
սև և դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք:
____________________

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. տարա (շիշ).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________
(210) 20120202
(220) 16.02.2012

(111) 18553
(151) 02.07.2012
(181) 16.02.2022
(730) «Մեհրաբյան և որդիներ» ՍՊԸ, Երևան,
Թադևոսյան 8, բն.6, AM
(442) 06.04.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև և դեղին գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 6. դռան մետաղ յա պարագաներ՝
բռնակ, մեխանիզմով բռնակ, սողնակ, կահույքի
բռնակ, փականի մեխանիզմ, փական, կախովի
կողպեք, արտաքին փական, փականի միջուկ,
պատուհանի բռնակ, ծխնի, դռան արգելակ,
դռնապան (շվեցար), մղլակ, ալ յումինե պրո
ֆիլներ:
____________________
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(210) 20120241
(220) 22.02.2012

(111) 18554
(151) 02.07.2012
(181) 22.02.2022

(730) Քոին Էս.Փի.Էյ., IT
(442)16.03.2012
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր,
պատրույգներ լուսավորման համար.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք.
ածելիներ.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակ
ման, սառեցման, չորացման, օդափոխման,
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական
սարքեր.
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամա
նակաչափ սարքեր.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
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սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ.
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 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյութեր.
իրեր մաքրման նպատակների համար.
պողպ ատյա տաշեղ. չմշակված կամ մաս
նակի մշակված ապակի (բացառությամբ
շինարարական ապակու). ապակյա, հախճ
ապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագոր
ծական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդ
գրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
(740) Ս. Կնյազյան
____________________
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(220) 22.02.2012
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(730) «Իմպերիում պլազա» ՓԲԸ, Արտաշատ,
Օգոստոսի 23-ի և Շահումյանի աջակողմյան
խաչմերուկ, AM
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր,
պատրույգներ լուսավորման համար.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20120245
(220) 22.02.2012

(111) 18556
(151) 02.07.2012
(181) 22.02.2022

(526) «BUSINESS CENTER» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալության
տրամադրում, անշարժ գույքի կառավարում:
____________________

(210) 20120325
(220) 05.03.2012

(111) 18557
(151) 02.07.2012
(181) 05.03.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտյոմ Խաչա
տրյան, Երևան, Բայդուկով 2, AM
(442) 06.04.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. արևածաղկի սերմեր.
դաս 30. մակարոնեղեն, հացահատիկային
կուլտուրա (հնդկաձավար, ցորենի ձավար,
հաճարի ձավար, մանրաձավար, լոբի, սիսեռ,
ոլոռ, գարեձավար, բլղուր, ոսպ):
____________________
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(210) 20120412
(220) 23.03.2012

(111) 18558
(151) 02.07.2012
(181) 23.03.2022
(730) Համբարձում Հակոբյան, Երևան, Երզնկյան
26, AM
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20110429
(220) 01.04.2011

(111) 18559
(151) 02.07.2012
(181) 01.04.2021
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(442) 09.05.2011
(310) MI2010C011837 (320) 24.11.2010 (330) IT
(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 և պապիրոսի թուղթ. սիգարետի և
պապիրոսի պարկուճներ, լուցկի:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110724
(220) 14.06.2011

(111) 18560
(151) 02.07.2012
(181) 14.06.2021
(730) Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո
«Ժիրավոյ կոմբինատ», RU
(442) 07.10.2011
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(540)

(526) «ՊՐՈՎԱՆՍԱԼ» (ռուս.) բառն ինքնուույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց կանաչ,
կարմիր և սպիտակ գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 30. մայոնեզ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111007
(220) 16.08.2011

(111) 18561
(151) 02.07.2012
(181) 16.08.2021
(730) Թոմմի Հիլֆիգեր Լայսընսինգ Էլէլսի, US
(442) 18.01.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. օճառներ. օծանելիքային իրեր,
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն), անուշաբույր ջուր,
օծանելիք, հոտավետ խառնուրդներ անձնա
կան օգտագործման համար, եթերային յուղեր,
կոսմետիկական միջոցներ, միջոցներ շպար
անելու համար, մասնավորապես՝ շրթներկ, փայլ
շուրթերի համար, կոսմետիկական միջոցներ
թարթիչների և հոնքերի ներկման համար,
ստվերաներկ կոպերի համար, մատիտ կամ
հեղուկ աչքերը ներկելու համար, կարմրա
ներկ, կոմպակտ դիմափոշի, սորուն դիմափոշի,
դիմահարդարման հիմքեր. պատրաստուկներ
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եղունգների խնամքի համար, մասնավորապես`
լաքեր եղունգների համար, միջոցներ եղունգ
ների լաքը մաքրելու համար. պատրաստուկ
ներ հիգիենիկ նպատակների համար, որոնք
վերաբերում են օծանելիքին, կոսմետիկային
և հարդարանքին (արդուզարդին). ոչ բուժա
կան միջոցներ մաշկի խնամքի համար, մաս
նավորապես` կոսմետիկական քսուքներ և
լոսյոններ մաշկի խնամքի համար, խոնա
վացնող քսուքներ, կոսմետիկական դիմակներ
դեմքի համար, քսուքներ և լոսյոններ մաշկի
առաձգությունը բարձրացնելու համար. կոս
մետիկական պատրաստուկներ լոգանքի և
ցնցուղի համար, մասնավորապես` լոգանքի
յուղեր, լոգանքի աղեր, գնդաձև պատրաս
տուկներ լոգանքի համար, բյուրեղներ լոգանքի
համար, հարդարանքի (արդուզարդի) տալկ,
լոսյոններ մազերի համար, շամպուններ, մա
ծուկներ, ատամի փոշիներ. հարդարանքի
(արդուզարդի) միջոցներ քրտնելու դեմ, անձ
նական օգտագործման հոտազերծիչներ, միջոց
ներ սափրվելու համար, մասնավորապես`
օճառներ սափրվելու համար, գելեր և քսուքներ
սափրվելու համար, միջոցներ սափրվելուց
հետո օգտագործելու համար, լոսյոններ և գելեր
սափրվելուց հետո օգտագործման համար.
միջոցներ կոշիկի մաքրման համար, քսուքներ
կոշիկի մաքրման համար. միջոցներ մազերի
ներկման համար. միջոցներ մաքրման հա
մար. կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների
համար.
դաս 9. լուսանկարչական, կինեմատոգրա
ֆիական, օպտիկական սարքեր և գործիքներ.
օպտիկական արտադրանք, ինչպիսիք են`
ակնոցներ, պաշտպանիչ ակնոցներ, ապակիներ
ակնոցների համար, հպաոսպնյակներ, արևա
պաշտպանիչ ակնոցներ. արտադրանք արևա
պաշտպանիչ ակնոցների համար, մասնա
վորապես` փոքրիկ փոկեր գլխի համար, փոքրիկ
փոկեր արևապաշտպանիչ ակնոցների համար,
քթակնոցների պատյաններ, արևապաշտպանիչ
ակնոցների համար պատյաններ, նվերների
պատյաններ ակնոցների համար, շղթաներ
ակնոցների համար, քուղեր ակնոցների համար,
մասեր վերոնշյալ ապրանքների համար. պատ
յաններ նկարահանման ապարատների համար.
պատյաններ (ծածկոցներ և հենակալներ)
բռնիչներ, դյուրատար համակարգիչների
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համ ար. չգրանցված ժապավեններ ձայնա
գրման համար. չգրանցված լսասկավառակներ,
չգրանցված տեսաժապավեններ, տեսախցիկներ.
չգրանցված տեսասկավառակներ, չգրանցված
կոմպակտ սկավառակներ, երաժշտությամբ
կոմպակտ սկավառակներ, չգրանցված լազե
րային սկավառակներ, նորաձևության, մոդե
լավորման, կոսմետիկայի և կյանքի ոճի մա
սին տեղեկատվություն պարունակող տեսա
սկավառակներ և մագնիսական օպտի
կակ ան սկավառակներ. չգրանցված մագ
նիսական տեղեկակիրներ, չգրանցված սկա
վառակներ, նորաձևության, մոդելավորման,
կոսմետիկայի և կյանքի ոճի մասին տեղե
կատվություն պարունակող նախապես
գրանցված սկավառակներ. համակարգիչներ.
համակարգիչներին կից սարքեր. նորաձևությանը,
մոդելավորմանը, կոսմետիկային և կյանքի ոճին
վերաբերող ծրագրեր համակարգիչների համար.
գորգեր մկնիկների համար. նորաձևության,
մոդելավորման, կոսմետիկայի և կյանքի ոճի
վերաբերյալ տեղեկատվություն պարունակող
մագնիսական կոդով քարտեր. նորաձևության,
մոդելավորման, կոսմետիկայի և կյանքի ոճի
վերաբերյալ տեղեկատվություն պարունակող
կոմպակտ լսա- և տեսասկավառակներ.
նորաձևության, մոդելավորման, կոսմետիկայի
և կյանքի ոճի վերաբերյալ տեղեկատվություն
պարունակող օպտիկական կոմպակտ
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակների
համար նվագարկիչներ, նորաձևության, մո
դելավորման, կոսմետիկայի և կյանքի ոճի
վերաբերյալ տեղեկատվություն պարունակող
գրքերի, ամսագրերի, տեղեկագրերի, բրո
շյուրների և կատալոգների ձևով էլեկտրոնային
հրապարակումներ (բեռնավորվող). գրպանի
հաշվասարքեր. տեսախաղերի քարթրիջներ,
ականջակալներ, բարձրախոսներ.
դաս 14. ոսկերչական իրեր, մասնավորա
պես` ապարանջաններ (թանկարժեք), վզնոցներ
(թանկարժեք), մետաղազարդեր (թանկարժեք),
մատանի, մատանի (քարով), ականջօղեր,
կախազարդեր (թանկարժեք), փողկապների
սեղմիչներ, գլխարկների զարդարանքներ,
կրծքանշաններ, կոճակներ, ճարմանդներ
ազնիվ մետաղներից, զարդարանքներ ազնիվ
մետաղներից գոտիների և փոկերի համար,
ասեղներ, քորոցներ, թևքաճարմանդներ,
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կախազարդեր բանալիների համար, թանկարժեք
զարդեղեն և քարեր, ժամացույցներ և այլ
ժամանակաչափ սարքեր, մասնավորապես`
ժամացույցներ, ժամացույցներ (ձեռքի),
ապարանջաններ ժամացույցների համ ար,
ժամացույցների իրաններ, ժամացույցներ
(բացառությամբ ձեռքի), ժամագիրներ, ժամա
նակաչափեր, զարթուցիչներ. ժամացույցների
պատյաններ. զարդատուփեր զարդերի համար,
ազնիվ մետաղներից պատրաստված զարդեր
գլխարկների և կոշիկների համար.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ.
կենդանիների կաշիներ. պայուսակներ, մասնա
վորապես` ունիվերսալ սպորտային պայուսակներ
և սպորտով զբաղվելու համար պայուսակներ. ոչ
մեծ ճամպրուկներ. գրքերի համար դպրոցական
պայուսակներ. մեծ տնտեսական պայուսակ
ներ. ուղեպայուսակներ. թիկնապայուսակներ.
կանացի պայուսակներ. ուղեբեռ պայուսակներ.
տափակ ճամպրուկներ. քսակներ. իրեր փաս
տաթղթերի համար (կաշվեգալանտերեա).
պիտույքատուփեր. իրերի տոպրակ. կտորից
պայուսակներ գնումների համար, տնտեսական
պայուսակներ. ծովափի պայուսակներ, անիվներով
պայուսակներ գնումների համար, դպրոցական
պայուսակներ. ճամփորդական պայուսակներ
հագուստի համար. գոտիներ ուղեբեռի հա
մար. ոչ մեծ քեյսեր. փոքրիկ պայուսակներ
(կլատչեր). ճանապարհորդական պայուսակների
հավաքածուներ (դատարկ). անիվներով
ճամպրուկներ. ոչ մեծ դրամապանակներ. դրա
մապ անակներ, գրպանի դրամապանակներ,
մանրադրամի բաժնով դրամապանակներ,
քսակներ մանրադրամի համար, պատյաններ
բանալիների համար, կրեդիտ քարտերի
համար դրամապանակներ. կրեդիտ քարտերի
և դրամի ծալովի դրամապանակներ. փոքրիկ
տուփեր (պատյաններ) այցեքարտերի համար,
գեղարարության իրերի տուփեր և պիտույքա
տուփեր կոսմետիկայի համար (դատարկ),
պատյաններ և բռնիչներ (հենակալներ) կոսմե
տիկական միջոցների համար. պատյաններ
եղունգների հարդարման պիտույքների հավա
քածուի համար. քեյսեր կոսմետիկայի պահ
պանման համար. քեյսեր ոսկերչական իրերի
պահպանման և տեղափոխման համար, հովա
նոցներ, արևի հովանոցներ, ձեռնափայտ եր
(գավազաններ). ճիպոտներ, մտրակներ, ձիա
սարքերի և թամբագործական արտադրանք.
կենդանիների համար հեծելասարք.
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դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում, մասնավորապես` մանածագործվածք
տան համար, անկողնու սպիտակեղեն, լոգանքի
սպիտակեղեն, սավաններ, բարձերի ծածկոց
ներ, բարձերեսներ, վերմակներ, ծածկոցներ,
մգդակած վերմակներ, լաթակտոր վերմակներ,
անկողնու թեթև ծածկոցներ, ծածկոցներ, տակ
դիրներ գրաֆինների համար (սեղանի սպիտա
կեղեն), վերմակասավաններ, վերմակներ,
բմբուլե վերմակներ, ժանյակե երիզներ, ներք
նակե րեսներ, սրբիչներ, լոգանքի սրբիչներ,
լողափի սրբիչներ, լոգասենյակի գորգեր, ճամ
փորդական ծածկոցաշալեր, երեսսրբիչներ,
վարագույրներ ցնցուղների համար, սեղանի
սպիտակեղեն, տոնական սփռոցներ, սփռոցներ
(բացառությամբ թղթից պատրաստվածների),
սեղանի սպասքավորման համար կտոր ից
փռվածքներ, սեղանի սպիտակեղեն, ման ա
ծագործական կտորից սպասքի տակ դրվող
անձեռոցիկներ, վարագույրներ, ծալազար
դարանքներ, կահույքի համար մանածա
գործական անձև ծածկոցներ, դրոշներ (բացա
ռությամբ թղթից պատրաստվածների), թաշկի
նակներ, պիտակներ մանածագործական նյու
թերից, ոտքերի սրբիչներ, լուսամուտների
վարագույրների կապեր մանածագործական
նյութերից, շղարշե վարագույրներ, կահույքի
համար պաստառելու կտորներ, պատերի համար
վարագուրման մանածագործական կտորներ.
դաս 25. հագուստ տղամարդկանց, կանանց,
երեխաների և նորածինների համար, մաս
նավ որապես` շապիկներ, մարզաշապիկներ
թենիսի համար, կարճ թևքերով մայկաներ,
շապիկներ պոլո, գործած տոպեր, տրիկոտաժե
տոպեր, բամբակե տրիկոտաժե շապիկներ,
մարզվելու մայկաներ, մայկաներ, սվիտերներ,
բլուզներ, հագուստ ջերսիից, բարձր թեք օձիքով
սվիտերներ, սվիտերներ (վոդոլազկաներ),
շորտեր, մարզվելու վարտիքներ, մարզվելու
կոստյումներ, սպորտային բաճկոններ (բլեյ
զերներ), ազատ ձևվածքի բաճկոններ, սպոր
տային բաճկոններ, տաբատներ (շալվարներ,
անդրավարտիքներ), ջինսեր, շրջազգեստ
ներ, զգեստներ, հարսանեկան զգեստներ,
կոստյումներ, բանվորական հագուստ (խա
լաթն եր, կոմբինեզոններ), կրծքակալներ,
բաճկ ոնակներ, բաճկոններ, մանտո, ան
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ջրանցիկ վերարկուներ, անձրևանոցներ,
եղ ջերվ ամ ուշտակներ, պոնչո, լողազգեստ
ներ, բիկինի, լողանալու կիսավարտիքներ,
վերարկու, անջրանցիկ հագուստ, քամուց
պաշտպանող հագուստ (վետրովկաներ),
պարի համար հագուստ, մասնավորապես`
տրիկո և բալետի կոստյումներ, քնելու համար
հագուստ, պիժամաներ (ննջազգեստներ),
խալաթներ, շորագլխարկներ ջրցողի համար,
շուրջառներ (եկեղեցական զգեստ), հագնելու
սպիտակեղեն, հագնելու կանացի սպիտակեղեն,
ընտանեկան կիսավարտիքներ, փողկապներ.
գլխարկներ (գլխի ծածկոցներ), մասնավորապես`
բոլորագլխարկներ (շլյապաներ) և գլխարկներ,
բրդյա գլխարկներ, կեպիներ, հովարներ, գլխի
համար կապիչներ (գլխարկներ), ականջակալներ
(հագուստ), վզպատներ, շալեր, բազկապատներ
(թևքածալեր), կտորից մանկական կրծկալ
ներ, կոշկեղեն, մասիկներ, վազքի կոշիկներ
(կրոսսովկաներ), կիսագուլպաներ, գուլպաներ,
տրիկոտաժեղեն, կոշիկներ, ճտքավոր (երկա
րաճիտ) կոշիկներ, լողափի կոշիկ (ոտնաման),
սանդալներ (ոտնամաններ), տնային (կիսա)
կոշիկներ, ձեռնոցներ (հագուստ), շալվարա
կալներ (տաբատակալներ). նորածնի օժիտ.
շարֆեր (վզարկուներ):
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111008
(220) 16.08.2011

