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ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2012.01)		
(11) 2663
(13) A
A01G 25/00
(21) AM20110019
(22) 22.02.2011
(71) Էդուարդ Պետրոսի Աշչիյանց (AM)
(72) Էդուարդ Պետրոսի Աշչիյանց (AM)
(73) Էդուարդ Պետրոսի Աշչիյանց, 0025, Երևան,
Սայաթ-Նովայի 37, բն. 42 (AM)
(54) Հիդրավլիկական հրահանգայի ն իմպուլս
ների գեներատոր
(57) Գյուտը վերաբերում է ոռոգման ավտոմա
տացված ճնշումային համակարգերին:
Գեներատորն ունի ռեզերվուար, սնուցող
խողովակ, բաշխիչ ծորակ, ռեզերվուարի հա
տակին տեղադրված սիֆոն և լծակ: Լծակի
մեկ ծայրում ամրակցված է լողան, իսկ մյուս
ծայրով այն կապված է բաշխիչ ծորակի կոթի
հետ: Լողանը բաղկացած է երկու անոթից,
որոնցից մեկում լցված է ջուր, իսկ մյուսն ունի
սիֆոն, օդատար խողովակ և ռեզերվուարի ջրի
հետ անոթի ներքին ծավալի հաղորդակցումն
ապահովող անցք։
Պարզեցվում է գեներատորի կառուցվածքը,
ապահովվում է դրա հուսալի աշխատանքը և
մեծացվում է ոռոգման կարգավորման ընդ
գրկույթը, 1 նկ.:
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2664
(13) A
B01J 20/00
(21) AM20110016
(22) 17.02.2011
(71) «Ա.Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային
գիտական լաբորատորիա» պետական ոչ առև
տրային կազմակերպություն (AM)
(72) Վաչագան Հարությունյան (AM), Նարեկ
Հակոբյան (AM), Վասակ Գավալյան (AM), Վովիկ
Աթոյան (AM), Կոնստանտին Փուսկուլյան (AM),
Էրիկ Կիրակոսյան (AM), Մովսես Վարդանյան (AM)
(73) Ա.Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային
գիտական լաբորատորիա պետական ոչ առև
տրային կազմակերպություն, 0036, Երևան,
Ալիխանյան եղբայրների 2 (AM)
(54) Գազերի և ռադիոակտիվ աերոզոլների
մաքրման կլանիչի ստացման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է գազերի և ռադիո
ակտիվ աերոզոլների մաքրման կլանիչի ստաց
ման եղանակներին:
Համաձայն գազերի և ռադիոակտիվ աերո
զոլների մաքրման կլանիչի ստացման եղանակի՝
բնական բազալտը մշակում են 7,06-17,65
%-անոց աղաթթվով 20-50 րոպեի ընթացքում,
լվանում, կրկին մշակում անօրգանական թթվով
3-8 ժամվա ընթացքում: Այնուհետև մշակված
բազալտը լվանում են և չորացնում: Որպես ան
օրգանական թթու օգտագործում են 7,02-23,4
%-անոց ծծմբական թթու, իսկ մշակված բազալտը
լվանում են անօրգանական աղի լուծույթով։
Բարձրացվում է կլանիչի կլանման ունա
կությունը:
_____________________

(51) (2012.01)		
(11) 2665
(13) A
B60S 9/00
(21) AM20120071
(22) 07.05.2012
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա
րության պետական համալսարան» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Արմեն Էհտիբարյան (AM), Նորայր Հովում
յան (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա
րության պետական համալսարան» պետա
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն,
0009,Երևան,Տերյան 105 (AM)
(54) Թրթուրավոր անիվ
(57) Գյուտը վերաբերում է տրանսպորտային
միջոցներին, մասնավորապես` թրթուրավոր
անիվներին, որոնցով հնարավոր է կարգավորել
անիվի ճնշման մակերեսը:
Թրթուրավոր անիվն ունի անվահեց, ան
վահեցի կենտրոնում սռնի և գլխավոր հար
թակներ: Անվահեցի կենտրոնաձիգ գլանա
ձև խոռոչներում տեղադրված են դեպի ներս և
դուրս շարժվող մխոցակոթեր՝ արտաքին եզրով
հոդավորված գլխավոր հարթակին: Գլխա
վոր հարթակը պտտվում է մխոցակոթային
սռնու շուրջը: Մխոցակոթերի վրա ցցուն
կերպ ով ամրացված են առանցքակալներ:
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Oժանդակ հարթակները հոդավորված են գլխա
վոր հարթակների աջ եզրի հետ և օժանդակ
մասերի ձախ կողմի հետ: Օժանդակ մասը և
նրան հոդավորված հարթակներն ունեն դեպի
ներս ձգող ձգման զսպանակներ: Ձգման զսպա
նակները շարժուն կետով ամրանում են օժանդակ
մասի ներքին եզրին, իսկ անշարժ կետով
ամրանում են սռնուն, որը գտնվում է անվահեցի
վրա:
Ուրվագծված հիմքով պրիզման տեղադրված
է անիվի ստորին կողմից:
Բարձրացվում են թրթուրավոր անվահեց
ունեցող փոխադրամիջոցների անցունակությունը
և մանևրայնությունը, տնտեսվում է վառելանյութը,
2 նկ.:
_____________________
(51) (2012.01)
(11) 2666
(13) A
B82Y 20/00
G02F 1/00
(21) AM20120073
(22) 15.05.2012
(71) Գագիկ Շմավոնյան (AM), Օվսաննա Զադո
յան (AM)
(72) Գագիկ Շմավոնյան (AM), Օվսաննա Զադո
յան (AM)
(73) Գագիկ Շմավոնյան, 0002, Երևան, Ղազար
Փարպեցու 9ա, բն.4 (AM), Օվսաննա Զադոյան,
0088, Երևան, Շիրազի 22, բն. 8 (AM)
(54) Քվանտային փոսերով օպտոէլեկտրոնային
սարքերի պատրաստման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է պինդ մարմնի
ֆիզիկային, մասնավորապես` նանոկառուցված
քային սարքերի նախագծմանը, պատրաստմանը
և բնութագրերի բարելավմանը։
Ըստ եղանակի սարքի լավարկված բնու
թագրերն ստանում են քվանտային փոս երի
լայնությունն ու հաջորդականությունն ընտրելու
միջոցով: Ֆոտովոլտային տարրերի, ջերմա
ֆոտովոլտային տարրերի և համալարվող
լազերների բնութագրերի ընտրման համար
պատրաստում են տարբեր լայնություն և
հաջորդականություն ունեցող քվանտային փո
սերի նմուշներ: Փորձնականորեն ստան ում
են դրանց բնութագրերի գրաֆիկները, իսկ
պատրաստվող սարքի անհրաժեշտ բնութա
գրերին համապատասխանող քվանտային
փոսերի լայնությունն ու հաջորդականությունն
ընտրում են գրաֆիկորեն` մոտարկման եղա
նակով։
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Մեծացվում է ֆոտովոլտային և ջերմաֆո
տովոլտային տարրերի ֆոտոզգայունությունը,
լայնացվում է կիսահաղորդչային օպտիկական
ուժեղարարների ճառագայթման սպեկտրը,
համալրվում է կիսահաղորդչային լազերների ճա
ռագայթող սարքի ալիքի երկարությունը, 1 նկ.:
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2667
(13) A
C12G 3/00
(21) AM20120026
(22) 07.02.2012
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային հա
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմա
կերպություն (AM)
(72) Կարեն Նորիկի Կազումյան (AM), Մանվել
Ռոբերտի Սուքոյան (AM), Միքայել Նորիկի
Միքայելյան (AM), Արեգ Արայի Խոջոյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային հա
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Կոնյակի սպիրտի հասունացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գինեգործությանը,
մասնավորապես՝ կոնյակի սպիրտի հասու
նացման եղանակներին:
Կոնյակի սպիրտը հասունացնում են կաղ
նու փայտանյութի առկայությամբ 20-25°C
ջերմաստիճանում, կաղնու փայտանյութի
ընդհանուր մակերեսը 90 սմ 2 է՝ 1 լ կոնյակի
սպիրտի հաշվարկով: Որպես կաղնու փայտա
նյութ վերցնում են մինչև շագանակագույն
երանգ ջերմամշակված կաղնու փայտանյութ,
ջերմամշակված կաղնու փայտանյութը և կոնյակի
սպիրտը 50-200 ժամվա ընթացքում ենթարկում
են տատանողական շարժման՝ 30-50 տատանում
րոպեում:
Ապահովվում է կոնյակի սպիրտի որակի
բարձրացում կաղնեփայտի բաղադրամասերի
լիակատար լուծահանման շնորհիվ։
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2668
(13) A
F02B 53/00
(21) AM20110018
(22) 21.02.2011
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային հա
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ
մակերպություն (AM)
(72) Գրիգորի Հենրիկի Մանասարյան (AM),
Հենրիկ Գրիգորիի Մանասարյան (AM)
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(73) «Հայաստանի պետական ագրարային
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Ներքին այրման ռոտորային շարժիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է շարժիչաշինությանը,
մասնավորապես` ներքին այրման ռոտորային
շարժիչներին։
Ներքին այրման ռոտորային շարժիչն ունի
անշարժ իրան, շառավղային փորվածքներով
ռոտոր` ութ զսպանակած թիակներով, փոփոխվող
ծավալի խցեր, վառելախառնուրդը մատուցող և
հեռացնող խողովակներ, ներածման ու ար
տածման պատ ուհաններ, վառոցքի մոմեր:
Շարժիչն ունի ռոտորի ներսում շառավղորեն
իրար հակադիր տեղակայված երկու փակա
նային գազաբաշխման հանգույցներ, որոնց
վառելախառնուրդը մատուցող և հեռացնող
խողովակները դուրս են բերված ռոտորի ար
տաքին մակերևույթ, իսկ զսպանակած փական
ները տեղադրված են վառելախառնուրդը
մատուցող և հեռացնող խողովակները փակելու
հնարավորությամբ:
Պարզեցվում է շարժիչի կառուցվածքը, 3 նկ.:
_____________________