(111) 18562
(151) 02.07.2012
(181) 16.08.2021
(730) Թոմմի Հիլֆիգեր Լայսընսինգ Էլէլսի, US
(442) 18.01.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
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(511)

դաս 3. օճառներ. օծանելիքային իրեր,
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն), անուշաբույր ջուր,
օծանելիք, հոտավետ խառնուրդներ անձնա
կան օգտագործման համար, եթերային յուղեր,
կոսմետիկական միջոցներ, միջոցներ շպար
անելու համար, մասնավորապես՝ շրթներկ, փայլ
շուրթերի համար, կոսմետիկական միջոցներ
թարթիչների և հոնքերի ներկման համար,
ստվերաներկ կոպերի համար, մատիտ կամ
հեղուկ աչքերը ներկելու համար, կարմրաներկ,
կոմպակտ դիմափոշի, սորուն դիմափոշի,
դիմահարդարման հիմքեր. պատրաստուկներ
եղունգների խնամքի համար, մասնավորապես`
լաքեր եղունգների համար, միջոցներ եղունգների
լաքը մաքրելու համար. պատրաստուկներ
հիգիենիկ նպատակների համար, որոնք
վերաբերում են օծանելիքին, կոսմետիկային
և հարդարանքին (արդուզարդին). ոչ բուժա
կան միջոցներ մաշկի խնամքի համար, մաս
նավորապես` կոսմետիկական քսուքներ և
լոսյոններ մաշկի խնամքի համար, խոնա
վացնող քսուքներ, կոսմետիկական դիմակներ
դեմքի համար, քսուքներ և լոսյոններ մաշկի
առաձգությունը բարձրացնելու համար.
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի
և ցնցուղի համար, մասնավորապես` լոգանքի
յուղեր, լոգանքի աղեր, գնդաձև պատր աս
տուկներ լոգանքի համար, բյուրեղներ լոգանքի
համար, հարդարանքի (արդուզարդի) տալկ,
լոսյոններ մազերի համար, շամպուններ,
մածուկներ, ատամի փոշիներ. հարդարանքի
(արդուզարդի) միջոցներ քրտնելու դեմ, անձ
նական օգտագործման հոտազերծիչներ,
միջոցներ սափրվելու համար, մասնավորապես`
օճառներ սափրվելու համար, գելեր և քսուքներ
սափրվելու համար, միջոցներ սափրվելուց
հետո օգտագործելու համար, լոսյոններ և գելեր
սափրվելուց հետո օգտագործման համար.
միջոցներ կոշիկի մաքրման համար, քսուքներ
կոշիկի մաքրման համար. միջոցներ մազերի
ներկման համար. միջոցներ մաքրման համար.
կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների
համար.
դաս 9. լուսանկարչական, կինեմատո
գրաֆիական, օպտիկական սարքեր և գոր
ծիքներ. օպտիկական արտադրանք, ինչ
պիսիք են` ակնոցներ, պաշտպանիչ ակնոց
ներ, ապակիներ ակնոցների համար, հպա
ոսպնյակներ, արևապաշտպանիչ ակնոցներ.
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արտադրանք արևապաշտպանիչ ակնոցների
համար, մասնավորապես` փոքրիկ փոկեր գլխի
համար, փոքրիկ փոկեր արևապաշտպանիչ
ակնոցների համար, քթակնոցների պատ
յաններ, արևապաշտպանիչ ակնոցների հա
մար պատյաններ, նվերների պատյաններ
ակնոցն երի համար, շղթաներ ակնոցների
համար, քուղեր ակնոցների համար, մասեր
վերոնշյալ ապրանքների համար. պատյան
ներ նկարահանման ապարատների համար.
պատյաններ (ծածկոցներ և հենակալներ)
բռնիչներ, դյուրատար համակարգիչների
համար. չգրանցված ժապավեններ ձայնա
գրման համար. չգրանցված լսասկավառակներ,
չգրանցված տեսաժապավեններ, տեսախցիկներ.
չգրանցված տեսասկավառակներ, չգրանցված
կոմպակտ սկավառակներ, երաժշտությամբ
կոմպակտ սկավառակներ, չգրանցված
լազերային սկավառակներ, նորաձևության,
մոդելավորման, կոսմետիկայի և կյանքի ոճի
մասին տեղեկատվություն պարունակող տեսա
սկավառակներ և մագնիսական օպտիկական
սկավառակներ. չգրանցված մագն իսական
տեղեկակիրներ, չգրանցված սկավառակներ,
նորաձևության, մոդելավորման, կոսմետիկայի
և կյանքի ոճի մասին տեղեկատվություն
պարունակող նախապես գրանցված սկա
վառակներ. համակարգիչներ. համակ ար
գիչներին կից սարքեր. նորաձևությանը, մոդե
լավորմանը, կոսմետիկային և կյանքի ոճին
վերաբերող ծրագրեր համակարգիչների հա
մար. գորգեր մկնիկների համար. նորաձևության,
մոդելավորման, կոսմետիկայի և կյանքի ոճի
վերաբերյալ տեղեկատվություն պարունակող
մագնիսական կոդով քարտեր. նորաձևության,
մոդելավորման, կոսմետիկայի և կյանքի ոճի
վերաբերյալ տեղեկատվություն պարունակող
կոմպակտ լսա- և տեսասկավառակներ. նորա
ձևության, մոդելավորման, կոսմետիկայի և
կյանքի ոճի վերաբերյալ տեղեկատվություն
պարունակող օպտիկական կոմպակտ
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակների
համար նվագարկիչներ, նորաձևության,
մոդելավորման, կոսմետիկայի և կյանքի ոճի
վերաբերյալ տեղեկատվություն պարունակող
գրքերի, ամսագրերի, տեղեկագրերի, բրո
շյուրների և կատալոգների ձևով էլեկտրոնային
հրապարակումներ (բեռնավորվող). գրպանի
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հաշվասարքեր. տեսախաղերի քարթրիջներ,
ականջակալներ, բարձրախոսներ.
դաս 14. ոսկերչական իրեր, մասնավորա
պես` ապարանջաններ (թանկարժեք), վզնոցներ
(թանկարժեք), մետաղազարդեր (թանկարժեք),
մատանի, մատանի (քարով), ականջօղեր,
կախազարդեր (թանկարժեք), փողկապների
սեղմիչներ, գլխարկների զարդարանքներ,
կրծքանշաններ, կոճակներ, ճարմանդներ
ազնիվ մետաղներից, զարդարանքներ ազնիվ
մետաղներից գոտիների և փոկերի համար,
ասեղներ, քորոցներ, թևքաճարմանդներ,
կախազարդեր բանալիների համար, թանկարժեք
զարդեղեն և քարեր, ժամացույցներ և այլ
ժամանակաչափ սարքեր, մասնավորապես`
ժամացույցներ, ժամացույցներ (ձեռքի),
ապարանջաններ ժամացույցների համար,
ժամացույցների իրաններ, ժամացույցներ (բա
ցառությամբ ձեռքի), ժամագիրներ, ժամա
նակաչափեր, զարթուցիչներ. ժամացույցների
պատյաններ. զարդատուփեր զարդերի համար,
ազնիվ մետաղներից պատրաստված զարդեր
գլխարկների և կոշիկների համար.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ.
կենդանիների կաշիներ. պայուսակներ, մաս
նավորապես` ունիվերսալ սպորտային պայու
սակներ և սպորտով զբաղվելու համար պայու
սակներ. ոչ մեծ ճամպրուկներ. գրքերի համար
դպրոցական պայուսակներ. մեծ տնտես ա
կան պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. թիկ
նապ այուսակներ. կանացի պայուսակներ.
ուղեբեռ պայուսակներ. տափակ ճամպրուկ
ներ. քսակներ. իրեր փաստաթղթերի համար
(կաշվեգալանտերեա). պիտույքատուփեր. իրերի
տոպրակ. կտորից պայուսակներ գնումների
համար, տնտեսական պայուսակներ. ծովափի
պայուսակներ, անիվներով պայուսակներ գնում
ների համար, դպրոցական պայուսակներ.
ճամփ որդական պայուսակներ հագուստի
համար. գոտիներ ուղեբեռի համար. ոչ մեծ
քեյսեր. փոքրիկ պայուսակներ (կլատչեր).
ճանապարհորդական պայուսակների հավա
քածուներ (դատարկ). անիվներով ճամպրուկ
ներ. ոչ մեծ դրամապանակներ. դրամ ապ ա
նակներ, գրպանի դրամապանակներ, մանրա
դրամի բաժնով դրամապանակներ, քսակներ
մանրադրամի համար, պատյաններ բանա
լիների համար, կրեդիտ քարտերի համար
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դրամապանակներ. կրեդիտ քարտերի և
դրամի ծալովի դրամապանակներ. փոքրիկ
տուփեր (պատյաններ) այցեքարտերի համար,
գեղարարության իրերի տուփեր և պիտույ
քատուփեր կոսմետիկայի համար (դատարկ),
պատյաններ և բռնիչներ (հենակալներ) կոսմե
տիկական միջոցների համար. պատյաններ
եղունգների հարդարման պիտույքների հավա
քածուի համար. քեյսեր կոսմետիկայի պահ
պանման համար. քեյսեր ոսկերչական իրերի
պահպանման և տեղափոխման համար, հովա
նոցներ, արևի հովանոցներ, ձեռնափայտ եր
(գավազաններ). ճիպոտներ, մտրակներ, ձիա
սարքերի և թամբագործական արտադրանք.
կենդանիների համար հեծելասարք.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում, մասնավորապես` մանածագործվածք
տան համար, անկողնու սպիտակեղեն, լոգանքի
սպիտակեղեն, սավաններ, բարձերի ծածկոցներ,
բարձերեսներ, վերմակներ, ծածկոցներ, մգդա
կած վերմակներ, լաթակտոր վերմակներ, ան
կողնու թեթև ծածկոցներ, ծածկոցներ, տակ
դիրներ գրաֆինների համար (սեղանի սպի
տակեղեն), վերմակասավաններ, վերմակներ,
բմբուլե վերմակներ, ժանյակե երիզներ,
ներքնակերեսներ, սրբիչներ, լոգանքի սրբիչներ,
լողափի սրբիչներ, լոգասենյակի գորգեր,
ճամփորդական ծածկոցաշալեր, երեսսրբիչներ,
վարագույրներ ցնցուղների համար, սեղանի
սպիտակեղեն, տոնական սփռոցներ, սփռոցներ
(բացառությամբ թղթից պատրաստվածների),
սեղանի սպասքավորման համար կտորից
փռվածքներ, սեղանի սպիտակեղեն, մանա
ծագործական կտորից սպասքի տակ դրվող
անձեռոցիկներ, վարագույրներ, ծալազարդա
րանքներ, կահույքի համար մանածագործական
անձև ծածկոցներ, դրոշներ (բացառությամբ
թղթից պատրաստվածների), թաշկինակներ,
պիտակներ մանածագործական նյութերից,
ոտքերի սրբիչներ, լուսամուտների վարագույրների
կապեր մանածագործական նյութերից, շղարշե
վարագույրներ, կահույքի համար պաստառելու
կտորներ, պատերի համար վարագուրման
մանածագործական կտորներ.
դաս 25. հագուստ տղամարդկանց, կանանց,
երեխաների և նորածինների համար, մաս
նավ որապես` շապիկներ, մարզաշապիկներ
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թենիսի համար, կարճ թևքերով մայկաներ,
շապիկներ պոլո, գործած տոպեր, տրիկոտաժե
տոպեր, բամբակե տրիկոտաժե շապիկներ,
մարզվելու մայկաներ, մայկաներ, սվիտերներ,
բլուզներ, հագուստ ջերսիից, բարձր թեք օձիքով
սվիտերներ, սվիտերներ (վոդոլազկաներ),
շորտեր, մարզվելու վարտիքներ, մարզվելու
կոստյումներ, սպորտային բաճկոններ (բլեյ
զերներ), ազատ ձևվածքի բաճկոններ,
սպորտային բաճկոններ, տաբատներ (շալ
վարներ, անդրավարտիքներ), ջինսեր, շրջա
զգեստներ, զգեստներ, հարսանեկան զգեստ
ներ, կոստյումներ, բանվորական հագուստ
(խալաթներ, կոմբինեզոններ), կրծքակալներ,
բաճկոնակներ, բաճկոններ, մանտո, ան
ջրանցիկ վերարկուներ, անձրևանոցներ,
եղ ջերվ ամուշտակներ, պոնչո, լողազգեստ
ներ, բիկինի, լողանալու կիսավարտիքներ,
վերարկու, անջրանցիկ հագուստ, քամուց
պաշտպանող հագուստ (վետրովկաներ),
պարի համար հագուստ, մասնավորապես`
տրիկո և բալետի կոստյումներ, քնելու համար
հագուստ, պիժամաներ (ննջազգեստներ), խա
լաթներ, շորագլխարկներ ջրցողի համար,
շուրջառներ (եկեղեցական զգեստ), հագնելու
սպիտակեղեն, հագնելու կանացի սպիտակեղեն,
ընտանեկան կիսավարտիքներ, փողկապներ.
գլխարկներ (գլխի ծածկոցներ), մասնավորապես`
բոլորագլխարկներ (շլյապաներ) և գլխարկներ,
բրդյա գլխարկներ, կեպիներ, հովարներ, գլխի
համար կապիչներ (գլխարկներ), ականջակալներ
(հագուստ), վզպատներ, շալեր, բազկապատներ
(թևքածալեր), կտորից մանկական կրծկալներ,
կոշկեղեն, մասիկներ, վազքի կոշիկներ (կրոս
սովկաներ), կիսագուլպաներ, գուլպաներ,
տրիկոտաժեղեն, կոշիկներ, ճտքավոր (երկա
րաճիտ) կոշիկներ, լողափի կոշիկ (ոտնաման),
սանդալներ (ոտնամաններ), տնային (կիսա)
կոշիկներ, ձեռնոցներ (հագուստ), շալվարա
կալներ (տաբատակալներ). նորածնի օժիտ.
շարֆեր (վզարկուներ):
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111009
(220) 16.08.2011