(51) (2012.01)		
(11) 2669
(13) A
G01V 1/00
(21) AM20110014
(22) 15.02.2011
(71) Ռոբերտ Սարգսյան (AM), Վահագն Սարգս
յան (AM)
(72) Ռոբերտ Սարգսյան (AM), Վահագն Սարգս
յան (AM)
(73) Ռոբերտ Սարգսյան, 3105, Գյումրի, Ղոր
ղանյան 99 (AM), Վահագն Սարգսյան, 3105,
Գյումրի, Ղորղանյան 99 (AM)
(54) Սեյսմաչափ
(57) Սեյսմաչափն ունի տատանումներն էլեկտրա
կան լարման կերպափոխող սարք, գրանցող և
հիշող թվանշանային մոդուլ, որի մուտքը միացված
է կերպափոխող սարքի ելքին: Սեյսմաչափը
լրացուցիչ ունի միկրոէլեկտրամեխանիկական
աքսելերոմետր, որի ելքը միացված է գրանցող
և հիշող թվանշանային մոդուլի մուտքին։
Ընդլայնվում է տատանումների ամպլի
տուդների չափման տիրույթը, 1 նկ.:
_____________________
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(51) (2012.01)
(11) 2670
(13) A
H01H 51/00
(21) AM20120038
(22) 01.03.2012
(71) «Հայաստանի պետական ճարտարագ ի
տական համալսարան» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն (AM)
(72) Ավգեն Գասպարյան (AM), Մարինկա Բաղ
դասարյան (AM), Նաիրա Գասպարյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտարա
գիտական համալսարան» պետական ոչ առև
տրային կազմակերպություն, 0009, Երևան,
Տերյան 105 (AM)
(54) Պաշտպանիչ սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրատեխնիկային,
մասնավորապես, էլեկտրացանցի սպառիչների
պաշտպանիչ ավտոմատ սարքերին, որոնք
կարող են կիրառվել էներգետիկ համակարգի
և ռելեական պաշտպանության սխեմաներում,
էլեկտրասնուցման մուտքային սարքերում,
որոնք սնում են կենցաղային և արտադրական
սարքավորում ներ միաֆազ փոփոխական
հոսանքի լարման աղբյուրից։
Սարքն ունի էլեկտրամագնիսական լարման
ռելե և կիսահաղորդչային միջանկյալ հանգույց՝
կազմված կամրջակային ուղղիչից, ռեզիստորից,
պոտենցիոմետրից, տրանզիստորից, ստաբիլիտրոնից և տիրիստորից: Սարքը լրացուցիչ ունի
միջանկյալ հանգույցներ՝ մուտքային և ելքային
սեղմակներ, էլեկտրամագնիսական ռելե ունեցող
երկրորդ լարման կիսահաղորդչային ռելե:
Երկու լարման կիսահ աղորդչային ռելեների
կոնտակտները միացված են սիմիստորի
կառավարման և լուսային ազդ արարման
շղթաներին, իսկ կամրջակային ուղղիչի ելքը
միացված է լարման ռելեների և լուսային
ազդարարման բլոկի մուտքերին։
Ապահովվում է էլեկտրացանցի սպառող
ների ավտոմատ պաշտպանությունը լարման
մեծության անթույլատրելի փոփոխություններից,
1 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
27.08.2012
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2012.01)
(11) 301
(13) U
A01G 31/00
(21) AM20120041U
(22) 05.03.2012
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ
մակերպություն (AM)
(72) Ստեփան Ենոքի Մարգարյան (AM), Արմեն
Ստեփանի Մարգարյան (AM), Հովիկ Հմայակի
Գիշյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Հիդրոպոնիկային ջերմատան համար
սննդային լուծույթի պատրաստման և մատուց
ման համակարգ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է գյուղա
տնտեսությանը և կարող է օգտագործվել հիդրո
պոնիկայի մեթոդով բույսերի աճեցման համար:
Համակարգն ունի խողովակաշարերի միջո
ցով հաջորդաբար իրար միացված մեթատեն
կից դուրս եկած ջրիկ պարարտանյութի բաք,
բաժնեվորիչներով տեսակավորման բաքեր,

պատրաստի սննդային լուծույթի բաք, ջրի բաք:
Սննդային լուծույթի բաքին խողովակաշարով
միացված է պոմպ, որի մուտքին միացված
է օգտագործված սննդային լուծույթի բաք:
Համակարգն ունի նաև կառավարման բլոկ,
տանիքածածկ, բազմահարկ արկղեր, դրանց
վերին շարքին միացված սննդային լուծույթի
մատուցման խողովակաշար, որի մուտքը միաց
ված է պոմպի ելքին, արկղերում տեղադրված
սննդային լուծույթի մակարդակը սահմանափա
կող խողովակներ, ստորին արկղերին միացված
դատարկման խողովակաշար, որի ելքը միաց
ված է օգտագործված սննդային լուծույթի բաքին:
Պատրաստի սննդային լուծույթի բաքին միաց
ված է վերլուծիչ, պոմպի ելքին՝ ախտահանիչ
տեղակայանք: Պատրաստի սննդային լուծույթի
և տեսակավորման բաքերում տեղակայված են
կոմպրեսորի ելքին միացված օդի ակտիվացման
տեղակայանք և ակտիվացած օդ մատուցող
օդավորիչներ:
Բարձրացվում են համակարգի հուսալիու
թյունն ու արդյունավետությունը, 3 նկ.:
_____________________
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Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի
111
151
152
181
210
220
230
310
320
330
442
511
526
540
551
554
555
556
591
646
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
27.08.2012
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Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20111010
(220) 16.08.2011

(111) 18625
(151) 31.07.2012
(181) 16.08.2021
(730) Ջոնսոն Քընթրոլս Հիբրիդ ընդ Րիսայքլինգ
ԳՄԲՀ, DE
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 9. մարդկանց և ապրանքներ փոխադրող
տրանսպորտային միջոցներում օգտագործվող
բոլոր տեսակի մարտկոցներ, ներառյալ՝
ավտոմեքենաներում, բեռնատարներում,
նավերում և մոտոցիկլետներում օգտագործվող
մարտկոցների աքսեսուարներ և մասեր, այդ
թվում՝ բարձրացնող տրանսֆորմատորներ,
սարքեր կուտակչային մարտկոցների վիճակը
ստուգելու համար, մետաղաճոպաններ, լարեր,
պատյաններ, տուփեր, մարտկոցի դիտարկման
և վերահսկման ապարատուրա, փոխարկիչ
ներ, հեռակառավարման մեկնասարքեր,
ապահովիչներ, զատիչներ, կերպափոխիչներ,
ինվերտորներ, միակցիչներ, սեղմակներ,
հարմարակներ, երկարիչներ, օղեր, ալիգատոր
տեսակի սեղմակներ, փոխանցման վահաններ,
լիցքային խրոցակներ, ուժեղարարների
(միջակապերի) մետաղաճոպաններ, խցակի
վարդակներ (երկժանիներ), ամրակապեր,
մոնտաժային գործիքների հավաքածուներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111439
(220) 11.11.2011

(111) 18626
(151) 31.07.2012
(181) 11.11.2021
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրոնային ինտերֆեյսի մոդուլ
ներ, որոնք վաճառվում են որպես շարժիչային
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների անբա
ժանելի մաս՝ ձեռքի և բջջային էլեկտրոնային
սարքերի լարով կամ անլար ինտերֆեյսի համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111505
(220) 28.11.2011

(111) 18627
(151) 31.07.2012
(181) 28.11.2021
(730) Քրյուել Մուսելբախ ԳմբՀ, DE
(442) 03.02.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և հիգիենիկ պատ
րաստուկներ, դիետիկ նյութեր բուժական (բժշկա
կան) նպատակների համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111507
(220) 28.11.2011

(111) 18628
(151) 31.07.2012
(181) 28.11.2021
(730) Քրյուել Մուսելբախ ԳմբՀ, DE
(442) 03.02.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և հիգիենիկ պատ
րաստուկներ, դիետիկ նյութեր բուժական (բժշկա
կան) նպատակների համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20111542
(220) 02.12.2011

(111) 18629
(151) 31.07.2012
(181) 02.12.2021
(730) Ռիդ-ԷսՔեյ ԼԼՔ, RU
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 35. գեղեցկության ոլորտում ցուցա
հանդեսների, առևտրային ցուցահանդեսների
և ցուցադրումների կազմակերպում, պատրաս
տում և անցկացում գործարարական նպատակ
ներով. բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների
վերաբերյալ տեղեկատվության, ներառյալ
գործարարական նպատակներով գեղեցկու
թյան ոլորտում ցուցահանդեսների, առև
տրային ցուցահանդեսների և ցուցադ րում
ների վերաբերյալ նյութերի տրամադրում
և տարածում. տեղեկատվության, օժան
դակության և խորհրդատվության տրամա
դրում և տարածում գեղեցկության ոլորտում
ցուցահանդեսների սպասարկողների, այցե
լուների և մասնակիցների համար, ներառյալ
բոլոր այդպիսի տեղեկատվությունը՝ տրա
մադրվող էլեկտրոնային միջոցով, այդ թվում
նաև վեբ կայքերում. գործարարական և
սպառողական տոնավաճառների, ֆորում
ների և իրադարձությունների կազմակերպում,
պատրաստում և անցկացում գործարարա
կան նպատակներով՝ գեղեցկության ոլոր
տում ցուցահանդեսների, առևտրային
ցուցահանդեսների և ցուցադրումների շրջա
նակներում. աշխատանքային թափուր տեղերի
տոնավաճառներ գեղեցկության ոլորտում.
աշխատակիցների հաստիքի համալրում
գեղեցկության ոլորտում. գեղեցկության ոլոր
տում աշխատանքային վահանակների և աշխա
տանքային ցուցակների տրամադրում, այդ
թվում նաև վեբ-կայքերում. խթանման, գո
վազդային և շուկայավարման ծառայություններ
գեղեցկության ոլորտում. գեղեցկության ոլոր
տում խրախուսման համակարգերի տրամա
դրում և դրանց վերաբերյալ տեղեկատվություն.
գեղեցկության ոլորտում գործարարական ներա
ծական և հանդիպումների ծառայություններ
և գործարարական ցանցային սխեմաներ.
գեղեցկության ոլորտում գործարարական
ներածական ծառայությունների վերաբերյալ
տեղեկատվություն. գեղեցկության ոլորտում
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գործարարական ցանցի և գործարարական հան
դիպումների վերաբերյալ տեղեկատվություն.
դաս 41. գեղեցկության ոլորտում ցուցա
հանդեսների, կոնֆերանսների, համաժողով
ների, սեմինարների, սիմպոզիումների, ցու
ցադրումների և իրադարձությունների կազ
մակերպում, պատրաստում և անցկացում.
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության, ներառյալ գեղեցկության
ոլորտում ցուցահանդեսների, կոնֆերանս
ների, համաժողովների, սեմինարների, սիմ
պոզ իումների, ցուցադրումների և իրադ ար
ձությունների վերաբերյալ նյութերի տրա
մադրում և տարածում. տեղեկատվության,
օժանդակության և խորհրդատվության տրա
մադրում և տարածում ցուցահանդեսների և
կոնֆերանսների սպասարկողների, այցելուների
և մասնակիցների համար՝ բոլորը վերաբերող
գեղեցկության ոլորտում ցուցահանդես
ներին, կոնֆերանսներին, ցուցադրումներին
և իրադարձություններին. բոլոր այդպիսի
տեղեկատվությունը և խորհրդատվությունը՝
տրամադրվող էլեկտրոնային միջոցով, այդ
թվում նաև վեբ-կայքերում. դաստիարակություն
(կրթություն, ուսուցում) և ուսումնական գործ
ընթացի ապահովում գեղեցկության ոլորտում.
գեղեցկության ոլորտում ցուցահանդեսների,
կոնֆերանսների, համաժողովների, սեմինար
ների, սիմպոզիումների, ցուցադրումների և
իրադարձությունների վերաբերյալ նյութերի
հրատարակում:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20111601
(220) 14.12.2011

(111) 18630
(151) 31.07.2012
(181) 14.12.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Միքայել
Կուկուրչյան, Երևան, Ն. Ստեփանյան 9,
բն. 27, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 30. թեյ:
____________________

15
15

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
27.08.2012

(210) 20111604
(220) 15.12.2011

(111) 18631
(151) 31.07.2012
(181) 15.12.2021
(730) «Պռոլայն» ՍՊԸ, Երևան, Սարկավագի
54/5, բն. 59, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ և
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր, մասնավորապես տեխ
նիկայի առևտուր:
____________________

(210) 20111632
(220) 20.12.2011

(111) 18632
(151) 31.07.2012
(181) 20.12.2021
(730) «Գ. Գ. Գ. Մանուկյան» ՍՊԸ, Արարատ, գ.
Վերին Արտաշատ, AM
(442) 18.01.2012
(540)

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

(210) 20111674
(220) 28.12.2011

(111) 18633
(151) 31.07.2012
(181) 28.12.2021
(730) Էյվըն Փրոդաքթս, Ինք., US
(442) 06.03.2012
(310) 2587323 (320) 11.07.2011 (330) GB
(540)
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
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գործունեություն գործարարության ասպարե
զում. գրասենյակային ծառայություններ. մա
տակարարման ծառայություններ. մանրածախ
առևտրի ծառայություններ խանութների, շրջա
ծախ առևտրի, առևտրային անկախ գործ ա
կալների կողմից ուղղակի առաջարկի, հեռա
խոսի, փոստային պատվերների կատալոգների
և գլոբալ համակարգչային տեղեկատվական
ցանցի միջոցով, բոլորը վերաբերող կոսմ ե
տիկական խնամքի պարագաներին, հա
գուստին, արդուզարդի պարագաներին, կոս
մետիակական միջոցներին, ոսկերչական իրե
րին, անձնական խնամքի պարագաներին,
սննդային հավելումներին, մարզական և ֆիթ
նես սարքավորումներին, սպորտային ապ
րանքներին, գրքերին, նախապես գրանցված
տեսա- և լսաժապավեններին, կոմպակտ սկա
վառակներին և նվերների պարագաներին.
խթանիչ և գովազդային քարոզարշավների ծա
ռայություններ առևտրային անկախ գործա
կալների համալրման համար:
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպ ում.
գործարարական կրթություն և ուսուցում անհա
տականացված առաջնորդության զարգ աց
ման և առաջխաղացման համար. գործա
րարական կրթու թյ ան ծրագ րեր գործա 
դիրների, աշխատողների, գործընկերների
և գործ ակալների համար. գործարարական
ուսուցում. գործարարական ուսուցման վերա
բերյալ խորհրդակցական ծառայություններ.
դաստիարակչական (կրթական, ուսուցողական)
ծառայություններ մանրածախ առևտրի և
ապրանքների խթանման բնագավառում,
որոնք տրամադրվում են դասընթացների,
սեմինարների, կոնֆերանսների և սիմպո
զիումների անցկացման միջոցով, և դրանց հետ
կապված ուսոցողական նյութերի տարածում.
դաստիարակչական (կրթական ուսուցողական)
ծառայություններ դասընթացների, սեմինար
ների և սիմպոզիումների անցկացման միջոցով՝
առող ջապահության, սննդի, ֆիզիկական
պատրաստվ ածության, ֆինանսների, մարմ
նամարզության, ոճի, հիգիենայի և/կամ կոս
մետիկական խնամքի բնագավառում:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

16
16

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
27.08.2012

(210) 20120005
(220) 09.01.2012

(111) 18634
(151) 31.07.2012
(181) 09.01.2022

(730) Նարդի ՍՊԱ, IT
(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 20. կահույք` դրսի և ներսի, մասնա
վորապես՝ կահույք, որը ներառում է աթոռներ,
բազկաթոռներ, սեղաններ, պառկելաթախտեր
և խմիչքի փոխադրման համար սայլակներ
(կահույք):
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120101
(220) 25.01.2012

(111) 18635
(151) 31.07.2012
(181) 25.01.2022
(730) «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ, Երևան,
Նալբանդյան 46, AM
(442) 20.02.2012
(540)

(526) «PRIVATE BANKING» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 36. բանկային ծառայություններ:
____________________

(210) 20120165
(220) 08.02.2012

(111) 18636
(151) 31.07.2012
(181) 08.02.2022
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(730) «Մեր նավակը» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ,
գ. Քասախ, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ
գույնով:
(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. օճառներ, պատ
րաստուկներ մաքրման համար.
դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր:
____________________

(210) 20120217
(220) 20.02.2012

(111) 18637
(151) 31.07.2012
(181) 20.02.2022
(730) «Ռոբերտո» Հայ-իրանական ՀՁ ՍՊԸ,
Երևան, Կոմիտասի 43, AM
(442) 16.03.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, դեղին,
սպիտակ, կապույտ և մանուշակագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջադիրներ:
____________________