(111) 18563
(151) 02.07.2012
(181) 16.08.2021
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(730) Թոմմի Հիլֆիգեր Լայսընսինգ Էլէլսի, US
(442) 18.01.2012
(540)
(511)
դաս 3. օճառներ. օծանելիքային իրեր,
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն), անուշաբույր ջուր,
օծանելիք, հոտավետ խառնուրդներ անձնական
օգտագործման համար, եթերային յուղեր, կոս
մետիկական միջոցներ, միջոցներ շպար անելու
համար, մասնավորապես՝ շրթներկ, փայլ շուրթերի
համար, կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների և
հոնքերի ներկման համար, ստվերաներկ կոպերի
համար, մատիտ կամ հեղուկ աչքերը ներկելու
համար, կարմրաներկ, կոմպակտ դիմափոշի,
սորուն դիմափոշի, դիմահարդարման հիմքեր.
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի համար,
մասնավորապես` լաքեր եղունգների համար,
միջոցներ եղունգների լաքը մաքրելու համար.
պատրաստուկներ հիգիենիկ նպատակների
համար, որոնք վերաբերում են օծանելիքին,
կոսմետիկային և հարդարանքին (արդուզար
դին). ոչ բուժական միջոցներ մաշկի խնամքի
համար, մասնավորապես` կոսմետիկական
քսուքներ և լոսյոններ մաշկի խնամքի համար,
խոնավացնող քսուքներ, կոսմետիկական
դիմակներ դեմքի համար, քսուքներ և լոսյոն
ներ մաշկի առաձգությունը բարձրացնելու
համար. կոսմետիկական պատրաստուկներ
լոգանքի և ցնցուղի համար, մասնավորապես`
լոգանքի յուղեր, լոգանքի աղեր, գնդաձև պատ
րաստուկներ լոգանքի համար, բյուրեղներ
լոգանքի համար, հարդարանքի (արդուզարդի)
տալկ, լոսյոններ մազերի համար, շամպուններ,
մածուկներ, ատամի փոշիներ. հարդարանքի
(արդուզարդի) միջոցներ քրտնելու դեմ, անձ
նական օգտագործման հոտազերծիչներ, միջոց
ներ սափրվելու համար, մասնավորապես`
օճառներ սափրվելու համար, գելեր և քսուքներ
սափրվելու համար, միջոցներ սափրվելուց
հետո օգտագործելու համար, լոսյոններ և գելեր
սափրվելուց հետո օգտագործման համար.
միջոցներ կոշիկի մաքրման համար, քսուքներ
կոշիկի մաքրման համար. միջոցներ մազերի
ներկման համար. միջոցներ մաքրման համար.
կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների
համար.
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դաս 9. լուսանկարչական, կինեմատոգրա
ֆիական, օպտիկական սարքեր և գործիքներ.
օպտիկական արտադրանք, ինչպիսիք են`
ակնոցներ, պաշտպանիչ ակնոցներ, ապակիներ
ակնոցների համար, հպաոսպնյակներ, արևա
պաշտպանիչ ակնոցներ. արտադրանք արևա
պաշտպանիչ ակնոցների համար, մասնա
վորապես` փոքրիկ փոկեր գլխի համար, փոքրիկ
փոկեր արևապաշտպանիչ ակնոցների համար,
քթակնոցների պատյաններ, արևապաշտպանիչ
ակնոցների համար պատյաններ, նվերների
պատյաններ ակնոցների համար, շղթաներ
ակնոցների համար, քուղեր ակնոցների համար,
մասեր վերոնշյալ ապրանքների համար. պատ
յաններ նկարահանման ապարատների համար.
պատյաններ (ծածկոցներ և հենակալներ)
բռնիչներ, դյուրատար համակարգիչների հա
մար. չգրանցված ժապավեններ ձայնագրման
համար. չգրանցված լսասկավառակներ, չգրանց
ված տեսաժապավեններ, տեսախցիկներ.
չգրանցված տեսասկավառակներ, չգրանցված
կոմպակտ սկավառակներ, երաժշտությամբ
կոմպակտ սկավառակներ, չգրանցված լազե
րային սկավառակներ, նորաձևության, մոդե
լավորման, կոսմետիկայի և կյանքի ոճի
մասին տեղեկատվություն պարունակող
տեսասկավառակներ և մագնիսական օպտի
կական սկավառակներ. չգրանցված մագնի
սական տեղեկակիրներ, չգրանցված սկա
վառակներ, նորաձևության, մոդելավորման,
կոսմետիկայի և կյանքի ոճի մասին տեղե
կատվություն պարունակող նախապես գրանց
ված սկավառակներ. համակարգիչներ. համա
կարգիչներին կից սարքեր. նորաձևությանը,
մոդելավորմանը, կոսմետիկային և կյանքի ոճին
վերաբերող ծրագրեր համակարգիչների հա
մար. գորգեր մկնիկների համար. նորաձևության,
մոդելավորման, կոսմետիկայի և կյանքի ոճի
վերաբերյալ տեղեկատվություն պարունակող
մագնիսական կոդով քարտեր. նորաձևության,
մոդելավորման, կոսմետիկայի և կյանքի ոճի
վերաբերյալ տեղեկատվություն պարունակող
կոմպակտ լսա- և տեսասկավառակներ. նորա
ձևության, մոդելավորման, կոսմետիկայի և
կյանքի ոճի վերաբերյալ տեղեկատվություն
պարունակող օպտիկական կոմպակտ սկա
վառակներ. կոմպակտ սկավառակների համար
նվագարկիչներ, նորաձևության, մոդելավորման,
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կոսմետիկայի և կյանքի ոճի վերաբերյալ
տեղեկատվություն պարունակող գրքերի,
ամսագրերի, տեղեկագրերի, բրոշյուրների և
կատալոգների ձևով էլեկտրոնային հրապա
րակումներ (բեռնավորվող). գրպանի հաշվա
սարքեր. տեսախաղերի քարթրիջներ, ական
ջակալներ, բարձրախոսներ.
դաս 14. ոսկերչական իրեր, մասնավորապես`
ապարանջաններ (թանկարժեք), վզնոցներ
(թանկարժեք), մետաղազարդեր (թանկարժեք),
մատանի, մատանի (քարով), ականջօղեր,
կախազարդեր (թանկարժեք), փողկապների
սեղմիչներ, գլխարկների զարդարանքներ,
կրծքանշաններ, կոճակներ, ճարմանդներ ազ
նիվ մետաղներից, զարդարանքներ ազնիվ
մետաղներից գոտիների և փոկերի համար,
ասեղներ, քորոցներ, թևքաճարմանդներ, կա
խազարդեր բանալիների համար, թանկարժեք
զարդեղեն և քարեր, ժամացույցներ և այլ ժամա
նակաչափ սարքեր, մասնավորապես` ժամա
ցույցներ, ժամացույցներ (ձեռքի), ապար ան
ջաններ ժամացույցների համար, ժամացույց
ների իրաններ, ժամացույցներ (բացառությամբ
ձեռքի), ժամագիրներ, ժամանակաչափեր,
զարթուցիչներ. ժամացույցների պատյաններ.
զարդատուփեր զարդերի համար, ազնիվ մետաղ
ներից պատրաստված զարդեր գլխարկների և
կոշիկների համար.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակում
ներ. կենդանիների կաշիներ. պայուսակներ,
մասնավորապես` ունիվերսալ սպորտային
պայուսակներ և սպորտով զբաղվելու համար
պայուսակներ. ոչ մեծ ճամպրուկներ. գրքերի
համար դպրոցական պայուսակներ. մեծ տնտե
սական պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. թիկ
նապայուսակներ. կանացի պայուսակներ. ուղե
բեռ պայուսակներ. տափակ ճամպրուկներ.
քսակներ. իրեր փաստաթղթերի համար (կաշվե
գալանտերեա). պիտույքատուփեր. իրերի
տոպրակ. կտորից պայուսակներ գնումների
համար, տնտեսական պայուսակներ. ծովափի
պայուսակներ, անիվներով պայուսակներ
գնումների համար, դպրոցական պայուսակներ.
ճամփորդական պայուսակներ հագուստի
համար. գոտիներ ուղեբեռի համար. ոչ մեծ
քեյսեր. փոքրիկ պայուսակներ (կլատչեր).
ճանապարհորդական պայուսակների հավա
քածուներ (դատարկ). անիվներով ճամպրուկ
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ներ. ոչ մեծ դրամապանակներ. դրամա
պանակներ, գրպանի դրամապանակներ,
մանրադրամի բաժնով դրամապանակներ,
քսակներ մանրադրամի համար, պատյաններ
բանալիների համար, կրեդիտ քարտերի հա
մար դրամապանակներ. կրեդիտ քարտերի
և դրամի ծալովի դրամապանակներ. փոքրիկ
տուփեր (պատյաններ) այցեքարտերի համար,
գեղարարության իրերի տուփեր և պիտույ
քատուփեր կոսմետիկայի համար (դատարկ),
պատյաններ և բռնիչներ (հենակալներ) կոսմե
տիկական միջոցների համար. պատյաններ
եղունգների հարդարման պի
տույքների
հավաքածուի համար. քեյսեր կոսմետիկայի
պահպանման համար. քեյս եր ոսկերչական
իրերի պահպանման և տեղափոխման համար,
հովանոցներ, արևի հովանոցներ, ձեռնափայտեր
(գավազաններ). ճիպոտներ, մտրակներ,
ձիասարքերի և թամբագործական արտադրանք.
կենդանիների համար հեծելասարք.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում, մասնավորապես` մանածագործվածք
տան համար, անկողնու սպիտակեղեն, լոգանքի
սպիտակեղեն, սավաններ, բարձերի ծածկոց
ներ, բարձերեսներ, վերմակներ, ծածկոցներ,
մգդակած վերմակներ, լաթակտոր վերմակներ,
անկողնու թեթև ծածկոցներ, ծածկոցներ, տակ
դիրներ գրաֆինների համար (սեղանի սպի
տակեղեն), վերմակասավաններ, վերմակներ,
բմբուլե վերմակներ, ժանյակե երիզներ,
ներքնակերեսներ, սրբիչներ, լոգանքի սրբիչ
ներ, լողափի սրբիչներ, լոգասենյակի գորգեր,
ճամփորդական ծածկոցաշալեր, երեսսրբիչներ,
վարագույրներ ցնցուղների համար, սեղանի
սպիտակեղեն, տոնական սփռոցներ, սփռոցներ
(բացառությամբ թղթից պատրաստվածների),
սեղանի սպասքավորման համար կտորից
փռվածքներ, սեղանի սպիտակեղեն, մանա
ծագործական կտորից սպասքի տակ դրվող
անձեռոցիկներ, վարագույրներ, ծալազ ար
դարանքներ, կահույքի համար մանածագոր
ծական անձև ծածկոցներ, դրոշներ (բացա
ռությամբ թղթից պատրաստվածների), թաշ
կին ակներ, պիտակներ մանածագործական
նյութերից, ոտքերի սրբիչներ, լուսամուտների
վարագույրների կապեր մանածագործական
նյութերից, շղարշե վարագույրներ, կահույքի
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համար պաստառելու կտորներ, պատերի համար
վարագուրման մանածագործական կտորներ.
դաս 25. հագուստ տղամարդկանց, կանանց,
երեխաների և նորածինների համար, մաս
նավ որապես` շապիկներ, մարզաշապիկներ
թենիսի համար, կարճ թևքերով մայկաներ,
շապիկներ պոլո, գործած տոպեր, տրիկոտաժե
տոպեր, բամբակե տրիկոտաժե շապիկներ,
մարզվելու մայկաներ, մայկաներ, սվիտերներ,
բլուզներ, հագուստ ջերսիից, բարձր թեք օձիքով
սվիտերներ, սվիտերներ (վոդոլազկաներ),
շորտեր, մարզվելու վարտիքներ, մարզվելու
կոստյումներ, սպորտային բաճկոններ (բլեյ
զերներ), ազատ ձևվածքի բաճկոններ, սպոր
տային բաճկոններ, տաբատներ (շալվար
ներ, անդրավարտիքներ), ջինսեր, շրջա
զգեստներ, զգեստներ, հարսանեկան զգեստ
ներ, կոստյումներ, բանվորական հագուստ
(խալաթներ, կոմբինեզոններ), կրծքակալ
ներ, բաճկոնակներ, բաճկոններ, մանտո,
անջրանց իկ վերարկուներ, անձրևանոցներ,
եղ ջ երվ ամուշտակներ, պոնչո, լողազգեստ
ներ, բիկինի, լողանալու կիսավարտիքներ,
վերարկու, անջրանցիկ հագուստ, քամուց
պաշտպանող հագուստ (վետրովկաներ), պարի
համար հագուստ, մասնավորապես` տրիկո
և բալետի կոստյումներ, քնելու համար հա
գուստ, պիժամաներ (ննջազգեստներ), խալաթ
ներ, շորագլխարկներ ջրցողի համար, շուր
ջառներ (եկեղեցական զգեստ), հագնելու սպի
տակեղեն, հագնելու կանացի սպիտակեղեն,
ընտանեկան կիսավարտիքներ, փողկապներ.
գլխարկներ (գլխի ծածկոցներ), մասնավորապես`
բոլորագլխարկներ (շլյապաներ) և գլխարկներ,
բրդյա գլխարկներ, կեպիներ, հովարներ, գլխի
համար կապիչներ (գլխարկներ), ականջակալներ
(հագուստ), վզպատներ, շալեր, բազկապատներ
(թևքածալեր), կտորից մանկական կրծկալ
ներ, կոշկեղեն, մասիկներ, վազքի կոշիկներ
(կրոսսովկաներ), կիսագուլպաներ, գուլպա
ներ, տրիկոտաժեղեն, կոշիկներ, ճտքավոր
(երկարաճիտ) կոշիկներ, լողափի կոշիկ (ոտն
աման), սանդալներ (ոտնամաններ), տնա
յին (կիսա)կոշիկներ, ձեռնոցներ (հագուստ),
շալվարակալներ (տաբատակալներ). նորածնի
օժիտ. շարֆեր (վզարկուներ):
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20111125
(220) 13.09.2011

(111) 18564
(151) 02.07.2012
(181) 13.09.2021
(730) Ռեքիթթ ընդ Քոլման (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, GB
(442) 22.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. ցավազրկող, հակաբորբոքային և
ջերմիջեցնող դեղագործական պատրաստուկներ
և նյութեր:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111202
(220) 28.09.2011

(111) 18565
(151) 02.07.2012
(181) 28.09.2021
(730) «Գ. Գ. Գ. Մանուկյան» ՍՊԸ, Արարատ, գ.
Վերին Արտաշատ, AM
(442) 21.10.2011
(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ
կապույտ, դեղին և սպիտակ գունային հա
մակցությամբ:
(511)
դաս 5. հիգիենիկ միջոցներ:
____________________

(210) 20111390
(220) 10.11.2011

(111) 18566
(151) 02.07.2012
(181) 10.11.2021

58
58

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2012

(730) «Արմսվիթ» ՍՊԸ, Երևան, Տիչինայի 136, AM
(442) 22.12.2011
(540)

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

(210) 20111433
(220) 11.11.2011

(111) 18567
(151) 02.07.2012
(181) 11.11.2021
(730) «Ֆոշան » ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց
57/2, AM
(442) 22.12.2011
(540)

(526) «ԿԱՐԱՈԿԵ», «KARAOKE» բառերն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ և
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. կարաոկե-բար:
____________________
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(210) 20111437
(220) 11.11.2011

(111) 18568
(151) 02.07.2012
(181) 11.11.2021
(730) Թայ Սթորիջ Բեթըրի Փաբլիք Քամփընի
Լիմիթիդ, TH
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 9. մարտկոցներ, կուտակիչներ ավ
տոմեքենաների ու մոտոցիկլետների համար.
կապարաթթվային հերմետիկ մարտկոցն եր,
կուտակիչներ. խորը ցիկլի մարտկոցներ,
կուտակիչներ. քարշային կուտակիչներ,
մարտկ ոցներ. լուսավորման կուտակիչն եր,
մարտկ ոցներ. ամրակայված կուտակիչներ,
մարտկոցներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111438
(220) 11.11.2011

(111) 18569
(151) 02.07.2012
(181) 11.11.2021
(730) Թայ Սթորիջ Բեթըրի Փաբլիք Քամփընի
Լիմիթիդ, TH
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 9. մարտկոցներ, կուտակիչներ ավ
տոմեքենաների ու մոտոցիկլետների համար.
կապարաթթվային հերմետիկ մարտկոցներ,
կուտակիչներ. խորը ցիկլի մարտկոցներ,
կուտակիչներ. քարշային կուտակիչներ,
մարտկոցներ. լուսավորման կուտակիչներ,
մարտկոցներ. ամրակայված կուտակիչներ,
մարտկոցներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

59
59

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2012

(210) 20111441
(220) 11.11.2011

(111) 18570
(151) 02.07.2012
(181) 11.11.2021
(730) Թայ Սթորիջ Բեթըրի Փաբլիք Քամփընի
Լիմիթիդ, TH
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 9. մարտկոցներ, կուտակիչներ ավ
տոմեքենաների ու մոտոցիկլետների համար.
կապարաթթվային հերմետիկ մարտկոցներ,
կուտակիչներ. խորը ցիկլի մարտկոցներ,
կուտակիչներ. քարշային կուտակիչներ,
մարտկոցներ. լուսավորման կուտակիչներ,
մարտկոցներ. ամրակայված կուտակիչներ,
մարտկոցներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111442
(220) 11.11.2011

(111) 18571
(151) 02.07.2012
(181) 11.11.2021
(730) Թայ Սթորիջ Բեթըրի Փաբլիք Քամփընի
Լիմիթիդ, TH
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 9. մարտկոցներ, կուտակիչներ ավ
տոմեքենաների ու մոտոցիկլետների համար.
կապարաթթվային հերմետիկ մարտկոցներ,
կուտակիչներ. խորը ցիկլի մարտկոցներ,
կուտակիչներ. քարշային կուտակիչներ,
մարտկոցներ. լուսավորման կուտակիչներ,
մարտկոցներ. ամրակայված կուտակիչներ,
մարտկոցներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

7

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20111497
(220) 23.11.2011

(111) 18572
(151) 02.07.2012
(181) 23.11.2021
(730) «Հիլֆմանն» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների
31, բն. 70, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(526) «SCHOOL OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGY»
գրառումն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. ուսուցում հոգեբանության ոլորտում:
____________________

(210) 20111517
(220) 01.12.2011

(111) 18573
(151) 02.07.2012
(181) 01.12.2021
(730) Վիոլետտա Պետրոսյան, Երևան, Սևա
ստոպոլյան փ., տուն 23, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 25. մանկական հագուստ, գլխարկ,
մանկական հագուստի պարագաներ, որոնք
ընդգրկված են 25-րդ դասում:
____________________

(210) 20111525
(220) 02.12.2011

(111) 18574
(151) 02.07.2012
(181) 02.12.2021
(730) Շենժեն Յոնգնուո Ֆոտոգրաֆիքս
Էքուփմենթ Քո., Լթդ, CN
(442) 18.01.2012
(540)

60
60

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2012

(511)
դաս 9. համակարգիչներ, կինեմատոգրա
ֆիական խցիկներ, լուսանկարչական խցիկներ,
ոսպնյակներ, օբյեկտիվներ, պատյաններ լուսա
նկարչական սարքավորումների և գործիքների
համար, եռոտանիներ և կալաններ խցիկների
համար, լուսաբռնկիչներ, լուսանկարչական
փականակներ, տեսագրիչներ, դյուրատար
հեռ ախ ոսներ, լուսաթարթիչներ (լուսային
ազդանշաններ), լուսանկարչական փակա
նակների գործարկիչներ, լուսանկարչական
լաբորատոր լամպեր, լուսաթիթեղների կրիչներ,
կանգնակներ լուսանկարչական սարքավորման
համար, լուսանկարչական դիաֆրագմաներ,
էլեկտրական ցուցասլաքներ, լուսահավաքներ,
արևապաշտպան ակնոցներ, գալվանական
տարրեր:
(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(210) 20111620
(220) 16.12.2011

(111) 18575
(151) 02.07.2012
(181) 16.12.2021
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի
նահանգ, US
(442) 18.01.2012
(540)

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

7

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20111640
(220) 21.12.2011

(111) 18576
(151) 02.07.2012
(181) 21.12.2021
(730) Յունիվերսըլ Սիթի Սթյուդիոս ԼԼՔ, US
(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 9. ձայներիզներ, տեսաերիզներ,
ձայն աժ ապավեններ, տեսաժապավեններ`
վերոն շյալ բոլոր ապրանքները կինոֆիլմերի
և հեռուստ ածրագրերի նախնական գրանց
մամբ. երաժշտության նախնական ձայնա
գրմամբ կոմպակտ սկավառակներ. DVD
և CD-ROM սկավառակներ` կինոֆիլմերի և
հեռուստածրագրերի նախնական գրանցմամբ.
ծրագրեր համակարգիչների համար` կինոֆիլմ երի և հեռուստածրագրերի նախնական
գրանցմամբ. ինտերակտիվ մուլտիմեդիային
համակարգչային ծրագրեր կրթության և
զվարճանքի համար. ինտերակտիվ մուլտի
մեդիային համակարգչային ծրագրեր խա
ղերի համար. բեռնավորվող տեսաֆիլմեր,
հեռուստածրագրեր և կինոֆիլմեր.
դաս 41. հեռուստատեսային ծրագրերի
և կինոֆիլմերի արտադրություն, տարածում
և վարձույթ. հեռուստատեսության համար
ծրագրերի կազմման ծառայություններ. պատ
վերով տեսաֆիլմեր, հեռուստածրագրերի և
կինոֆիլմերի տրամադրում. տեսաֆիլմերի,
հեռուստածրագրերի և կինոֆիլմերի (չբեռ
նավորվող) տրամադրում. ինտերակտիվ խա
ղերի, տեսախաղերի ու շարժական սարքերի
վրա գործածվող խաղերի վարձույթ, տարածում և
արտադրություն. զվարճանքի ծառայություններ,
մասնավորապես` օնլայն ռեժիմով խաղերի,
ցանցային խաղերի, ինտերակտիվ խաղերի,
տեսախաղերի և շարժական սարքերի վրա
գործածվող խաղերի տրամադրում. զվարճանքի
զբոսայգիների ծառայություններ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

61
61

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2012

(210) 20111641
(220) 21.12.2011

(210) 20111649
(220) 23.12.2011

(511)

(511)
դաս 9. չոչնչացվող տվյալների պահպանման
ֆլեշ, հիշողության մոդուլներ:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(111) 18577
(151) 02.07.2012
(181) 21.12.2021
(730) Յունիվերսըլ Սիթի Սթյուդիոս ԼԼՔ, US
(442) 06.03.2012
(540)

դաս 9. ձայներիզներ, տեսաերիզներ,
ձայնաժ ապավեններ, տեսաժապավեններ`
վերոնշյալ բոլոր ապրանքները կինոֆիլմերի
և հեռուստածրագրերի նախնական գրանց
մամբ. երաժշտության նախնական ձայնա
գրմամբ կոմպակտ սկավառակներ. DVD և CDROM սկավառակներ` կինոֆիլմերի և հեռուս
տածրագրերի նախնական գրանցմամբ. ծրագրեր
համակարգիչների համար` կինոֆիլմերի և
հեռուստածրագրերի նախնական գրանցմամբ.
ինտերակտիվ մուլտիմեդիային համակարգչային
ծրագրեր կրթության և զվարճանքի համար.
ինտերակտիվ մուլտիմեդիային համակարգչային
ծրագրեր խաղերի համար. բեռնավորվող
տեսաֆիլմեր, հեռուստածրագրեր և կինոֆիլմեր.
դաս 41. հեռուստատեսային ծրագրերի
և կինոֆիլմերի արտադրություն, տարածում
և վարձույթ. հեռուստատեսության համար
ծրագրերի կազմման ծառայություններ. պատ
վերով տեսաֆիլմեր, հեռուստածրագրերի և
կինոֆիլմերի տրամադրում. տեսաֆիլմերի,
հեռուստածրագրերի և կինոֆիլմերի (չբեռնա
վորվող) տրամադրում. ինտերակտիվ խաղերի,
տեսախաղերի ու շարժական սարքերի վրա
գործածվող խաղերի վարձույթ, տարածում և
արտադրություն. զվարճանքի ծառայություններ,
մասնավորապես` օնլայն ռեժիմով խաղերի,
ցանցային խաղերի, ինտերակտիվ խաղերի,
տեսախաղերի և շարժական սարքերի վրա
գործածվող խաղերի տրամադրում. զվարճանքի
զբոսայգիների ծառայություններ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

7

ՄԱՍ
№ 1

(111) 18578
(151) 02.07.2012
(181) 23.12.2021
(730) Քինգսթըն Թիքնոլըջի Քորփորեյշն, US
(442) 03.02.2012
(540)

(210) 20111650
(220) 23.12.2011

(111) 18579
(151) 02.07.2012
(181) 23.12.2021
(730) Քինգսթըն Թիքնոլըջի Քորփորեյշն, US
(442) 03.02.2012
(540)

(511)
դաս 9. համակարգչային հիշողության պահ
պանման մոդուլներ:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20111651
(220) 23.12.2011

(111) 18580
(151) 02.07.2012
(181) 23.12.2021
(730) Քինգսթըն Թիքնոլըջի Քորփորեյշն, US
(442) 03.02.2012
(540)

(511)
դաս 9. համակարգչային սարքավորումներ,
մասնավորապես՝ հզորացնող և հիշողությունը
ընդլայնող մեկուսատախտակներ անհատական
օգտագործման համակարգիչների համար,
շարժական կոշտ սկավառակներ և տվյալների
պահպանման սարքավորումներ:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

62
62

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2012

(210) 20120102
(220) 25.01.2012

(111) 18581
(151) 02.07.2012
(181) 25.01.2022
(730) «Շին-Տավր» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց
34/1, AM
(442) 06.03.2012
(540)

7

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20120127
(220) 31.01.2012

(111) 18583
(151) 02.07.2012
(181) 31.01.2022
(730) Արմեն Հարությունի Եսոյան, Երևան, Ավան
թաղամաս, Սայաթ-Նովա 4, բն. 26, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ
ժամանակաչափ սարքեր:
____________________
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ. առևտուր.
դաս 41. զվարճություններ. կինոթատրոն.
մարզական և մշակութային միջոցառումների
կազմակերպում.
դաս 43. ռեստորան, սրճարան:
____________________

(111) 18582
(151) 02.07.2012
(181) 25.01.2012
(730) «Գ. Գ. Գ. Մանուկյան» ՍՊԸ, Արարատ, գ.
Վերին Արտաշատ, AM
(442) 20.02.2012
(540)

(210) 20120128
(220) 31.01.2012

(111) 18584
(151) 02.07.2012
(181) 31.01.2022
(730) «Դ.Է.Լ.Վ.» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 9, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(210) 20120105
(220) 25.01.2012

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ.
դաս 5. հիգիենիկ միջոցներ.
դաս 16. անձեռոցիկ:
____________________

(526) «ՉԻՆԱԿԱՆ», «ԽՈՀԱՆՈՑ», « ՀԻՆ»,
«ՊԵԿԻՆ», «CHINESE», «CUISINE», «OLD»,
«BEIJING» և չինարեն գրառումներն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի).
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ:
____________________

63
63

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2012

(210) 20120129
(220) 31.01.2012

(111) 18585
(151) 02.07.2012
(181) 31.01.2022
(730) «Վան-Չարտեր» ՍՊԸ, Երևան, Զաքիյան
3, բն. 84, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(526) «CARS CLUB» արտահայտությունն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար
ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրան
սպորտային միջոցների համար նախատ ես
վածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ
և փոխանցման տարրեր(բացառությամբ վեր
գետնյա տրանսպորտային միջոցների համար
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական
գործ իքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա
վարվողների. ինկուբատորներ. առևտրի ավտո
մատներ.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում
և կատարելագործում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

7

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20120136
(220) 01.02.2012

(111) 18586
(151) 02.07.2012
(181) 01.02.2022
(730) Հերքյուլես Ինքորփորեյթիդ, US
(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 1. պոլիմերային փոշիներ, որոնք
օգտագործվում են շինարարական ապրանքների,
այն է՝ շինարարական շաղախների, սվաղների,
ծեփամածիկների, խեցեղենի, մածիկների, մածի
կային խառնուրդների, ինքնահավասարվող
(ինքնատարածվող) խառնուրդների, սալիկների
ամրացման ցեմենտների և ցեմենտների մեջ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120139
(220) 02.02.2012

(111) 18587
(151) 02.07.2012
(181) 02.02.2022
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան
«Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
____________________

64
64

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2012

(210) 20120155
(220) 03.02.2012

(111) 18588
(151) 02.07.2012
(181) 03.02.2022
(730) «Զեթ ընդ էյ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4, թիվ
5, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն գույնով:
(511)
դաս 3. օծանելիք.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից պատրաստված իրեր, կենդանիների
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական ճամ
պրուկներ. հովանոցներ, անձրևակալներ և
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և
թամբագործական իրեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
____________________

(210) 20120187
(220) 09.02.2012

(111) 18589
(151) 02.07.2012
(181) 09.02.2022
(730) Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի
նահանգ, US
(442) 16.03.2012
(540)

7

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20120261
(220) 24.02.2012

(111) 18590
(151) 02.07.2012
(181) 24.02.2022
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշ
կինի 12, AM
(442) 06.04.2012
(540)

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

(210) 20120286
(220) 01.03.2012

(111) 18591
(151) 02.07.2012
(181) 01.03.2022
(730) «Արէդ քո» ՍՊԸ, 0051 Երևան, Կոմիտաս
49/4-608, AM
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 30. քաղցրավենիք և հրուշակեղեն, ծամոն,
կոնֆետներ, անանուխային քաղցրավենիք,
դրաժեներ և պաստեղիկներ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

65
65

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2012

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառու
թյամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր և
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի փո
խարինիչներ. 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 38. հեռահաղորդակցություն:
____________________

(210) 20120287
(220) 01.03.2012

(111) 18592
(151) 02.07.2012
(181) 01.03.2022
(730) Սոնաշի Լիմիթիդ, HK
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար
ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրան
սպորտային միջոցների համար նախատ ես
վածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ
և փոխանցման տարրեր(բացառությամբ վեր
գետնյա տրանսպորտային միջոցների հա
մար նախատեսվածների). գյուղատնտեսական
գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա
վարվողների. ինկուբատորներ. առևտրի ավ
տոմատներ.