17
17

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
27.08.2012

(210) 20120222
(220) 21.02.2012

(111) 18638
(151) 31.07.2012
(181) 21.02.2022
(730) «Մինաս Ավետիսյան» ՍՊԸ, Երևան,
Բրյուսովի 21, բն.61, AM
(442) 06.04.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ, սև,
սպիտակ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն
և դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 2. ներկ, ներկանյութեր, լաքեր.
դաս 6. հանքանյութեր.
դաս 16. նկարչական պիտույքներ.
դաս 20. նկարների շրջանակներ.
դաս 27. գորգեր.
դաս 29. միս.
դաս 31. գյուղատնտեսական մթերքներ:
____________________

(210) 20120235
(220) 21.02.2012

(111) 18639
(151) 31.07.2012
(181) 21.02.2022
(730) Դելթա Էըր Լայնզ, Ինք., Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US
(442) 06.04.2012
(540)
(511)
դաս 39. ավիափոխադրման ծառայություն
ներ, ավիափոխադրման ծառայություններ,
որոնք ապահովում են հաճախակի օդային
ճանապարհորդությունների համար խրախուսիչ
հավելյալ մրցանակների և պարգևատրումների
ծրագրեր, ուղևորների հանգստի համար տրան
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զիտային սպասասրահների հարմարություն
ներ, մասնագիտացված առաջնային ավիա
փոխադրում նախնական ամրագրումով, օդա
կայաններում տոմսերի առք ու վաճառքի
կատարելագործված իրականացման, շտապ
սպասումի ռեժիմի գործընթաց, օդակայանում
առաջնային գրանցման անցկացում, նախա
սրահում առաջնային գրանցման անցկացում,
մասնագիտացված սպասարկման կենտրոններ
և ակումբային թռիչքների ուղեգծեր էլիտա
յին ուղևորների համար, մասնագիտացված
առաջն ահերթ և հրատապ անվտանգության
կազմակերպում, ուղևորներին դեպի թռիչքի
դաշտի ելք ուղեկցման և ինքնաթիռ նստեց
ման արագ իրականացման ծառայություններ,
կատարելագործված հարմարություններով
նստատեղերի տրամադրում, բարձրակարգ,
կատարելագործված անհատական տարածքի,
ներառյալ հատուկ, մասնագիտացված ժամանցի,
համակարգչային կապի, սննդի սպասարկ
ման կատարելագործված ծառայությունների և
արժեքային կտրոնների տրամադրում էլիտային
ուղևորների համար, առաջնային ուղեբեռի
փոխադրում, բարձրակարգ, կատարելագործված
և արագ արձագանքման սպասարկման
ծառայություններ էլիտային ուղևորների համար:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20120236
(220) 21.02.2012

(111) 18640
(151) 31.07.2012
(181) 21.02.2022
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 06.04.2012
(540)
(511)
դաս 3. կոսմետիկակա միջոցներ. մաշկի
խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ.
արդուզարդի ոչ բուժական պարագաներ. մաշկի
խնամքի միջոցներ, այն է՝ մաշկի քսուքներ, ժելեր,
շիճուկներ, լոսյոններ, լավորակիչներ, դիմակներ,
մաշկի խոնավացման միջոցներ, մաշկի մաքրող
միջոցներ, մաշկի թեփազերծման միջոցներ,
շրթունքների խնամքի միջոցներ, հիմքեր
շպարի համար, երանգավորող և փափկացնող
միջոցներ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

18
18

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
27.08.2012

(210) 20120237
(220) 21.02.2012

(111) 18641
(151) 31.07.2012
(181) 21.02.2022
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի
խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. մաշկի
խնամքի միջոցներ, այն է՝ մաշկի քսուքներ, ժելեր,
շիճուկներ, լոսյոններ, լավորակիչներ, դիմակներ,
մաշկի խոնավացման միջոցներ, մաշկի մաքրող
միջոցներ, մաշկի թեփազերծման միջոցն եր,
շրթունքների խնամքի միջոցներ, հիմքեր
շպարի համար, երանգավորող և փափկացնող
միջոցներ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120242
(220) 22.02.2012

(111) 18642
(151) 31.07.2012
(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. պատրաստուկներ
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 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
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սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյու
թեր. իրեր մաքրման նպատակների հա
մար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ
շինարարական ապակու). ապակյա, հախ
ճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդ
գրկված չեն այլ դասերում.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագոր
ծական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական):
(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20120277
(220) 28.02.2012

(111) 18643
(151) 31.07.2012
(181) 28.02.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Գրիգորյան,
0064 Երևան, Րաֆֆու 29/39, AM
(442) 16.03.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ,
նարնջագույն, բաց դեղին, շագանակագույն
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:

19
19

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
27.08.2012

(511)
դաս 37. շենքերի և կառույցների շինա
րարություն, բնակարանների, գրասենյակների
ներքին և արտաքին հարդարում, տարածքների
բարեկարգում, էլեկտրամոնտաժային, շինմոն
տաժային և սանիտարատեխնիկական աշխա
տանքներ, առաստաղի, հատակային ծածկերի,
ջեռուցման, օդափոխման, օդորակման համա
կարգերի տեղադրում:
____________________

(210) 20120292
(220) 01.03.2012

(111) 18644
(151) 31.07.2012
(181) 01.03.2022
(730) «Անուշարան» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/7, AM
(442) 16.03.2012
(540)

(511)
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:
____________________

(210) 20120295
(220) 01.03.2012

(111) 18645
(151) 31.07.2012
(181) 01.03.2022
(730) «Անուշարան» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/7, AM
(442) 16.03.2012
(540)

(511)
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:
____________________
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(210) 20120298
(220) 01.03.2012

(111) 18646
(151) 31.07.2012
(181) 01.03.2022
(730) «Անուշարան» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/7, AM
(442) 16.03.2012
(540)

(511)
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:
____________________

(210) 20120300
(220) 01.03.2012

(111) 18647
(151) 31.07.2012
(181) 01.03.2022
(730) «Անուշարան» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/7, AM
(442) 16.03.2012
(540)

(511)
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:
____________________

(210) 20120302
(220) 01.03.2012

(111) 18648
(151) 31.07.2012
(181) 01.03.2022
(730) «Անուշարան» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/7, AM
(442) 16.03.2012
(540)

20
20

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
27.08.2012

(511)
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:
____________________

(210) 20120303
(220) 01.03.2012

(111) 18649
(151) 31.07.2012
(181) 01.03.2022
(730) «Անուշարան» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/7, AM
(442) 16.03.2012
(540)

(511)
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:
____________________

(210) 20120304
(220) 01.03.2012

(111) 18650
(151) 31.07.2012
(181) 01.03.2022
(730) «Անուշարան» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/7, AM
(442) 16.03.2012
(540)

(511)
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:
____________________
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(210) 20120308
(220) 01.03.2012

(111) 18651
(151) 31.07.2012
(181) 01.03.2022
(730) «Անուշարան» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/7, AM
(442) 16.03.2012
(540)

(511)
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:
____________________

(210) 20120309
(220) 01.03.2012

(111) 18652
(151) 31.07.2012
(181) 01.03.2022
(730) «Անուշարան» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/7, AM
(442) 16.03.2012
(540)

(511)
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:
____________________

(210) 20120363
(220) 14.03.2012

(111) 18653
(151) 31.07.2012
(181) 14.03.2022
(730) «Առաքել ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի
138/2, AM
(442) 18.04.2012

21
21

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
27.08.2012

(540)

(511)
դաս 32. աղբյուրի խմելու ջուր:
____________________

(210) 20120388
(220) 19.03.2012

(111) 18654
(151) 31.07.2012
(181) 19.03.2022
(730) Սահակ Մարտինի Պետրոսյան, Երևան,
Դավիթաշեն 1 թաղ., 33-41, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(511)
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք.
ածելիներ.
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց հա
մահալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ
ժամանակաչափ սարքեր.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկ
ված 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,
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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 նյու
թեր. իրեր մաքրման նպատակների համար.
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի
մշակված ապակի (բացառությամբ շինարա
րական ապակու). ապակյա, հախճապակյա և
ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմ
նամարզական և սպորտային իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի
զարդեր.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմ
պոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր
և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո 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 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

22
22

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
27.08.2012

(210) 20120401
(220) 21.03.2012

(111) 18655
(151) 31.07.2012
(181) 21.03.2022
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշ
կինի 12, AM
(442) 18.04.2012
(540)

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

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

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

(210) 20120402
(220) 21.03.2012

(111) 18656
(151) 31.07.2012
(181) 21.03.2022
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ,
Պուշկինի 12, AM
(442) 18.04.2012
(540)
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(210) 20120408
(220) 22.03.2012

(111) 18657
(151) 31.07.2012
(181) 22.03.2022
(730) Սարգիս Կարապետյան, Երևան, Կոմիտաս
42-31, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(210) 20120409
(220) 22.03.2012

(111) 18658
(151) 31.07.2012
(181) 22.03.2022

23
23

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
27.08.2012

(730) Սարգիս Կարապետյան, Երևան, Կոմիտաս
42-31, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(526) «ԴԵԿՈՐ», «DECOR» և «DECOR» (ռուս.)
բառերն ինքնուրույն պահպանության օբ
յեկտներ չեն:
(511)
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. չմշակ
ված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման
մետաղներ՝ գեղարվեստական, գեղազարդման
նպատակների և գեղարվեստական տպագրու
թյան համար.
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:
____________________

(210) 20120410
(220) 22.03.2012

(111) 18659
(151) 31.07.2012
(181) 22.03.2022
(730) Սարգիս Կարապետյան, Երևան, Կոմիտաս
42-31, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղ յա շինանյութեր.
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և շինու

8

ՄԱՍ
№ 1

թյուններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար.
մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր
և փականքային իրեր. մետաղյա խողովակներ.
անկիզելի պահարաններ. սովորական մետաղ
ներից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. հանքանյութեր.
դաս 19. ոչ մետաղ յա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և բի
տում. ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ
և շինություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
____________________

(210) 20120411
(220) 22.03.2012

(111) 18660
(151) 31.07.2012
(181) 22.03.2022
(730) Սարգիս Կարապետյան, Երևան, Կոմիտաս
42-31, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(526) «ԿԱՀՈՒՅՔ», «FURNITURE» և «ՄԵԲԵԼ»
(ռուս.) բառերն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի փո
խարինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
____________________

24
24

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
27.08.2012

(210) 20120437
(220) 26.03.2012

(111) 18661
(151) 31.07.2012
(181) 26.03.2022
(730) «Էքստերիեր գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մու
րացան 117, բն. 31, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խա
ծան յութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ.
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և
փոշեն ման մետաղներ՝ գեղարվեստական,
գեղազարդման նպատակների և գեղարվ ես
տական տպագրության համար.
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:
____________________

(210) 20110877
(220) 18.07.2011

(111) 18662
(151) 31.07.2012
(181) 18.07.2021
(730) ՕԱՕ « Ֆարմստանդարտ-Լեկսրեդստվա», RU
(442) 07.10.2011
(540)
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(210) 20111210
(220) 30.09.2011

(111) 18663
(151) 31.07.2012
(181) 30.09.2021
(730) «Հարություն» ՍՊԸ, Ալավերդի, Սարահարթ
1/7-17, AM
(442) 21.10.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ ոսկեգույն,
սև և սպիտակ գունային համացությամբ:
(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) 20111288
(220) 17.10.2011

(111) 18664
(151) 31.07.2012
(181) 17.10.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լևոն Հովհան
նիսյան, Երևան, Էրեբունու 11-15, AM
(442) 03.02.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ,
սննդային կենսաբանորեն ակտիվ հավելանյութեր:
(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

25
25

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
27.08.2012

(526) «METAL DECOR» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն և
դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 6. շարժական մետաղյա կառուցվածքներ,
սովորական մետաղներից պատրաստված իրեր,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում:
____________________

(210) 20111435
(220) 11.11.2011

(111) 18665
(151) 31.07.2012
(181) 11.11.2021
(730) Քաթերպիլլար Գլոբալ Մայնինգ ԼԼՔ, US
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 7. շինարարական և հանքահանման
կոմբայններ, մասնավորապես` էլեկտրական
գայլիկոնիչներ, ռոտացիոն էլեկտրական գայլի
կոնիչներ, գետնի հորատման մեքենաներ, միա
շերեփ էքսկավատորներ, պտտվող միաշերեփ
էքսկավատորներ, դրագլայն (քերակավոր)
էքսկավատորներ, քայլող դրագլայն էքսկա
վատորներ, ածխաբեռնման մեքենաներ, ածուխի
գութաններ, հանման կոմբայն, ածխաբեռնման
մեքենաների մեխանիկական մասեր և
հարմարանքներ վերոնշյալ ապրանքների
հետ օգտագործման համար. մեքենաների
հարմարանքներ, մասնավորապես` շերեփներ,
գայլիկոնիչներ, էքսկավատորներ, բահեր
(մեխանիկական), էքսկավատորների շերեփներ,
էքսկավատորների շերեփների ատամներ և
կտրող եզրեր, աթիների ատամներ և կտրող
եզրեր ու համափոխարինվող մասեր դրանց
համար. հանքային սարքավորանք. մանրիչ և
ֆրեզիչ մեքենաներ օգտակար հանածոների
համար. հիդրավլիկ ամրակապի պաշտպանիչ,
վահանային ամրակապեր և բեռնաթափվող
վահաններ հանքային արդյունաբերության և
հանքերում աշխատանքների համար, այդ թվում`
դրանց մասերը. հանքային արդյունաբերության
համար հիդրավլիկ շարժիչներ. շղթայական
փոխակրիչներ, փոխակրիչներ (մեքենաների).
շարժիչների և մոտորների կառավարման
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հիդրավլիկական մեխանիզմներ և հանքային
սարքավորանք. շարժիչների և մոտորների
կառավարման օդաճնշական մեխանիզմներ և
հանքային սարքավորանք.
դաս 12. հողափոր աշխատանքների, հողի
լավորակման և նյութերի փոխադրման համար
տրանսպորտային միջոցներ.
դաս 37. մեքենայական սարքավորումների,
շարժիչների, էլեկտրաէներգիայի արտադրման
սարքավորումների, էլեկտրական մեքենա
յական սարքավորում ների, հողափոր աշ
խա
տ անքների և նյութերի փոխադրման
մեքենայական սարքավորումների, ցամա
քային տրանսպորտային միջոցների և
սարքավորում ների, հանքահանման սար
քավորումների, և վերոնշյալի մասերի ու պի
տույքների և դրանց մեքենայական սարք ա
վորումների սպասարկում, տեխնիկական սպա
սարկում, տեղադրում և նորոգում. ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների հետ կապված այլ
ծառայություններ, տեխնիկական սպասարկում,
տեղադրման և նորոգման ծառայություններ.
վարձակալման և վարձով տրամադրելու ծա
ռայություններ, կապված հանքահանման և այլ
հողափոր աշխատանքների սարքավորում
ների հետ. մեքենաների, տրանսպորտային
միջոցների և սարքավորումների վարձակալման
և վարձով տրամադրելու սույն դասի բոլոր
ծառայությունները. ինչպես նաև` մեքենաների,
շարժիչների, փոխանցման տուփերի, ուժային
փոխանցման դետալների, էլեկտրաէներգիայի
արտադրման սարքավորումների, ցամաքա
յին տրանսպորտային միջոցների, հողափոր
աշխատանքների և հողի լավորակման մեքե
նաների, նյութերի փոխադրման մեքենաների,
հանքային սարքավորանքի և տեխնիկայի,
կենցաղային էլեկտրոնիկայի, բոլոր վերոնշյալ
ապրանքների համար, մասերի և պիտույքների,
ներառյալ էլեկտրոնային բաղադրամասերի
արդիականացում:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111436
(220) 11.11.2011

(111) 18666
(151) 31.07.2012
(181) 11.11.2021
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
27.08.2012

(730) Քաթերպիլլար Գլոբալ Մայնինգ ԼԼՔ, US
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 7. շինարարական և հանքահանման
կոմբայններ, մասնավորապես` էլեկտրական
գայլիկոնիչներ, ռոտացիոն էլեկտրական
գայլիկոնիչներ, գետնի հորատման մեքենա
ներ, միաշերեփ էքսկավատորներ, պտտվող
միաշերեփ էքսկավատորներ, դրագլայն (քերա
կավոր) էքսկավատորներ, քայլող դրագլայն
էքսկավատորներ, ածխաբեռնման մեքենա
ներ, ածուխի գութաններ, հանման կոմբայն,
ածխաբեռնման մեքենաների մեխանիկական
մասեր և հարմարանքներ վերոնշյալ ապրանք
ների հետ օգտագործման համար. մեքենա
ների հարմարանքներ, մասնավորապես` շերեփ
ներ, գայլիկոնիչներ, էքսկավատորներ, բահեր
(մեխանիկական), էքսկավատորների շերեփներ,
էքսկավատորների շերեփների ատամներ և
կտրող եզրեր, աթիների ատամներ և կտրող
եզրեր ու համափոխարինվող մասեր դրանց
համար. հանքային սարքավորանք. մանրիչ և
ֆրեզիչ մեքենաներ օգտակար հանածոների
համար. հիդրավլիկ ամրակապի պաշտպանիչ,
վահանային ամրակապեր և բեռնաթափվող
վահաններ հանքային արդյունաբերության և
հանքերում աշխատանքների համար, այդ թվում`
դրանց մասերը. հանքային արդյունաբերության
համար հիդրավլիկ շարժիչներ. շղթայական
փոխակրիչներ, փոխակրիչներ (մեքենաների).
շարժիչների և մոտորների կառավարման
հիդրավլիկական մեխանիզմներ և հանքային
սարքավորանք. շարժիչների և մոտորների
կառավարման օդաճնշական մեխանիզմներ և
հանքային սարքավորանք.
դաս 12. հողափոր աշխատանքների, հողի
լավորակման և նյութերի փոխադրման համար
տրանսպորտային միջոցներ.
դաս 37. մեքենայական սարքավորումների,
շարժիչների, էլեկտրաէներգիայի արտադրման
սարքավորումների, էլեկտրական մեքենա
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յական սարքավորում ների, հողափոր աշ
խատ անքների և նյութերի փոխադրման մե
քենայական սարքավորումների, ցամաք ա
յին տրանսպորտային միջոցների և սարք ա
վորումների, հանքահանման սարքավորումների,
և վերոնշյալի մասերի ու պիտույքների և դրանց
մեքենայական սարքավորումների սպասար
կում, տեխնիկական սպասարկում, տեղադրում
և նորոգում. ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների հետ կապված այլ ծառայություններ,
տեխնիկական սպասարկում, տեղադրման և
նորոգման ծառայություններ. վարձակալման
և վարձով տրամադրելու ծառայություններ,
կապված հանքահանման և այլ հողափոր
աշխատանքների սարքավորումների հետ.
մեքենաների, տրանսպորտային միջոցների
և սարքավորումների վարձակալման և վար
ձով տրամադրելու սույն դասի բոլոր ծառա
յությունները. ինչպես նաև` մեքենաների, շար
ժիչների, փոխանցման տուփերի, ուժային
փոխանցման դետալների, էլեկտրաէներգիայի
արտադրման սարքավորումների, ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների, հողափոր աշխա
տանքների և հողի լավորակման մեքենա
ների, նյութերի փոխադրման մեքենաների,
հանքային սարքավորանքի և տեխնիկայի,
կենցաղային էլեկտրոնիկայի, բոլոր վերոնշյալ
ապրանքների համար, մասերի և պիտույքների,
ներառյալ էլեկտրոնային բաղադրամասերի
արդիականացում:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111493
(220) 22.11.2011