7

ՄԱՍ
№ 1

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատ ո
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքն եր.
էլեկտրականության հաղորդման, միաց
ման, փոխակերպման, կուտակման, կարգա
վորման կամ վերահսկման սարքեր և գոր
ծիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման,
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր.
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ,
DVD-ներ և տեղեկատվության այլ կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատ
ներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
կրակմարիչներ.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարա
կան գործունեություն գործարարության աս
պարեզում. գրասենյակային ծառայություններ.
համակարգիչների վաճառք. առևտուր:
(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20120331
(220) 06.03.2012

(111) 18593
(151) 02.07.2012
(181) 06.03.2022
(730) Արտակ Պավլովի Արամյան, Երևան,
Վարդանանց 121, AM
(442) 06.04.2012
(540)

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

66
66

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2012

(210) 20111201
(220) 28.09.2011

(111) 18594
(151) 02.07.2012
(181) 28.09.2021
(730) «Գ. Գ. Գ. Մանուկյան» ՍՊԸ, Արարատ, գ.
Վերին Արտաշատ, AM
(442) 21.10.2011
(540)

7

ՄԱՍ
№ 1

(526) «Կոնֆետներ» և «կոնֆետներ» (ռուս.)
բառերն ինքնուրույն պահպանության օբ
յեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն,
կանաչ, սև, սպիտակ, երկնագույն, կարմիր,
կապույտ, մոխրագույն և դեղին գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. կոնֆետներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111391
(220) 10.11.2011

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց
կապույտ, կանաչ, դեղին և սպիտակ գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. հիգիենիկ միջոցներ:
____________________

(111) 18596
(151) 03.07.2012
(181) 10.11.2021
(730) «Արմսվիթ» ՍՊԸ, Երևան, Տիչինայի 136, AM
(442) 22.12.2011
(540)

(210) 20111389
(220) 10.11.2011

(111) 18595
(151) 03.07.2012
(181) 10.11.2021
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 22.12.2011
(540)

(526) Բացի «ԱՐՄՍՎԻԹ», «ARMSWEET»
բառերից մնացած գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, ոսկեգույն,
շագանակագույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. կոնֆետներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

67
67

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2012

(210) 20111396
(220) 10.11.2011

(111) 18597
(151) 03.07.2012
(181) 10.11.2021
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 22.12.2011
(540)

7

ՄԱՍ
№ 1

(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը գրանցվում է շագանակագույն,
կարմիր, բաց և մուգ դեղին, բաց և մուգ
կանաչ, բաց և մուգ կապույտ, մորեգույն,
ոսկեգույն, մանուշակագույն գունային հա
մակցությամբ:
(511)
դաս 30. կոնֆետ (քաղցրավենիք):
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, կա
պույտ, կարմիր, շագանակագույն, ոսկե
գույն, բաց և մուգ կանաչ, սև և կապույտ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. կոնֆետներ:
(740) Ա. Գալոյան

(210) 20111417
(220) 10.11.2011

(111) 18599
(151) 03.07.2012
(181) 10.11.2021
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 22.12.2011
(540)

____________________

(210) 20111397

(111) 18598

(220) 10.11.2011

(151) 03.07.2012
(181) 10.11.2021

(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 22.12.2011

68
68

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2012

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, դեղին,
սպիտակ, կարմիր և սև գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 30. կիտրոնով սուֆլե:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(111) 18600
(151) 03.07.2012
(181) 10.11.2021
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 22.12.2011
(540)

7

ՄԱՍ
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(210) 20111419
(220) 10.11.2011

(111) 18601
(151) 03.07.2012
(181) 10.11.2021
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 22.12.2011
(540)

(210) 20111418
(220) 10.11.2011

(526) Բացի «MUMUSH», «ՄՈՒՄՈՒՇ»,
«ՄՈՒՄՈՒՇ» (ռուս.) բառերից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն,
բաց շագանակագույն, կապույտ, կարմիր,
սպիտակ, ոսկեգույն, դեղին, կաթնագույն
և բաց դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111421
(220) 10.11.2011

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ
կանաչ, դեղին, սպիտակ, կապույտ, բաց
և մուգ շագանակագույն և սև գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. ծիրանով սուֆլե:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(111) 18602
(151) 03.07.2012
(181) 10.11.2021
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 22.12.2011
(540)

69
69

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2012

(526) Բացի «SONATINA» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն,
կապույտ, սպիտակ և ոսկեգույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. կոնֆետներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111422
(220) 10.11.2011

(111) 18603
(151) 03.07.2012
(181) 10.11.2021
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 22.12.2011
(540)

(526) Բացի «DESIRE» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է մուգ շագանակագույն,
սև, հրակարմիր, ոսկեգույն և սպիտակ
գունային համակությամբ:
(511)
դաս 30. կոնֆետներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111429
(220) 10.11.2011

(111) 18604
(151) 03.07.2012
(181) 10.11.2021
(730) «Նանի Զանի» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան
28ա, բն. 11, AM
(442) 07.12.2011

7

ՄԱՍ
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(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, վարդագույն,
մոխրագույն, ոսկեգույն և բեժ գունային հա
մակցությամբ:
(511)
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական ծա
ղիկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդ
գրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում:
____________________

(210) 20111506
(220) 28.11.2011

(111) 18605
(151) 03.07.2012
(181) 28.11.2021
(730) Փաքշու Քեմիքըլ ընդ Մենուֆեքթորինգ
Քո, IR
(442) 03.02.2012

70
70

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2012

(540)
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(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________
(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ,
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111614
(220) 16.12.2011

(111) 18608
(151) 03.07.2012
(181) 16.12.2021
(730) «ՍՄՏ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 17,
շենք 27, բն. 15, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(210) 20111571
(220) 09.12.2011

(111) 18606
(151) 03.07.2012
(181) 09.12.2021
(730) «Յու ընդ մի» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Տիգրանյան
նրբ., 10 տուն, AM
(442) 18.01.2012
(540)
(511)
դաս 19. շինարարական քար, տրավերտին:
____________________

(210) 20120043
(220) 13.01.2012

(511)
դաս 25. հագուստ:
____________________

(210) 20111596
(220) 13.12.2011

(111) 18607
(151) 03.07.2012
(181) 13.12.2021
(730) Թիբոթեք ֆարմասյութիքըլզ, IE
(442) 18.01.2012

(111) 18609
(151) 03.07.2012
(181) 13.01.2022
(730) «ՏՎԳ» ՓԲԸ, Երևան, Չեխովի 10, բն. 120, AM
(442) 03.02.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց կապույտ և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:
____________________

71
71

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2012

(210) 20120065
(220) 16.01.2012

(111) 18610
(151) 03.07.2012
(181) 16.01.2022
(730) «Գիգա գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Լուսինյանց
2, AM
(442) 03.02.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված, և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
____________________

(111) 18611
(151) 03.07.2012
(181) 16.01.2022
(730) «Գիգա գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Լուսինյանց
2, AM
(442) 03.02.2012
(540)
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(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
____________________

(210) 20120124
(220) 27.01.2012

(111) 18612
(151) 03.07.2012
(181) 27.01.2022
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 06.03.2012
(540)

(210) 20120066
(220) 16.01.2012

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, սպիտակ,
կարմիր և կապույտ գունային համ ակ
ցությամբ:

(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա
վորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրոնային սար
քեր և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատեսված
տվ յալների մշակման, գրանցման, պահման,
փոխանցման, որոնման, առբերման կամ ստաց
ման համար. սարքեր և սարքավորումներ
ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության և
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ծածկ ագրված տվ յալների գրանցման, փոխ
անցման, ուժեղացման կամ վերարտադրման
համար. խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր,
գործիքներ և սարքավորանք. պատկերի մշակ
ման սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք.
հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր և սարքա
վորումներ. հեռահաղորդակցական, ռադիո և
հեռուստատեսային հեռարձակման հաղորդող
և ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ հա
ղորդված ծրագրերին մուտքի ապահովման
սարքեր. հոլոգրամ ներ. համակարգիչներ.
համակարգիչներին կից սարքավորումներ.
ծրագրավորված տվ յալներ պարունակող
էլեկտրոնային սխեմաներ. համակարգչային
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային ար
տադրանք. տվյալների մագնիսական կրիչներ
հանդիսացող սկավառակներ, ժապավեններ
և լարեր. դատարկ և նախապես գրանցված
մագնիսական քարտեր. տվյալների քարտեր.
հիշողության քարտեր. բանական քարտեր.
միկրոպրոցեսորներ պարունակող քարտեր.
ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. նույ
նա
կանացման էլեկտրոնային քարտեր.
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային վար
կաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր.
քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար,
որոնք նախատեսված են հեռախոսների
հետ օգտագործման համար. CD ROM-ներ.
տվ յալների մագնիսական, թվային և օպտի
կական կրիչներ. մագնիսական, թվային
և օպտիկ ական տվ յալների գրանցման և
պահման կրիչներ (դատարկ և նախապես
գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող
համակարգչային ծրագրային արտադրանք.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող).
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների,
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոս
ների ծառայության մատուցման համար.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
տվյալների որոնման և առբերման համար. հա
մակարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի
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տվ յալների բազաներ մուտքի ապահովման,
հեռահաղորդակցական ծառայությունների
մատուցման, համակարգչային ցանցերի և
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ
տակների համար. համակարգչային խաղերի
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային
տվ յալների բազաներից կամ ինտերնետից
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռն
վող). MP3 ինտերնետային վեբ–կայքերից տրա
մադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող).
սարքեր ինտերնետից ստացված երաժշտության
նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկար
ներ, նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր,
ֆիլմեր, տեսատվ յալներ և ձայնատեսային
ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր
և սարքավորումներ. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք հեռահսկման համար.
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր.
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման ար
բանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոս
ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական
լարեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխ
ներ. դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ.
հեռա
հաղորդակցական համակարգեր և
կայանքներ. հեռախոսային ցանցերի տեր
մինալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ.
հեռահաղորդակցական ազդանշանի մուտքի,
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր.
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախո
սով հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տեր
մինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ ապ
րանքների և ծառայությունների ցուցադրման
և պատվիրման համար. փեյջինգային, ռադիո
փեյջինգային և ռադիոհեռախոսային սարքեր
և սարքավորումներ. հեռախոսներ, շարժական
հեռախոսներ և հեռախոսային լսափողեր. ֆաք
սիմիլային ապարատներ. անձնական թվային
քարտուղարներ (PDA). էլեկտրոնային նոթփեդ ներ, էլեկտրոնային նոթբուքեր. էլեկտրոնային
պլանշետներ. ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր
տվ յալների և հաղորդագրությունների անլար
ստացման, պահման և(կամ) փոխանցման
համար. շարժական էլեկտրոնային սարքեր,
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որոնք հնարավորություն են տալիս օգտա
գործողին հետևելու կամ կառավարելու անձ
նական տեղեկատվությունը. հեռախոսների և
հեռախոսային լսափողերի լրասարքեր. հեռա
խոսների հետ օգտագործվող ադապտեր.
հեռախ ոսների լիցքավորման սարքեր. գրա
սեղաններին կամ ավտոմեքենաներում տեղա
կայված բարձրախոսով սարքեր՝ հեռախոսի
ավտոմատ օգտագործման համար. ավտո
մեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և
պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շար
ժական հեռախոսների և հեռախոսային սար
քերի ու լրասարքերի պահման և կրման
համար. համակարգչայնացված անձնական
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոց
ներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր.
մոդեմներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ.
գլոբալ դիրքավորման էլեկտրոնային հա
մակարգեր. նավարկման, հետևման և դիր
քավորման էլեկտրոնային սարքեր և սար
քավորումներ. հսկման սարքեր և սարք ա
վորումներ (բացառությամբ in-vivo հսկման).
ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. կառա
վարման, տեստավորման (բացառությամբ invivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկման
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկ
տրաօ պտիկական սարքեր և գործիքներ.
տես աֆ իլմեր. ձայնատեսային սարքեր և
սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական
և էլեկտրոնային լրացուցիչ պարագաներ և
կից սարքավորանք, որոնք նախատեսված և
հարմարեցված են համակարգիչների, ձայ
նատեսային սարքերի և էլեկտրոնային խաղերի
սարքերի ու սարքավորումների հետ օգտա
գործման համար. վերոհիշյալ ապրանքների
մասեր և կցամասեր.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
հաղորդակցություն. հեռախոսների, շար
ժական հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների,
տելեքսի, հաղորդագրությունների հավաք
ման և փոխանցման, ռադիոփեյջինգի,
հեռախոսականչի երթուղու փոփոխման,
ինքնապատասխանիչի, տեղեկատուի և
էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. ձայնի,
տվ յալների, պատկերների, երաժշտության և
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տեղեկատվության փոխանցում, տեղ հասցնում և
ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրությունների
տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն
հեռահաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով.
արբանյակային կապի ծառայություններ.
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու
ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ
ծրագրերի հեռարձակում կամ հաղորդում.
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվ յալների
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա
բովանդակության հեռարձակում և տեղ հասցնում
էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի
միջոցով. տեսահաղորդագրությունների ծա
ռայություններ. տեսակոնֆերանսների ծառա
յություններ. տեսահեռախոսների ծառա
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և
այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում. ինտերնետին կամ տվ յալների
բազաներին հեռահաղորդակցական միա
ցումների կամ կապուղիների տրամադրում.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում (պրովայդերների ծառայություններ).
էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավիճող
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում
և գործարկում. ինտերնետում թվային
երաժշտության վեբ–կայքերին մուտքի տրա
մադրում. ինտերնետում MP3 վեբ–կայքերին
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցության
միջոցով թվային երաժշտության տեղ հասցնում.
այլ օպերատորներին հեռահաղորդակցական
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում.
որոնման միջոցների գործարկում և տրա
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի
ծառայություններ. հաղորդագրությունների ու
պատկերների համակարգչայնացված փոխ
անցում. հաղորդակցություն համակարգչի
միջոցով. նորությունների գործակալություն
ների ծառայություններ. նորությունների և
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ
ծառայությունների տրամադրման համար
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների,
տեղակայման սարքերի կամ մասերի
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վարձում, վարձույթ և վարձակալություն.
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և
խորհրդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
օնլայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող դաստիարակության,
կրթության, ուսուցման, զվարճությունների,
մարզական և մշակութային միջոցառումների
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
համակարգչային տվ յալների բազաների կամ
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային
խաղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային
սարքերի ու սարքավորումների վարձակալման
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատեսային
զվարճությունների ծառայություններ. ֆիլմերի,
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի և
հեռուստախանութների ու վեբխանութների
ծրագրերի արտադրություն. խաղերի ու
մրցույթների կազմակերպում. էլեկտրոնային
հրատարակում ների օնլայն տրամադրում.
էլեկտրոնային գրքերի և ամսագրերի օնլայն
հրատարակում. տեքստերի հրատարակում
էլեկտրոնային ֆորմատում կամ այլ կերպ.
ձայնային և (կամ) տեսային տեղեկատվական
միջոցների հրատարակում և արտադրու
թյուն. ցուցահանդեսների ծառայություններ.
ցուցահանդեսներին և ցուցահանդես
ների ծառայություններին օնլայն մուտքի
տրամադրում. լրատվական ծրագրերի ծա
ռայություններ ինտերնետով հաղորդելու
համար. կոնֆերանսների, սեմինարների,
սիմպոզիումների, դասընթացների, քննար
կում ների, համաժողովների և ցուցա հ ա
նեդսների կազմակերպում և անցկացում. օն
լայն ռեժիմում հեռահաղորդակցական կապի
կամ համակարգչային ցանցի միջոցով կամ
այլ միջոցներով տրամադրվող ինտերակտիվ և
հեռավորական ուսուցողական դասընթացներ և
սեսիաներ. թարգմանչական ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով օնլայն
ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահների
ծառայություններ. մոլախաղերի ծառայություն
ներ. ակումբների ծառայություններ. տոմսերի
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ամրագրում և պատվիրում զվարճալի միջո
ցառում ների, մարզական և մշակութային
միջոցառումների համար. էլեկտրոնային գրա
դարանների ծառայություններ էլեկտրոնային
տեղեկատվության (ներառյալ պահոցային
տեղեկատվության) տրամադրման համար՝
էլեկտրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ)
տեսատեղեկատվության և տվյալների, խաղերի
և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրոնային
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և
զրուցասրահների տրամադրում և գործար
կում. ինտերնետից թվային երաժշտության
տրամադրում (չբեռնվող). MP3 ինտերնետա
յին վեբ–կայքերից թվային երաժշտության
տրամադրում (չբեռնվող). լուսանկարների,
նկարների, գրաֆիկայի, ձայնի, ֆիլմերի, տե
սագրությունների և ձայնատեսային ծրագրերի
(չբեռնվող) տրամադրում օնլայն ռեժիմում
կամ համակարգչային տվ յալների բազայից
կամ ինտերնետից կամ ինտերնետային վեբ–
կայքերից. լուսանկարչական ծառայություններ.
բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբեր
յալ տեղեկատվության և խորհրդատվության
տրամադրում:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120125
(220) 27.01.2012