(111) 18667
(151) 31.07.2012
(181) 22.11.2021
(730) «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,
գյուղ Շահումյան, AM
(442) 22.12.2011
(540)
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27.08.2012

(526) «LE PRODUIT DE L’ARMENIE» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, շագա
նակագույն, սպիտակ, դեղին և կապույտ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________

(210) 20111494
(220) 22.11.2011

(111) 18668
(151) 31.07.2012
(181) 22.11.2021
(730) «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,
գյուղ Շահումյան, AM
(442) 22.12.2011
(540)

8
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(540)

(526) Բոլոր գրառում ները բացի «GRAND
SIRINE» բառակապակցությունից և «GS»
տառակապակցությունից ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ
շագանակագույն, բաց և մուգ դարչնագույն,
սև, սպիտակ, ոսկեգույն, կարմիր և դեղին
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________

(210) 20111496
(220) 22.11.2011

(526) Բոլոր գրառում ները բացի «GRAND
SIRINE» բառակապակցությունից և «GS»

(111) 18670
(151) 31.07.2012
(181) 22.11.2021
(730) «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,
գյուղ Շահումյան, AM
(442) 22.12.2011
(540)

տառակապակցությունից ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ
շագանակագույն, բաց և մուգ դարչնագույն,
սև, սպիտակ, ոսկեգույն, կարմիր և դեղին
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________

(210) 20111495

(111) 18669

(220) 22.11.2011

(151) 31.07.2012
(181) 22.11.2021

(730) «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,
գյուղ Շահումյան, AM
(442) 22.12.2011

(526) Բոլոր գրառումները բացի «GRAND SIRINE»
բառակապակցությունից և «GS» տա
ռակ ապակցությունից ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ շագա
նակագույն, բաց և մուգ դարչնագույն, սև,
սպիտակ, ոսկեգույն, կարմիր և դեղին գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________
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(210) 20111575
(220) 12.12.2011

(111) 18671
(151) 31.07.2012
(181) 12.12.2021
(730) «Ստեփանակերտի կոնյակի գործարան»
ՓԲԸ, Ղարաբաղ, Ստեփանակերտ, Թու
մանյան 62, AM
(442) 03.02.2012
(540)

8
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(511)
դաս 30. սուրճ, սուրճի հիմքով կաթնային
ըմպելիք, սուրճով ըմպելիքներ, եղերդ, սուրճի
փոխարինիչներ:
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20120040
(220) 11.01.2012

(111) 18673
(151) 31.07.2012
(181) 11.01.2022
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 03.02.2012
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
(526) Բացի «KARABAKH» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր,
մոխրագույն, բաց կանաչ և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. օղի:
____________________

(111) 18672
(151) 31.07.2012
(181) 29.12.2021
(730) «Փարիզ յան սուրճ ֆակտորի» ՍՊԸ,
Երևան, Ամիրյան 11, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(210) 20120099
(220) 24.01.2012

(111) 18674
(151) 31.07.2012
(181) 24.01.2022
(730) ԴիՓի Բևըրիջիս Լիմիթիդ, KY
(442) 16.03.2012
(540)

(210) 20111678
(220) 29.12.2011

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
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27.08.2012

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա
դրանյութեր:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20120156
(220) 06.02.2012

(111) 18675
(151) 31.07.2012
(181) 06.02.2022
(730) Գագիկ Մարտիրոսյան, ք. Երևան, Քաջազ
նունի 5, բն.15, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(526) «SILVER» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 14. արծաթյա զարդեր:
____________________

(210) 20120198
(220) 14.02.2012

(111) 18676
(151) 31.07.2012
(181) 14.02.2022
(730) «Բիթիէլ սերվիսիս» ՍՊԸ, Երևան,
Նալբանդյան 7/1, բն. 9, AM
(442) 06.03.2012
(540)

8
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(511)
դաս 35. գովազդ:
____________________

(210) 20120205
(220) 16.02.2012

(111) 18677
(151) 31.07.2012
(181) 16.02.2022
(730) «Արզնի գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք.
Բյուրեղավան, Կոտայքի 1ա, AM
(442) 16.03.2012
(540)

(511)
դաս 32. շշալցված բնական աղբյուրի ջուր,
շշալցված բնական հանքային ջուր, ոչ ալկո
հոլային ըմպելիքներ, հյութեր, նեկտարներ և
ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20120350
(220) 13.03.2012

(111) 18678
(151) 31.07.2012
(181) 13.03.2022
(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան,
Ամիրյան 20, բն.1, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(526) «ADVERTISING HOLDING» գրառումն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, սպիտակ
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
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27.08.2012

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ. մասնավո
րապես՝ առևտուր:
____________________

(210) 20120351
(220) 13.03.2012

(210) 20120376
(220) 19.03.2012

(111) 18679
(151) 31.07.2012
(181) 13.03.2022
(730) «Սարգիս և Անուշավան եղբայրներ» ՍՊԸ,
Երևան, Եղ. Թադևոսյան 17, բն. 37, AM
(442) 18.04.2012
(540)

8
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(111) 18681
(151) 31.07.2012
(181) 19.03.2022
(730) «Աբգար հինգերորդ» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսի
սային պողոտա 2, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(511)
դաս 30. թեյ:
____________________

(210) 20120352
(220) 13.03.2012

(111) 18680
(151) 31.07.2012
(181) 13.03.2022
(730) Արա Սայադի Շիրոյան, Երևան, Նիկոլ
Դումանի 54, բն. 41, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(511)
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ
ժամանակաչափ սարքեր.
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
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում.

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիվներ. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջուր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20120399
(220) 21.03.2012

(111) 18682
(151) 31.07.2012
(181) 21.03.2022
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի
նահանգ, US
(442) 18.04.2012
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սև
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգա
յին ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ
և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա
դրանյութեր:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________
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(210) 20120421
(220) 23.03.2012

(111) 18684
(151) 31.07.2012
(181) 23.03.2022
(730) «Արագիլ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, Մարտունու շրջ.,
գյուղ Շեխեր, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(210) 20120420
(220) 23.03.2012

(111) 18683
(151) 31.07.2012
(181) 23.03.2022
(730) «Արագիլ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, Մարտունու շրջ.,
գյուղ Շեխեր, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(526) Բացի «ՇԵԽԵՐ» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 33. գինի:
____________________

(526) Բացի «ՇԵԽԵՐ» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20120426
(220) 26.03.2012

(111) 18685
(151) 31.07.2012
(181) 26.03.2022
(730) «Արասո» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 19/5, AM
(442) 18.04.2012
(540)

32
32

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
27.08.2012

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

(111) 18686
(151) 31.07.2012
(181) 27.03.2022
(730) ՕԱՕ «Կոմպանիյա ՅՈՒՆԻՄԻԼՔ», RU
(442) 18.04.2012
(540)

8

ՄԱՍ
№ 1

(730) «Լեվ գրուպ իրավատնտեսական միա
վորում» ՓԲԸ, Երևան, Արշակունյաց 2, 3րդ հարկ, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(210) 20120442
(220) 27.03.2012

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմ
պոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. կաթնային
շիճուկով մթերքներ, շիճուկով ըմպելիքներ.
կաթնային ըմպելիքներ կաթի գերակշռությամբ,
ընդգրկված սույն դասում, յոգուրտ, կեֆիր,
սերուցք. ճարպանյութեր սննդային ճարպերի
պատրաստման համար, սննդային յուղեր և
ճարպեր, ճարպային խառնուրդներ բուտերբրոդ
ների համար, մարգարին, կարագ, սերուցքային
կրեմ. պանիրներ. կաթնաշոռ. կաթնային ֆեր
մենտներ, շրդանային մակարդներ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, ներառյալ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ կաթի հիմքով.
գետնանուշակաթնային ըմպելիքներ, ըմպելիքներ
կաթնային շիճուկի հիմքով, նուշակաթնային
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելքիներ և մրգա
հյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատ
րաստման այլ բաղադրանյութեր:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20120449
(220) 28.03.2012

(111) 18687
(151) 31.07.2012
(181) 28.03.2022

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, շագանա
կագույն, կապույտ, սև և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 45. իրավաբանական, փաստաբանական
ծառայություններ:
____________________

(210) 20120460
(220) 30.03.2012

(111) 18688
(151) 31.07.2012
(181) 30.03.2022
(730) «ՕԱԲ ԱԲ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 31, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սև
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ.

33
33

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
27.08.2012

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 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
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.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

8

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20120473
(220) 05.04.2012

(111) 18689
(151) 31.07.2012
(181) 05.04.2022
(730) «Էներգետիկայի գիտահետազոտական
ինստիտուտ» ՓԲԸ, Երևան, Մյասնիկյան
պող. 5/1, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, կա
պույտ, կարմիր, նարնջագույն և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 42. էներգետիկայի ոլորտի համար
գիտական և հետազոտական աշխատանքների
իրականացում և էներգահամակարգերի ռեժիմ
ների հաշվարկ, փորձարկումներ և չափա
գրումներ:
____________________

(210) 20120476
(220) 06.04.2012

(111) 18690
(151) 31.07.2012
(181) 06.04.2022
(730) «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան
71 շ., բն. 34, AM
(442) 04.05.2012
(540)
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի փոխա
րինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր,
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ,
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). հա
մեմունք սառույց:
____________________

34
34

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
27.08.2012

(210) 20120524
(220) 17.04.2012

(111) 18691
(151) 31.07.2012
(181) 17.04.2022
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան 0064, Րաֆֆու
111, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և դեղին
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր.
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի
ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
____________________

(210) 20120525
(220) 17.04.2012

(111) 18692
(151) 31.07.2012
(181) 17.04.2022
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան 0064, Րաֆֆու
111, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ գույնով:
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր.
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ
միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
____________________

8

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20120526
(220) 17.04.2012

(111) 18693
(151) 31.07.2012
(181) 17.04.2022
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան 0064, Րաֆֆու
111, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և կապույտ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր.
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի
ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
____________________

(210) 20120527
(220) 17.04.2012

(111) 18694
(151) 31.07.2012
(181) 17.04.2022
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան 0064, Րաֆֆու
111, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և կապույտ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր.
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ

35
35

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
27.08.2012

պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
____________________

(210) 20120528
(220) 17.04.2012

(111) 18695
(151) 31.07.2012
(181) 17.04.2022
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան 0064, Րաֆֆու
111, AM
(442) 04.05.2012
(540)

8

ՄԱՍ
№ 1

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր.
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
____________________

(210) 20110816
(220) 01.07.2011

(591) Նշանը պահպանվում է սև և կարմիր
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր.
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ
միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
____________________

(210) 20120529
(220) 17.04.2012

(111) 18696
(151) 31.07.2012
(181) 17.04.2022
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան 0064, Րաֆֆու
111, AM
(442) 04.05.2012
(540)

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

(111) 18697
(151) 02.08.2012
(181) 01.07.2021
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 05.08.2011
(540)

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

(210) 20111265
(220) 11.10.2011

(111) 18698
(151) 02.08.2012
(181) 11.10.2021
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(442) 21.11.2011
(540)

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

(210) 20111266
(220) 11.10.2011

(111) 18699
(151) 02.08.2012
(181) 20.11.2021
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(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(442) 21.11.2011
(540)

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

(210) 20111510
(220) 28.11.2011

(111) 18700
(151) 02.08.2012
(181) 28.11.2021
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(442) 03.02.2012
(540)

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

(210) 20111531
(220) 02.12.2011

(111) 18701
(151) 02.08.2012
(181) 02.12.2021
(730) «Անտիքս» ՍՊԸ, Երևան, Ն. Նորքի 8-րդ
զ-ծ, շ. 14, բն. 28, AM
(442) 22.12.2011
(540)

8

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20111557
(220) 07.12.2011

(111) 18702
(151) 02.08.2012
(181) 07.12.2021
(730) Պապպարոտի Թրեյդինգ Սդն. Բհդ., MY
(442) 03.02.2012
(540)

(511)
դաս 30. կաթնահունց բուլկիներ, հաց,
բուլկի հացեր, փխրուն թխվածքաբլիթներ և
սենդվիչներ, խառնուրդներ հացաբուլկեղենի
համար, հացաբուլկեղեն, հրուշակեղեն, աղան
դերներ և պուդինգներ, մրգային և (կամ) հա
տապտղային կարկանդակներ, ցորենի կամ
վարսակի բլիթներ, թխվածքաբլիթներ, գա
լետներ, տորթեր, հրուշակներ, նրբաբլիթ
ներ, կրեկերներ, կրուասաններ, խմորեղեն և
լցոններ, ալրային հրուշակեղեն, թխվածքներ,
վաֆլիներ, կարկանդակներ, հացահատիկային
պատրաստուկներ, տորթերի պատրաստման
խմորներ, պատրաստի սնունդ և քսվող մթերքներ,
պիցա, մակարոնեղեն, պաղպաղակ, սառույցով
և շաքարով մրգային աղանդեր, լապշա, սուրճ,
թեյ, կակաո և շոկոլադ, բոլորն ընդգրկված 30րդ դասում.
դաս 43. հացի փռերի և խանութների ծառա
յություններ, հացաբուլկեղենի պատրաստման
և առաքման ծառայություններ, հացաբուլկե
ղենի խանութ-սրճարաններ, սրճարաններ, կա
ֆետերիաներ, բիստրոներ, տորթերի և հրու
շակեղենի խանութներ, ճաշարաններ, սուրճի
խանութներ, թեյի խանութներ, ռեստորանա
յին ծառայություններ, ինքնասպասարկվող ռես
տորաններ, շվեդական սեղաններով սպասար

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին,
բաց կապույտ և կանաչ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 39. տուրիզմի և ճանապարհորդու
թյունների կազմակերպում:
____________________

կող ռեստորաններ, անփոփոխ ճաշացանկով
ռեստորաններ, ռեստորանների և սննդամթերքի
պատրաստման և առաքման ծառայություններ,
արագ սննդի ռեստորաններ և խորտկարաններ,
բոլորն ընդգրկված 43-րդ դասում:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20111566
(220) 07.12.2011

(111) 18703
(151) 02.08.2012
(181) 07.12.2021
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(442) 03.02.2012
(540)

8

ՄԱՍ
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(730) Քասթրոլ Լիմիթիդ, GB
(442) 06.04.2012
(540)

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

(210) 20111567
(220) 07.12.2011

(111) 18704
(151) 02.08.2012
(181) 07.12.2021
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(442) 03.02.2012
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական և բուժական պատ
րաստուկներ մարդկանց համար և անասնա
բուժության մեջ օգտագործելու համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111595
(220) 13.12.2011

(111) 18705
(151) 02.08.2012
(181) 13.12.2021
(730) Թիբոթեք ֆարմասյութիքըլզ, IE
(442) 18.01.2012
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20111647
(220) 22.12.2011

(111) 18706
(151) 02.08.2012
(181) 22.12.2021

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, կարմիր և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 4. արդյունաբերական յուղեր և քսուքներ
(թանձր). քսանյութեր. վառելիք. վառելիքի համար
նախատեսված ոչ քիմիական հավելումներ:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20111682
(220) 29.12.2011

(111) 18707
(151) 02.08.2012
(181) 29.12.2021
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(442) 03.02.2012
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական և բուժական պատ
րաստուկներ մարդկանց համար և անասնա
բուժության մեջ օգտագործելու համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111683
(220) 29.12.2011

(111) 18708
(151) 02.08.2012
(181) 29.12.2021
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(442) 03.02.2012
(540)
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(511)
դաս 5. դեղագործական և բուժական պատ
րաստուկներ մարդկանց համար և անասնա
բուժության մեջ օգտագործելու համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

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

(210) 20111684
(220) 29.12.2011

(111) 18709
(151) 02.08.2012
(181) 29.12.2021
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(442) 03.02.2012
(540)

(210) 20111689
(220) 29.12.2011

(511)
դաս 5. դեղագործական և բուժական պատ
րաստ ուկներ մարդկանց համար և անաս
նաբուժության մեջ օգտագործելու համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

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

(210) 20111687
(220) 29.12.2011

(111) 18710
(151) 02.08.2012
(181) 29.12.2021
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(442) 03.02.2012
(540)

(210) 20111690
(220) 29.12.2011

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

(511)
դաս 5. դեղագործական և բուժական պատ

(210) 20111688
(220) 29.12.2011

(111) 18711
(151) 02.08.2012
(181) 29.12.2021
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(442) 03.02.2012
(540)

8

ՄԱՍ
№ 1

(111) 18712
(151) 02.08.2012
(181) 29.12.2021
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(442) 03.02.2012
(540)