(111) 18613
(151) 03.07.2012
(181) 27.01.2022
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցա
կան և հեռահաղորդակցական սարքեր և սար
քավորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրոնային
սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատես
ված տվյալների մշակման, գրանցման, պահման,
փոխանցման, որոնման, առբերման կամ
ստացման համար. սարքեր և սարքավորումներ
ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության և
ծածկագրված տվ յալների գրանցման, փոխ
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անցման, ուժեղացման կամ վերարտադրման
համար. խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր,
գործիքներ և սարքավորանք. պատկերի մշակ
ման սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք.
հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր և սար
քավորումներ. հեռահաղորդակցական, ռադիո
և հեռուստատեսային հեռարձակման հաղոր
դող և ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ
հաղորդված ծրագրերին մուտքի ապահովման
սարքեր. հոլոգրամ ներ. համակարգիչներ.
համակարգիչներին կից սարքավորումներ.
ծրագրավորված տվ յալներ պարունակող
էլեկտրոնային սխեմաներ. համակարգչային
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային ար
տադրանք. տվյալների մագնիսական կրիչներ
հանդիսացող սկավառակներ, ժապավեններ
և լարեր. դատարկ և նախապես գրանցված
մագնիսական քարտեր. տվյալների քարտեր.
հիշողության քարտեր. բանական քարտեր.
միկրոպրոցեսորներ պարունակող քարտեր.
ինտեգրալային սխեմաների քարտեր.
նույնակ անացման էլեկտրոնային քարտեր.
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային վար
կաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքար
տեր. քարտեր էլեկտրոնային խաղերի հա
մար, որոնք նախատեսված են հեռախոսների
հետ օգտագործման համար. CD-ROMներ. տվ յալների մագնիսական, թվային և
օպտիկական կրիչներ. մագնիսական, թվային
և օպտիկական տվ յալների գրանցման և
պահման կրիչներ (դատարկ և նախապես
գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող
համակ արգչային ծրագրային արտադրանք.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող).
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցե
րին և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրա
յին արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների,
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոս
ների ծառայության մատուցման համար.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
տվյալների որոնման և առբերման համար. հա
մակարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի
տվ յալների բազաներ մուտքի ապահովման,
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հեռահաղորդակցական ծառայությունների
մատուցման, համակարգչային ցանցերի և
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ
տակների համար. համակարգչային խաղերի
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային
տվ յալների բազաներից կամ ինտերնետից
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռն
վող). MP3 ինտերնետային վեբ–կայքերից տրա
մադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող).
սարքեր ինտերնետից ստացված երաժշտության
նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ,
նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր,
ֆիլմեր, տեսատվ յալներ և ձայնատեսային
ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր
և սարքավորումներ. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք հեռահսկման համար.
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր.
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոս
ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական
լարեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխ
ներ. դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ.
հեռահաղորդակցական համակարգեր և կա
յանքներ. հեռախոսային ցանցերի տերմի
նալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ.
հեռահաղորդակցական ազդանշանի մուտքի,
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր.
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող հեռա
խոսների համար. մուլտիմեդիա տերմինալներ.
ինտերակտիվ տերմինալներ ապրանքների և
ծառայությունների ցուցադրման և պատվիրման
համար. փեյջինգային, ռադիոփեյջինգային
և ռադիոհեռախոսային սարքեր և սարքա
վորումներ. հեռախոսներ, շարժական հեռա
խոսներ և հեռախոսային լսափողեր. ֆաքսի
միլային ապարատներ. անձնական թվային
քարտուղարներ (PDA). էլեկտրոնային նոթփեդ
ներ, էլեկտրոնային նոթբուքեր. էլեկտրոնային
պլանշետներ. ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր
տվ յալների և հաղորդագրությունների անլար
ստացման, պահման և(կամ) փոխանցման
համար. շարժական էլեկտրոնային սարքեր,
որոնք հնարավորություն են տալիս օգտա
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գործողին հետևելու կամ կառավարելու անձ
նական տեղեկատվությունը. հեռախոսների
և հեռախոսային լսափողերի լրասարքեր.
հեռախոսների հետ օգտագործվող ադապտեր.
հեռախոսների լիցքավորման սարքեր.
գրասեղաններին կամ ավտոմեքենաներում
տեղակայված բարձրախոսով սարքեր՝ հեռա
խոսի ավտոմատ օգտագործման համար.
ավտոմեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և
պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շար
ժական հեռախոսների և հեռախոսային սար
քերի ու լրասարքերի պահման և կրման
համար. համակարգչայնացված անձնական
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ.
միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմ
ներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ.
գլոբալ դիրքավորման էլեկտրոնային համա
կարգեր. նավարկման, հետևման և դիրքա
վորման էլեկտրոնային սարքեր և սար
քավորումներ. հսկման սարքեր և սարքա
վորումներ (բացառությամբ in-vivo հսկման).
ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. կառա
վարման, տեստավորման (բացառությամբ invivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկման
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկ
տրաօպտիկական սարքեր և գործիքներ.
տեսաֆ իլմեր. ձայնատեսային սարքեր և
սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական
և էլեկտրոնային լրացուցիչ պարագաներ և
կից սարքավորանք, որոնք նախատեսված և
հարմարեցված են համակարգիչների, ձայնա
տեսային սարքերի և էլեկտրոնային խաղերի
սարքերի ու սարքավորումների հետ օգտա
գործման համար. վերոհիշյալ ապրանքների
մասեր և կցամասեր.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր
դակց ություն. հեռախոսների, շարժական
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի,
հաղորդագրությունների հավաքման և փոխ
անցման, ռադիոփեյջինգի, հեռա
խոսա
կանչի երթուղու փոփոխման, ինքնապա
տասխանիչի, տեղեկատուի և էլեկտրոն ային
փոստի ծառայություններ. ձայնի, տվյալների,
պատկերների, երաժշտության և տեղեկա
տվության փոխանցում, տեղ հասցնում և
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ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրություն
ների տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն
հեռահաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջո
ցով. արբանյակային կապի ծառայություններ.
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլ
մերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ
ծրագրերի հեռարձակում կամ հաղորդում.
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվ յալների
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա
բովանդակության հեռարձակում և տեղ հասցնում
էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի
միջոցով. տեսահաղորդագրությունների ծա
ռայություններ. տեսակոնֆերանսների ծառա
յություններ. տեսահեռախոսների ծառա
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և
այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում. ինտերնետին կամ տվ յալների
բազաներին հեռահաղորդակցական միա
ցումների կամ կապուղիների տրամադրում.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում (պրովայդերների ծառայություններ).
էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավիճող
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում
և գործարկում. ինտերնետում թվային
երաժշտության վեբ–կայքերին մուտքի տրա
մադրում. ինտերնետում MP3 վեբ–կայքերին
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցության
միջոցով թվային երաժշտության տեղ հասցնում.
այլ օպերատորներին հեռահաղորդակցական
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում.
որոնման միջոցների գործարկում և տրա
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի
ծառայություններ. հաղորդագրությունների ու
պատկերների համակարգչայնացված փոխ
անցում. հաղորդակցություն համակարգչի
միջոցով. նորությունների գործակալություն
ների ծառայություններ. նորությունների և
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ
ծառայությունների տրամադրման համար
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների,
տեղակայման սարքերի կամ մասերի
վարձում, վարձույթ և վարձակալություն.
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վերոհ իշյալ ծառայությունների վերաբերյալ
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և
խորհրդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
օնլայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ
միջոցներով տրամադրվող դաստիարակության,
կրթության, ուսուցման, զվարճությունների,
մարզական և մշակութային միջոցառումների
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
համակարգչային տվ յալների բազաների կամ
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնա
յին խաղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային
սարքերի ու սարքավորումների վարձակալման
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատեսային
զվարճությունների ծառայություններ. ֆիլմերի,
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի և
հեռուստախանութների ու վեբխանութների
ծրագրերի արտադրություն. խաղերի ու
մրցույթների կազմակերպում. էլեկտրոնային
հրատարակում ների օնլայն տրամադրում.
էլեկտրոնային գրքերի և ամսագրերի օնլայն
հրատարակում. տեքստերի հրատարակում
էլեկտրոնային ֆորմատում կամ այլ կերպ.
ձայնային և (կամ) տեսային տեղեկատվական
միջոցների հրատարակում և արտադրու
թյուն. ցուցահանդեսների ծառայություններ.
ցուց ահ անդեսներին և ցուցահանդեսների
ծառայություններին օնլայն մուտքի տրա
մադրում. լրատվական ծրագրերի ծառա
յություններ ինտերնետով հաղորդելու համար.
կոնֆերանսների, սեմինարների, սիմպոզիում
ների, դասընթացների, քննարկումների, հա
մաժ ողովների և ցուցահանեդսների կազմա
կերպում և անցկացում. օնլայն ռեժիմում
հեռահաղորդակցական կապի կամ համա
կարգչային ցանցի միջոցով կամ այլ միջոց
ներով տրամադրվող ինտերակտիվ և հեռա
վորական ուսուցողական դասընթացներ և
սեսիաներ. թարգմանչական ծառայություններ.
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով օնլայն
ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահների
ծառայություններ. մոլախաղերի ծառայություն
ներ. ակումբների ծառայություններ. տոմսերի
ամրագրում և պատվիրում զվարճալի միջո
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ցառում ների, մարզական և մշակութային
միջոցառումների համար. էլեկտրոնային գրա
դարանների ծառայություններ էլեկտրոնային
տեղեկատվության (ներառյալ պահոցային
տեղեկատվության) տրամադրման համար՝
էլեկտրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ)
տեսատեղեկատվության և տվյալների, խաղերի
և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրոնային
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում. ինտերնետից թվային երաժշտության
տրամադրում (չբեռնվող). MP3 ինտերնետային
վեբ–կայքերից թվային երաժշտության
տրամ ադրում (չբեռնվող). լուսանկարների,
նկարների, գրաֆիկայի, ձայնի, ֆիլմերի, տեսա
գրությունների և ձայնատեսային ծրագրերի
(չբեռնվող) տրամադրում օնլայն ռեժիմում կամ
համակարգչային տվ յալների բազայից կամ
ինտերնետից կամ ինտերնետային վեբ–կայ
քերից. լուսանկարչական ծառայություններ.
բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության և խորհրդատվության տրա
մադրում:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120183
(220) 09.02.2012

(111) 18614
(151) 03.07.2012
(181) 09.02.2022
(730) «Շապին գարայ» ՍՊԸ, Երևան, Ղարիբ
ջանյան 2, AM
(442) 06.03.2012
(540)
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(526) «BEAUTY» բառն և «ARMENIA» անվանումն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ.
դաս 35. առևտուր, ներմուծում, արտա
հանում.
դաս 44. գեղեցկության սրահ:
____________________

(111) 18615
(151) 03.07.2012
(181) 20.02.2022
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան
«Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(442) 06.04.2012
(540)
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(442) 06.04.2012
(540)

(210) 20120218
(220) 20.02.2012

(526) «ԲԻՈ ՀՍԿՈՒՄ» և «BIO CONTROL»
արտահայտություններն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, բաց և
մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. հավի ձու:
____________________
(210) 20120278
(220) 28.02.2012

(111) 18617
(151) 03.07.2012
(181) 28.02.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահրամ Ղարա
խանյան, 4110 Տավուշ, Կողբ, 4փ., 10 տուն, AM
(442) 06.04.2012
(540)

(526) «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՆՅԱԿ» և «ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ԿՈՆՅԱԿ» (ռուս.) արտահայտություններն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ շագա
նակագույն, սև, սպիտակ և ոսկեգույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________

(210) 20120263
(220) 27.02.2012

(111) 18616
(151) 03.07.2012
(181) 27.02.2022
(730) «Աշտարակ ձու» ՍՊԸ, Գյումրի, Երևանյան
խճուղի 197/072, AM

(511)
դաս 41. հրատարակչություն:
____________________

(210) 20110940
(220) 29.07.2011

(111) 18618
(151) 10.07.2012
(181) 29.07.2021
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(442) 18.01.2012
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական և բուժական պատ
րաստ ուկներ մարդկանց համար և անաս
նաբուժության մեջ օգտագործելու համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20110941
(220) 29.07.2011

(111) 18619
(151) 10.07.2012
(181) 29.07.2021
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և բուժական պատ
րաստուկներ մարդկանց համար և անասնա
բուժության մեջ օգտագործելու համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111593
(220) 13.12.2011

(111) 18620
(151) 10.07.2012
(181) 13.12.2021
(730) Թիբոթեք ֆարմասյութիքըլզ, IE
(442) 18.01.2012
(540)
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(442) 20.02.2012
(540)

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

(210) 20120272
(220) 28.02.2012

(111) 18623
(151) 10.07.2012
(181) 28.02.2022
(730) «Դեվ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 54, AM
(442) 06.04.2012
(540)

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

(210) 20111594
(220) 13.12.2011

(111) 18621
(151) 10.07.2012
(181) 13.12.2021
(730) Թիբոթեք ֆարմասյութիքըլզ, IE
(442) 18.01.2012
(540)

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

(210) 20111680
(220) 29.12.2011

(111) 18622
(151) 10.07.2012
(181) 29.12.2021
(730) «Էդգար 92» ՍՊԸ, Երևան, Լենինգրադյան
4, AM

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ:
____________________

(210) 20120419
(220) 23.03.2012

(111) 18624
(151) 10.07.2012
(181) 23.03.2022

80
80

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.07.2012

(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք.
Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM
(442) 18.04.2012
(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.
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 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական,
այգեգործական, անտառային և հացահատիկային
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն.
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր
կենդանիների համար. ածիկ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
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մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի).
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար
քավորումների տեղակայում.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծումներ և հետազոտություններ. հա
մակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա
կանության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող անհա
տական և սոցիալական ծառայություններ ան
հատի կարիքները հոգալու համար:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

81
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

7074

28.01.2022

ՖՄՍ Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

7135

04.06.2022

«Մավա թերմ» ՍՊԸ, Երևան, Սարի-Թաղ, փ. 7, տուն 84, AM

7163

04.06.2022

«Առկա» ՍՊԸ, Երևան, Փ. Բյուզանդի 1/3, AM

7234

02.09.2022

«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,

					
7236

02.09.2022

					
7237

02.09.2022

					

(730)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM
«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,
Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM
«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,
Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

7245

14.05.2022

Անհատ ձեռներեց Արմեն Գևորգյան, Երևան, Ամիրյան 24, բն. 15, A

7249		

10.06.2022

«Արտակ Ղազարյան» ՍՊԸ, Վանաձոր, Թումանյան 8, AM

7253

25.09.2022

«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,

					
7281		

15.10.2022

				
7282		

28.10.2022

				
7297		

18.11.2022

					

Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM
«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,
Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM
«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,
Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM
«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,
Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

7305		

11.07.2022

Քանթար Մեդիա ՅուՔեյ Լթդ, GB

7439

20.08.2022

Հյունդաի Մոութր Քամփնի, KR

7459		

23.09.2022

Գարդընթ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

7528

14.06.2022

«Յումի» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Լենինգրադյան 50/3, բն. 23, AM

7610		

13.05.2022

«Այնթապ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 21/1, բն.1, AM

7719

12.07.2022

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

C07C 7/00

2654 A

C10G 29/00

2658 A

C10G 9/00

2655 A

E21B 43/00

2658 A

МПК

Номер
патента

C10G 11/00

2655 A

C10G 29/00

2659 A

A01G 25/00

2651 A

C10G 9/00

2656 A

C10G 9/00

2659 A

C10G 1/00

2656 A

E21B 43/00

2660 A

A63B 23/00

2652 A

C10G 9/00

2657 A

C10G 99/00

2660 A

A63B 21/00

2652 A

E21B 43/00

2657 A

G01N 21/00

2661 A

C02F 1/70

2653 A

C10G 21/00

2658 A

H03D 7/00

2662 A

ՄԱԴ

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на полезные модели
A63B 23/00

298 U

A61H 1/00

298 U

Номер
патента

F01N 1/00

299 U

A61H 33/00

297 U

F04C 2/00

300 U

B60P 3/00

297 U

ՄԱԴ
МПК

Արտոնագրի
համարը

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы
ԱՆՄԴ
МКПО
02-01
02-02

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства
272 S
272 S

12-08

273 S

19-06

274 S

19-06

275 S

19-06

276 S

19-06

277 S

84
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Տեղեկություններ

արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի
և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения

о регистрации договоров об уступке патентов и товарных
знаков и лицензионных договоров
Գրանցում No 1151

73 (1) Զիջող Պարֆյում Նինա Րիչի ՍԱՍ

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

PARFUMS NINA RICCI SAS, 39 avenue Montaigne,
75008 PARIS, FRANCE, FR

(11) Վկայական No 2199, 13898, 13899, 13900,
13901, 13902, 13903
73 (1) Զիջող Աուջան Ինդասթրիզ Քո. (Էս.Ջեյ.Սի.)

73 (2) Ստացող Պյուի Ֆրանս, ՍԱՍ

AUJAN INDUSTRIES CO. (S.J.C.), P.O. Box 990,
Dammam 31421, Saudi Arabia, SA

PUIG FRANCE, SAS, 6 Bld du Parc, 92200 Neuilly
sur Seine, France, FR
Փոխանցվող իրավունքները		ամբողջությամբ

73 (2) Ստացող Ռանի Ռեֆրեշմնթս ԷֆԶեթՍիՕ

Գործողության տարածքը

RANI REFRESHMENTS FZCO, Office No. LB191306
Jebel Ali Dubai, United Arab Emirates, AE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
04.06.2012
_____________________

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
04.06.2012
_____________________
Գրանցում No 1154
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1312, 1313
73 (1) Զիջող Սիգմա-Օլդրիչ Քո., Իլինոյսի նահանգ

Գրանցում No 1152
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7998
73 (1) Զիջող «Սպիրիտ Մարկետ» ՍՊԸ,
ք. Երևան, Մ. Խորենացու փող. 221/3, AM
73 (2) Ստացող «Պրոգրես-Արմենիա» ՍՊԸ,
ք. Երևան, Բայրոնի 3, AM
Փոխանցվող իրավունքները մասնակի
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
04.06.2012
_____________________

SIGMA-ALDRICH CO., a Illinois corporation, 3050
Spruce Street, St. Louis, Missouri, 63101, US
73 (2) Ստացող Սիգմա-Օլդրիչ Քո. Նյուքո Ինք.,
Դելավերի նահանգ
SIGMA-ALDRICH CO. NEWCO INC., a Delaware
corporation, 3050 Spruce Street, St. Louis,
Missouri, 63101, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
04.06.2012
_____________________
Գրանցում No 1155
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

Գրանցում No 1153
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2076, 2077

(11) Վկայական No 433
73 (1) Զիջող Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, Quai Jeanrenaud
3, 2000 Neuchatel, Switzerland, CH

86
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73 (2) Ստացող Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա.

Գրանցում No 1158

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud
3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12807

Գրանցված է
05.06.2012
_____________________
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73 (1) Զիջող «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի
մարզ, գյուղ Շահումյան, AM
73 (2) Ստացող «Երևանի շամպայն գինիների
գործարան» ԲԲԸ, ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի
20, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցում No1156
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

Գրանցված է
07.06.2012
_____________________

(11) Վկայական No 7475
73 (1) Զիջող Ա ր ա ր ա տ ի մ ա ր զ ի կ ո ն յ ա կ ի
գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի
12, AM

Գրանցում No 1159

73 (2) Ստացող Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե
Օբշչեստվո «Ալեքսանդրովի Պոգրեբա»

73 (1) Զիջող «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի
մարզ, գյուղ Շահումյան, AM

OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
“ALEXANDROVI POGREBA”, 127410, Altufyevskoe
shosse, d. 79 “A”, str. 25, Moscow, Russian
Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
06.06.2012
_____________________
Գրանցում No 1157
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12806
73 (1) Զիջող «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի
մարզ, գյուղ Շահումյան, AM
73 (2) Ստացող «Երևանի շամպայն գինիների
գործարան» ԲԲԸ, ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի
20, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
07.06.2012
_____________________

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12808

73 (2) Ստացող «Երևանի շամպայն գինիների
գործարան» ԲԲԸ,ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի
20, AM
Փոխանցվող իրավունքները մասնակի
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
07.06.2012
_____________________
Գրանցում No 1160
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3457
73 (1) Զիջող Շերինգ Քորփորեյշն, Նյու Ջերսիի
նահանգ
SCHERING CORPORATION, State of New Jersey,
Galloping Hill Road, Kenilworth, State of New Jersey
07033, U.S.A., US
73 (2) Ստացող ԷմԷսԴԻ Քընսյումըր Քեըր, Ինք.
MSD CONSUMER CARE, INC., 3030 Jackson
Avenue, Memphis, Tennessee 38151, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
11.06.2012
_____________________
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(11) Վկայական No 3551

INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY “NUTRITEK
INTERNATIONAL, CORP.”, P.O. Box 3321, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands, VG

73 (1) Զիջող Ուոթրմեն ՍԱՍ

73 (2) Ստացող Հոթիքս Մենիջմնթ Լթդ

WATERMAN SAS, 9 et 11 rue Christophe Colomb,
75008 Paris, France, FR

HOTIX MANAGEMENT LTD, Geneva Place, P.O. Box
3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գրանցում No 1161
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

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

Հայաստանի

Գործողության տարածքը

7

ՄԱՍ
№ 1

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
14.06.2012
_____________________

Հանրապետություն
Գրանցված է
12.06.2012
_____________________

Գրանցում No 1164
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15263

Գրանցում No 1162

73 (1) Զիջող Քոփարթ, Ինք

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6353, 6354

COPART, INC., 4665 Business Center Drive,
Fairfield, California 94534, USA, US

73 (1) Զիջող Փֆայզր Քերիբ Լիմիթիդ

73 (2) Ստացող Քոփարթ, Ինք, Դելավերի նահանգ

PFIZER CARIBE LIMITED, Ogier House, St. Julien’s
Avenue, St. Peters Port, Guernsey GW1 1WA,
Channel Island, GB

COPART, INC., a Delaware corporation, 14185
Dallas Parkway, Suite 300, Dallas, Texas, USA,
75254, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

73 (2) Ստացող Սի.Փի. Ֆարմասյութիքլզ
Ինթերնեյշնլ Սի.Վի.
C.P. PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL C.V., c/
o General Partners, Pfizer Manufacturing LLC and
Pfizer Production LLC, 235 East 42nd Street, New
York, NY 10017, USA, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
14.06.2012
_____________________
Գրանցում No 1163
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11673, 11674, 11675
73 (1) Զիջող Ինթերնեյշնլ Բիզնես Քամփնի
«Նութրիթեք Ինթերնեյշնլ, Քորփ.»

Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
15.06.2012
_____________________
Գրանցում No 1165
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11734, 11735
73 (1) Զիջող «Տավինկո» գինու-կոնյակի գործարան
ՍՊԸ, Արարատի մարզ,գ. Տափերական, AM
73 (2) Ստացող «Յասո Արմենի» ՍՊԸ, ք. Երևան,
Ա.Ահարոնյան 14, բն. 32, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
15.06.2012
_____________________
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Տեղեկություններ

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

Сведения

о досрочном прекращении действия патентов на изобретения
(за неуплату годовых госпошлин)
2173

18.11.2011

2494

30.11.2011

2214

05.11.2011

2498

05.11.2011

2269

11.11.2011

2512

18.11.2011

Дата
прекращения
действия

2369

25.12.2011

2514

22.12.2011

2379

24.12.2011

2516

22.12.2011

1620

28.12.2011

2380

24.12.2011

2517

29.12.2011

1621

28.12.2011

2387

27.11.2011

2523

28.12.2011

2132

28.12.2011

2399

15.12.2011

2547

03.03.2011

2151

06.12.2011

2477

08.11.2011

2639

19.11.2011

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը

Տեղեկություններ

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

Сведения

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

Արտոնագրի
համարը

Գործողության
դադարեցման
թվականը

Номер
патента

Дата
прекращения
действия

120U
217U
224U
225U

20.01.2012
27.11.2011
18.12.2011
18.12.2011

231U

10.11.2011

234U

20.12.2011

236U

10.12.2011

237U

24.11.2011

238U

13.12.2011

239U

07.12.2011

241U

14.12.2011

242U

14.12.2011

255U

02.11.2011
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Տեղեկություններ

ապրանքային նշանների գրանցման գործողությունը վաղաժամկետ
դադարեցնելու մասին

Сведения

о досрочном прекращении действия регистрации товарных знаков

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

16726

23.01.2012

11902

24.05.2012

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

Ապրանքային նշանի ծանուցում նշանի իմաստային նշանակության
պարզաբանման և ճշտման վերաբերյալ

(210) Հայտի № 20110824
(220) Հայտի ներկ. թվ 07.07.2011
(730) Հայտատու՝«Լայվ սինեմա» ՍՊԸ
(540) Ապրանքային նշան՝
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Ապրանքային նշանի գրանցումը մերժելու մասին որոշումներ
(210) Հայտի № 20110122
(220) Հայտի ներկ. թվ 07.02.2011
(730) Հայտատու՝ Աբրիկ «Ոսկե շողեր» ՍՊԸ

(540) Ապրանքային նշան՝

(210) Հայտի № 20110823
(220) Հայտի ներկ. թվ 07.07.2011
(730) Հայտատու՝ «Լայվ սինեմա» ՍՊԸ

(540) Ապրանքային նշան՝

91
91

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
25.07.2012
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Сведения о выданных патентах
(51) (2012.01)
(11) 2651
(13) A
A01G 25/00
(21) AM20120051
(22) 22.03.2012
(71) “Ереванский государственный университет
архитектуры и строительства” государственная
некоммерческая организация (AM)
(72) Эдуард Ащиянц (AM), Альберт Маркарян
(AM), Ваче Токмаджян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет
архитектуры и строительства” государственная
некоммерческая организация, 0009, Ереван,
Терьян 105 (AM)
(54) Напорная оросительная автоматизиро
ванная система
(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству,
в частности к управляемым системам орошения,
и может быть использована для орошения земель
на склонах.
Напорная оросительная автоматизиро
ванная система содержит питающий бассейн,
магистральный водовод, подключенные к
нему поливные трубопроводы с устройствами
дождевания, программатор полива и распре
делительный клапан. Распределительный клапан
электрически подключен к программатору
полива, а через гидравлическую линию связан
с мембранным приводом и кинематически
подк люченным к нему краном управления
каждого поливного трубопровода. Каждый из
поливных трубопроводов содержит гидрозатвор,
который связан трубами с краном управления.
Пробка крана управления выполнена пово
ротной и на ней имеются две цилиндрические
выемки. Мембранные приводы всех поливных
трубопроводов связаны с распределительным
клапаном одной и той же гидравлической линией.
Кинематическая связь мембранного привода с
краном управления осуществлена посредством
подпружиненного толкателя, который одним
концом закреплен на мембране, а другим концом
взаимодействует с храповым колесом, который
закреплен на пробке крана управления и вместе
с толкателем образует храповой механизм.
Упрощается конструкция системы, повы
шается ее экономическая эффективность и
надежность работы 3 ил.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2652
(13) A
A63B 23/00
A63B 21/00
(21) AM20110125
(22) 09.09.2011
(71) Саргис Пахлеванян (AM), Корьюн Кочарян (AM),
Тагвор Амбакумян (AM), Левон Карагёзян (AM)
(72) Саргис Пахлеванян (AM), Корьюн Кочарян (AM),
Тагвор Амбакумян (AM), Левон Карагёзян (AM)
(73) Саргис Пахлеванян, 2002, Ванадзор,
Банаки 33 б (AM), Корьюн Кочарян, 2005,
Ванадзор, Аветисян 22 (AM), Тагвор Амбакумян,
2006, Ванадзор, ул. Шираки 60/37 (AM), Левон
Карагёзян, 2007, Ванадзор, ул. Гайи 47 (AM)
(54) Тренажер
(57) Изобретение относится к спортивным трена
жерам и может быть использоваться для тре
нировки мышц живота.
Тренажер содержит корпус, подкладку для
ног, рычаг для опоры подкладки, сидение, спинка
и подголовник. Спинка и подголовник единые.
Спинка соединена с корпусом с возможностью
регулирования с помощью фиксатора и пружины.
На всей площади спинки расположены массажные
ролики, а рычаг для опоры подкладки прикреплен
к корпусу с пружиной.
Обеспечивается развитие системы мышц
живота, 1 ил.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2653
(13) A
C02F 1/70
(21) AM20120067
(22) 27.04.2012
(71) Мгер Торчян (AM), Геворг Торчян (RU)
(72) Мгер Торчян (AM), Геворг Торчян (RU) Азнив
Мхитарян (AM), Жужанна Абрамян (AM)
(73) Мгер Торчян, 0095, Ереван, ул. Молдовакан
14, кв. 29 (AM), Геворг Торчян, 357200, г. Мин
воды, пос.Загорский, ул. Луговая 27 (RU)
(54) Способ очистки сточных вод
(57) Изобретение относится к способу очистки
сточных вод и может найти применение в
тепло-технической, пищевой и химической
промышленностях для обезвреживания сточных
вод, содержащих в больших концентрациях
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органические соединения, бактерии, а также соли
тяжелых металлов.
Сточные воды обрабатывают чистящим
средством, затем фильтруют. Обработку проводят
жавелевой водой - при температуре 5-30°C, в
течение 20-30 минут. Массовое соотношение
-сточные воды: жавелевая вода равно 1:0,16, в
качестве фильтрующего средства используют
кварцевый песок.
Повышается степень очистки сточных вод.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2654
(13) A
C07C 7/00
(21) AM20120023
(22) 01.02.2012
(71) Виген Григорян (AM)
(72) Оганес Адамян (RU) Александр Адамян (RU)
Севак Григорян (AM)
(73) Виген Григорян, 5352, Марз Армавир, с.
Мердзаван, Айгегорцнери 18 (AM)
(54) Способ очистки пиролизных C4 - C8 угле
водородов от ацетиленовых углеводородов
(57) Изобретение относится к нефтехимической
области, в частности, к способам очистки пиро
лизных C4-C8 углеводородов от ацетиленовых
углеводородов.
Фракцию C4-C8 углеводородов при пере
мешивании подвергают контактированию с
разделительным агентом в присутствии инертного
растворителя. После окончания реакции отделяют
очищенную фракцию C 4 -C 8 углеводородов
от фракции продуктов взаимодействия аце
тиленовых углеводородов с разделительным
агентом. В качестве разделительного агента
используют ацетон или метилэтилкетон, в
качестве инертного растворителя – толуол
или гексан. Контактирование осуществляют
в течение 3-8 часов при температуре -20 - (15)°C в присутствии гидроокиси натрия или
калия в среде азота при атмосферном давлении,
после чего температуру поднимают до 20°C и
собирают этиленовые мономеры, содержащиеся
во фракции C 4-C 8 углеводородов. Продукты
взаимодействия ацетиленовых углеводородов
превращают в диметилвинилэтинилкарбинол.
Упрощается процесс, повышается его без
опасность и степень очистки.
_____________________
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(51) (2012.01)
(11) 2655
(13) A
C10G 9/00
C10G 11/00
(21) AM20110122
(22) 08.02.2010
(86) PCT/US2010/023515, 08.02.2010
(85) 06.09.2011
(87) WO2010/093584 A2 19.08.2010
(31) 61/152,157 (32) 12.02.2009 (33) US
(71) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)
(72) Дана Тодд (US) Пэттн Джеймс, В. (US)
(73) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)
(54) Способ накопления углеводородного
материала из герметичного объема и инфра
стуктура контроля для осуществления способа
(57) Изобретение относится к промышлен
ности ископаемого горючего, в частности, к
способам сбора углеводородного вещества из
герметизированного объема, и к инфраструктуре
для осуществления способа.
Способ включает следующие стадии:
формирование инфраструктуры контроля
проницаемости, определяющий в основном
герметизированный объем; формирование
проницаемого тела из измельченного углево
дородного вещества в герметизированном
объеме; нагревание проницаемого тела для
освобождения из него углеводородного ве
щества; сбор, по крайней мере, одной порции
углеводородной продукции из промежуточного
местоположения.
Упрощается способ, повышается его эффек
тивность 2 н.п.ф., 7 ил.
(74) Р. Давтян
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2656
(13) A
C10G 9/00
C10G 1/00
(21) AM20110120
(22) 12.02.2010
(86) PCT/US2010/024142, 12.02.2010
(85) 06.09.2011
(87) WO2010/093957 A2 19.08.2010
(31) 61/152,141 (32) 12.02.2009 (33) US
(71) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)
(72) Дана Тодд (US), Пэттн Джеймс, В. (US)
(73) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)
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(54) Способ получения углеводородов из угле
водородных материалов и инфраструктура
для осуществления способа
(57) Изобретение относится к промышленности
ископаемого горючего, в частности, к способам
получения углеводородов из углеводородных
веществ и к инфраструктуре для осуществления
способа.
Способ включает следующие стадии:
форм ирование инфраструктуры контроля
прон иц аемости, определяющий в основном
герметизированный объем; введение измель
ченного углеводородного вещества в инфра
структуру контроля для формирования про
ницаемого тела углеводородного вещества;
пропускание нагретой жидкости через все
проницаемое тело в сооружениях объемистого
конвекционного потока, сбор удалившихся
углеводородов. Изобретение относится также
к инфраструктуре для осуществления способа.
Упрощается способ, повышается его
эффективность 2 н.п.ф., 5ил.
(74) Р. Давтян
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2657
(13) A
C10G 9/00
E21B 43/00
(21) AM20110119
(22) 11.02.2010
(86) PCT/US2010/023874, 11.02.2010
(85) 06.09.2011
(87) WO2010/093777 A2 19.08.2010
(31) 61/152,146 (32) 12.02.2009 (33) US
(71) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)
(72) Дана Тодд (US), Пэттн Джеймс, В. (US)
(73) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)
(54) Способ получения углеводородов из угле
водородных материалов и инфраструктура
для осуществления способа
(57) Изобретение относится к промышленности
ископаемого горючего, в частности, к способам
получения углеводородов из добытых место
рождений, содержащих углеводород.
Способ включает следующие стадии:
форм ирование инфраструктуры контроля
проницаемости, определяющий в основном
герметизированный объем; введение измель
ченного углеводородного вещества в инфра
структуру контроля для формирования прони
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цаемого тела углеводородного вещества; под
держание положительного давления в герме
тизированном объеме; пропускание в основном
свободной от кислорода газовой жидкости
через проницаемое тело, для того, чтобы
существенно удалились углеводороды и другие
газовые компоненты из проницаемого тела; сбор
удалившихся углеводородов и других газовых
компонентов.
Изобретение относится также к инфра
структуре для осуществления способа.
Упрощается способ, повышается его эффек
тивность 2 н.п.ф., 5ил.
(74) Р. Давтян
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2658
(13) A
C10G 21/00
C10G 29/00
E21B 43/00
(21) AM20110118
(22) 10.02.2010
(86) PCT/US2010/023763, 10.02.2010
(85) 06.09.2011
(87) WO2010/093700 A2 19.08.2010
(31) 61/152,207 (32) 12.02.2009 (33) US
(71) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)
(72) Дана Тодд (US), Пэттн Джеймс, В. (US)
(73) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)
(54) Способ получения минералов из углево
дородных материалов
(57) Изобретение относится к промышленности
ископаемого горючего, в частности, к способам
получения минералов из углеводородных
веществ.
Способ включает следующие стадии:
форм ирование инфраструктуры контроля
прониц аемости, определяющий в основном
герметизированный объем; введение в инфра
структуру контроля измельченного углеводо
родного вещества для формирования про
ницаемого тела углеводородного вещества;
осуществление контакта указанного тела угле
водородного вещества с реагентом; выве
дение удаляемых минералов и реагента за гер
метизированный объем.
Упрощается способ, повышается его эффек
тивность, 5 ил.
(74) Р. Давтян
_____________________
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(51) (2012.01)
(11) 2659
(13) A
C10G 29/00
C10G 9/00
(21) AM20110123
(22) 10.02.2010
(86) PCT/US2010/023740, 10.02.2010
(85) 06.09.2011
(87) WO2010/093684 A2 19.08.2010
(31) 61/152,220 (32) 12.02.2009 (33) US
(71) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)
(72) Дана Тодд (US), Пэттн Джеймс, В. (US)
(73) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)
(54) Способ отделения двуокиси углерода,
отделившейся в процессе извлечения угле
водородов из углеводородных веществ и
инфраструктура для осуществления способа
(57) Изобретение относится к промышленности
ископаемого горючего, в частности, к спосо
бам получения углеводородав из добытых
месторождений, содержащих углеводород и к
инфраструктуре для осуществления способа.
Способ включает следующие стадии:
форм ирование инфраструктуры контроля
проницаемости, определяющий в основном
герметизированный объем; введение в инфра
структуру контроля измельченного углево
дородного вещества для формирования про
ницаемого тела углеводородного вещества;
достаточное нагревание проницаемого тела
для удаления из него углеводородов таким
образом, чтобы углеводородное вещество
во время нагрев ания в основном было
неподвижным; отделение выделяющейся во
время нагревания двуокиси углерода, сбор
удаленных углеводородов.
Изобретение относится также к инфра
структуре для осуществления способа.
Упрощается способ, повышается его
эффективность, 2 н.п.ф., 5 ил.
(74) Р. Давтян
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2660
(13) A
E21B 43/00
C10G 99/00
(21) AM20110121
(22) 05.02.2010
(86) PCT/US2010/023399, 05.02.2010
(85) 06.09.2011
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(87) WO2010/093569 A2 19.08.2010
(31) 61/152,152 (32) 12.02.2009 (33) US
(71) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)
(72) Дана Тодд (US), Пэттн Джеймс, В. (US)
(73) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)
(54) Способ предотвращения вытекания пара
и коллекции пара и созданная инфраструктура
для осуществления способа
(57) Изобретение относится к промышленности
ископаемого горючего, в частности, к способам
предотвращения выхода пара и сбора пара из
герметизированного объема и к инфраструктуре
для осуществления способа.
Способ включает следующие стадии:
формирование по длине внутренней поверх
ности герметизированного объема в основном
непроницаемой преграды пара, причем указанный
герметизированный объем включает проницаемое
тело из измельченного углеводородного вещества,
и преграда пара включает изолирующий слой
– с возможностью поддержания в нем тем
пературного градиента, по крайней мере, при
температуре 204,4°C, нагревание проницаемого
тела для удаления из него углеводородов таким
образом, чтобы углеводородное вещество во
время нагревания было неподвижным, сбор
удаленных углеводородов.
Изобретение относится также к инфра
структуре для осуществления способа.
Упрощается способ, повышается его эффек
тивность, 2 н.п.ф., 6 ил.
(74) Р. Давтян
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2661
(13) A
G01N 21/00
(21) AM20120022
(22) 25.01.2012
(71) Джаник Чавршян (AM)
(72) Джаник Чавршян (AM)
(73) Джаник Чавршян, 0056, Eреван, Нор Норк
1-ый микрорайон, Багян 1, кв. 25 (AM)
(54) Способ биофизического мониторинга
загрязненности аммиаком воздушного и
водных бассейнов

97
97

ИЗОБРЕТЕНИЯ
25.07.2012

(57) Изобретение относится к экологии и может
быть использовано при биофизическом мони
торинге для определения загрязненности ам
миаком воздушного и водных бассейнов.
В соответствии с способом изучаются
торможение роста зеленых растений, цвет и
биохимический состав листьев. Мониторинг
осуществляется спектрофотометром с полым
шаром Ульбрихта, при помощи которого
регистрируют спектры поглощения и отражения
листьев растений и на их основе определяют
степень загрязненности. По другому варианту
изобретения мониторинг осуществляется
лидар оптическим локатором для удаленного
исследования воздушного и водных сред,
пучок лазерного луча которого направляют на
растительный покров удаленной территории,
отраженный от листьев световой поток кон
центрируют на входе спектрометра лидара,
регистрируют спектр отражения, после чего
определяют степень загрязненности.
Производится экспресс анализ физио
логического состояния растений при загряз
ненности среды аммиаком, 2 ил.
_____________________
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(51) (2012.01)
(11) 2662
(13) A
H03D 7/00
(21) AM20120025
(22) 07.02.2012
(71) Юрик Саакян (AM)
(72) Юрик Саакян (AM), Арам Асланян (AM)
(73) Юрик Саакян, 0026, Ереван, Аршакуняц 30,
кв.24 (AM)
(54) Смеситель с фазовым подавлением зер
кального канала
(57) Изобретение относится к радиотехнике и
может быть использовано в приемной аппаратуре
метрового, дециметрового, сантиметрового и
миллиметрового диапазонов длин волн.
В смесителе между каждым плечом фильтров
нижних частот и равноплечего квадратурного
сумматора промежуточной частоты размещены
корректирующие устройства фазы и амплитуды,
что позволяет производить тонкую подстройку
каналов промежуточных частот и довести
амплитудный разбаланс до 0,1дБ, а фазовый
до менее чем 1°. В этих условиях подавление
зеркального канала равно -40дБ и менее.
Значительно улучшается уровень подавления
зеркального канала смесителя, 4 ил.
_____________________
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Сведения о выданных патентах
(51) (2011.01)
(11) 297
(13) U
A61H 33/00
B60P 3/00
(21) AM20110162U
(22) 11.11.2011
(71) “Слацк” АОЗТ (AM)
(72) Аветис Агаронян (AM)
(73) “Слацк” АОЗТ (AM)
(54) Передвижная полевая баня
(57) Полезная модель относится к устройствам
обеспечивающим гигиену, в частности, к пере
движным полевым баням.
Передвижная полевая баня имеет кузов, баки
для горячей и холодной воды, нагревательные
и душевые устройства, ресивер, трубопровод,
устройство для забора воды. Бак горячей воды
дополнительно снабжен электрическим нагре
вателем. Бак горячей воды с одной стoро
роны присоединен к выходу печи, с другой –
к душевым устройствам. Печь обогрева воды
со своей вытяжной трубой находится вне
кузова. Бак холодной воды через редуктор
соединен с ресивером. Устройство для забора
воды установлено на кузове машины, штуцер
присоединяется к системе водоснабжения.
Боковая стенка кузова состоит из двух продольных
частей, которые находятся в кинематической
связи с храповым механизмом. Нижняя часть
боковой стенки по всей поверхности имеет за
нижение и устройства водоотвода, а к верхней
части присоединены душевые устройства. К
краям боковой стенки кузова прикреплена водо
непроницаемая пленка.
Обеспечивается быстрая трансформация из
транспортного положения в рабочее и купание
одновременно большого количества людей (3
рис.).
(74) Р. Манасерян
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 298
(13) U
A63B 23/00
A61H 1/00
(21) AM20120035U
(22) 24.02.2012
(71) Левон Амбарцумян (AM)
(72) Левон Амбарцумян (AM)
(73) Левон Амбарцумян (AM)

(54) Накладное сиденье
(57) Полезная модель относится к мебели, а
именно к накладным сиденьям, используемым
для профилактики искривлений позвоночника
во время сидения.
Накладное сиденье содержит балансиро
вочный элемент с обшивкой, к которому при
креплена опорная плита, на которой закреплена
стойка с шарниром, и опору. Балансировочный
элемент выполнен в виде круглой площадки, в
центре которой расположен шарнир, а между
площадкой и обшивкой расположен слой гранул
цеолита.
Повышается удобство пользования и упро
щается технология изготовления накладного
сиденья, а также повышается эффективность
профилактики и лечения заболеваний, 2 ил.
(74) А. Петросян
_____________________

(51) (2012.01)

(11) 299		

(13) U

F01N 1/00
(21) AM20120034U

(22) 24.02.2012

(71) Роберт Аствацатрян (AM)
(72) Роберт Аствацатрян (AM), Карен Мамиконян
(AM)
(73) Роберт Аствацатрян, 0037, пер. Пр. Азатутян
4, кв. 16 (AM)
(54) Аэродинамическая насадка на глушитель
двигателя внутреннего сгорания
(57) Полезная модель относится к двигателе
строению, в частности, к глушителям двигателей
внутреннего сгорания, в которых используется
аэродинамический процесс добавления воздуха
к выхлопным газам.
Насадка содержит цилиндрический полый
корпус, участок в виде полого усеченного
конуса, который своим большим основанием
прикреплен соосно к корпусу, цилиндрический
полый выходной участок, который своим
торцом прикреплен соосно к малому основанию
конического участка, а также направляющие
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ребра, которые прикреплены к корпусу, и за
жимное средство. Согласно предложению, насадка
дополнительно содержит цилиндрический полый
входной участок, который установлен соосно в
полости корпуса и прикреплен к направляющим
ребрам так, что между торцом входного участка
и конической поверхностью имеется зазор.
Упрощается установка насадки на глушитель,
исключается необходимость в операции регу
лировки 3 ил.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 300
(13) U
F04C 2/00
(21) AM20120061U
(22) 16.04.2012
(71) Варужан Арутюнян (AM)
(72) Варужан Арутюнян (AM)
(73) Варужан Арутюнян, 0059, Ереван, Нор
Норки 9-ый микрорайон, 97/7 (AM)
(54) Зубчатый насос с внутренним зацеплением
(57) Полезная модель относится к ротационным
объемным насосам.

ՄԱՍ
№1

Шестеренный насос внутреннего зацепления
имеет: корпус с двумя отверстиями, один -для
всасывания жидкости, а другой - для нагнетания;
наружная и соединенная с приводом внутрен
няя цилиндрическая шестерни, находящиеся
во внутреннем зацеплении и серпообразная
деталь жестко скрепленная к корпусу. Вну
тренняя шестерня дополнительно имеет два
противоположно расположенных больших зуба,
имеющие шаг в 3, 5, 7 и.т.д. раза больше, чем
шаг зубьев, а наружная шестерня дополнительно
имеет три большие впадины, равноудаленные на
угол 120° один относительно другого и имеющие
шаг в 3, 5, 7 и.т.д. раза больше, чем шаг зубьев.
Благодаря большому пространству между двумя
противоположно расположенными зубьями
внутренней шестерни, насос имеет высокий
коэффициент всасывания и сжатия, который
улучшает рабочие характеристики насоса и дает
возможность применить его также в качестве
компрессора.
Повышается надежность работы и КПД, 2
рис.
_____________________
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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
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правообладатель, адрес, код страны
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Сведения о зарегистрированных
промышленных образцах

(51) 02-01
(11) 272
(13) S
02-02
(21) 20120006
(22) 24.02.2012
(71) Сусанна Альбертовна Халатян (AM), Гоар
Александровна Саинян (AM)
(72) Гоар Александровна Саинян (AM), Сусанна
Альбертовна Халатян (AM)
(73) Сусанна Альбертовна Халатян, Ереван, ул.
Шираза 46, кв. 52 (AM), Гоар Александровна
Саинян, Ереван, ул. Закяна 3, кв. 63 (AM)
(54) Женское нижнее белье - нижняя юбка (5
вариантов)
(55)*
_____________________
(51) 12-08
(11) 273
(13) S
(21) 20120001		
(22) 27.01.2012
(71) Акоб Сергоевич Шаумян (AM)
(72) Акоб Сергоевич Шаумян (AM)
(73) Акоб Сергоевич Шаумян, Абовян, ул.
Сараланджи 32, кв. 32 (AM)
(54) Фаэтон
(55)*
_____________________
(51) 19-06
(11) 274		
(13) S
(21) 20120005		
(22) 21.02.2012
(71) Эрих Краузе Финланд Ой (FI)
(72) Дмитрий Александрович Белоглазов (RU)
(73) Эрих Краузе Финланд Ой (FI)
(74) Р. Давтян
(54) Пишущий инструмент (2 варианта)
(55)*
_____________________

(51) 19-06
(11) 275
(13) S
(21) 20120004		
(22) 21.02.2012
(71) Эрих Краузе Финланд Ой (FI)
(72) Дмитрий Александрович Белоглазов (RU)
(73) Эрих Краузе Финланд Ой (FI)
(74) Р. Давтян
(54) Пишущий инструмент
(55)*
_____________________

(51) 19-06
(11) 276
(13) S
(21) 20120003
(22) 21.02.2012
(71) Эрих Краузе Финланд Ой (FI)
(72) Дмитрий Александрович Белоглазов (RU)
(73) Эрих Краузе Финланд Ой (FI)
(74) Р. Давтян
(54) Пишущий инструмент
(55)*
_____________________

(51) 19-06
(11) 277
(13) S
(21) 20120002
(22) 21.02.2012
(71) Эрих Краузе Финланд Ой (FI)
(72) Дмитрий Александрович Белоглазов (RU)
(73) Эрих Краузе Финланд Ой (FI)
(74) Р. Давтян
(54) Пишущий инструмент
(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

7

ՄԱՍ
№1

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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