(111) 18713
(151) 02.08.2012
(181) 29.12.2021
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(442) 03.02.2012
(540)

րաստուկներ մարդկանց համար և անասնա
բուժության մեջ օգտագործելու համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111714

(111) 18714

(220) 30.12.2011

(151) 02.08.2012

(181) 30.12.2021
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան 0064, Րաֆֆու
111, AM
(442) 16.03.2012
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8

ՄԱՍ
№ 1

(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք Ինդսթրի
«Ալկալոիդ» ԱԴ-Սկոպյե, MK
(442) 03.02.2012
(540)

(540)

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

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

(210) 20120022
(220) 09.01.2012

(111) 18717
(151) 02.08.2012
(181) 09.01.2022
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(442) 03.02.2012
(540)

(210) 20111716
(220) 30.12.2011

(111) 18715
(151) 02.08.2012
(181) 30.12.2021
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան 0064, Րաֆֆու
111, AM
(442) 16.03.2012
(540)

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

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ գույնով:
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա

(210) 20120023
(220) 09.01.2012

(111) 18718
(151) 02.08.2012
(181) 09.01.2022
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(442) 03.02.2012
(540)

մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
____________________

(210) 20120021

(111) 18716

(220) 09.01.2012

(151) 02.08.2012
(181) 09.01.2022

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

(210) 20120024
(220) 09.01.2012

(111) 18719
(151) 02.08.2012
(181) 09.01.2022
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
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(210) 20120112
(220) 27.01.2012

(442) 03.02.2012
(540)

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

(210) 20120046
(220) 13.01.2012

8

ՄԱՍ
№ 1

(111) 18721
(151) 02.08.2012
(181) 27.01.2022
(730) «Մամա միա գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդա
նանց 8, 1/4 տարածք, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(111) 18720
(151) 02.08.2012
(181) 13.01.2022

(730) Յունիլևր Ն.Վ., NL
(442) 20.02.2012
(540)

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

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ շագանա
կագույն, ոսկեգույն և դեղին գունային հա
մակցությամբ:
(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նա
խատ եսված են օգտագործելու արդյունաբ ե
րական և գիտական նպատակներով, լուսա
նկարչության, գյուղատնտեսության, այգե
գործության և անտառաբուծության մեջ. չմշակ
ված սինթետիկ խեժեր, չմշակված պլաստմաս
սաներ. պարարտանյութեր. կրակմարող բաղա
դրություններ. քիմիական նյութեր մետաղների
զոդման և մխման համար. քիմիական նյութեր
սննդամթերքի պահածոյացման համար. դաբաղիչ
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական
նպատակներով օգտագործելու համար.
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. չմշակ
ված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման
մետաղներ՝ գեղարվեստական, գեղազարդման
նպատակների և գեղարվեստական տպա
գրության համար.
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
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զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր,
պատրույգներ լուսավորման համար.
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր.
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղ յա շինանյութեր.
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և շինու
թյուններ. մետաղ յա նյութեր ռելսուղին երի
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.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ
ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս 
պորտային միջոցների համար նախատ ես
վածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ
և փոխանցման տարրեր(բացառությամբ վեր
գետնյա տրանսպորտային միջոցների համար
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական գոր
ծիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառավար
վողների. ինկուբատորներ. առևտրի ավտոմատ
ներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք.
ածելիներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատ ո
գրաֆ իական, օպտիկական, կշռման, չափ
ման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման),
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիք
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ներ. էլեկտրականության հաղորդման, միաց
ման, փոխակերպման, կուտակման, կար
գավորման 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 ապարատներ,
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովում. կրակ
մարիչներ
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամ նաբուժական և անասնաբուժական
սարքեր և 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
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամա
նակաչափ սարքեր.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառու
թյամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր և
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
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փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, աս
բեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստված
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
մասնակի մշակված պլաստմասսայից իրեր.
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ
մետաղյա ճկուն խողովակներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ.
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ.
անձրևակալներ և հովանոցներ. 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
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից
պատրաստված 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. պող
պատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի
մշակված ապակի (բացառությամբ շինար ա
րական ապակու). ապակյա, հախճապակյա և
ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում.
դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասան
ներ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրե
զենտ, առագաստներ, պարկեր և տոպրակներ
(որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծ
ման նյութեր (բացառությամբ ռետինից և
պլաստմասսայից պատրաստվածների). մանա
ծագործական թելքահումք.
դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագոր
ծության համար.
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դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դա
սերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական ծա
ղիկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդ
գրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական,
այգեգործական, անտառային և հացահատիկա
յին մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասե
րում. կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն.
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր
կենդանիների համար. ածիկ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա
դրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի).
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական
գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա
վորումների տեղակայում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 40. նյութերի մշակում.
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դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու
թային միջոցառումների կազմակերպում.
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.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. կենդա
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետի
կական ծառայություններ. գյուղատնտեսական,
այգեգործական և անտառային ծառայություններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա
կանության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող անհա
տական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար:
____________________

(210) 20120224
(220) 21.02.2012

(111) 18722
(151) 02.08.2012
(181) 21.02.2022
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց,
Գործարանային 10, AM
(442) 06.04.2012
(540)

(526) Բացի «TIP» տառակապակցությունից
մնացած տարրերն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց
շագանակագույն, ոսկեգույն և կարմիր գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ, ծխելու պիտույքներ,
լուցկի:
____________________
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(210) 20120361
(220) 14.03.2012

(111) 18723
(151) 02.08.2012
(181) 14.03.2022
(730) «Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն»
ՓԲԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 10, 95 տարածք,
(442) 18.04.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ և կապույտ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 44. գյուղատնտեսական, այգեգոր
ծական և անտառային ծառայություններ:
____________________

(210) 20120368
(220) 15.03.2012

(111) 18724
(151) 02.08.2012
(181) 15.03.2022
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի
նահանգ, US
(442) 18.04.2012
(310) 010670503 (320) 23.02.2012 (330) EM
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և արհեստական
սուրճ. բրինձ, տապիոկա և սագո, ալ յուր և
հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. սառեցված աղանդեր. շա
քար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սննդային սառույց.
սուրճի փոխարինիչներ. ըմպելի շոկոլադ.
հացահատիկային մթերքներից պատրաստված
փոքրիկ բատոններ. մակարոնեղեն. լապշա.

44
44
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թխվածքաբլիթներ, գալետներ. հրուշակեղեն
քաղցր խմորից. շոկոլադ. պաղպաղակ. սա
ռեցված հրուշակեղեն. սոուս պեստո. խոտեր,
կանաչիներ. օգտագործման համար պատրաստի
սննդամթերքներ՝ հիմնականում պատրաստված
վերը թվարկած ապրանքներից:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120394
(220) 20.03.2012

(111) 18725
(151) 02.08.2012
(181) 20.03.2022
(730) «Դավիթ բարս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց
16ա, բն. 6, AM
(442) 18.04.2012
(540)
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(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, մուգ և
բաց կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. մետաղադրամով աշխատող ապա
րատներ, որոնց միջոցով տրամադրվում են
տարբեր ապրանքներ, այն է՝ հիգիենիկ անձեռո
ցիկներ, ձեռքերը մանրէազերծող պարագաներ,
ատամի խոզանակներ, պահպանակներ.
դաս 10. հասակ, քաշ, արյան ճնշում չափող
բազմաֆունկցիոնալ կշեռքներ:
____________________

(210) 20120429
(220) 26.03.2012

(111) 18727
(151) 02.08.2012
(181) 26.03.2022
(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան,
Ամիրյան 20, բն.1, AM
(442) 18.04.2012
(540)
(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կարմիր և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր:
____________________

(210) 20120397
(220) 21.03.2012

(111) 18726
(151) 02.08.2012
(181) 21.03.2022
(730) «Ամեսկո» ՍՊԸ, Երևան, Լենինգրադյան
14, բն. 17, AM
(442) 04.05.2012

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

45
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(210) 20120459
(220) 30.03.2012

(111) 18728
(151) 02.08.2012
(181) 30.03.2022
(730) «Ռեսո» ապահովագրական ՓԲԸ, Երևան,
Նալբանդյան 9/30, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(526) «INSURANCE» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ և մուգ
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 36. ապահովագրություն:
____________________

(210) 20120461
(220) 30.03.2012

(111) 18729
(151) 02.08.2012
(181) 30.03.2022
(730) «Հայր և որդի Շուշանյաններ» ՍՊԸ,
Գեղարքունիքի մարզ, գ. Շորժա, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց մանուշա
կագույնով:
(511)
դաս 30. պաղպաղակ, կարամելապատ
ադիբուդի.
դաս 43. սրճարան:
____________________

(210) 20120478
(220) 06.04.2012
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(730) «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան
71 շ., բն. 34, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(511)
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:
____________________

(210) 20120482
(220) 06.04.2012

(111) 18731
(151) 02.08.2012
(181) 06.04.2022
(730) «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան
71 շ., բն. 34, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(511)
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:
____________________

(210) 20120495
(220) 12.04.2012

(111) 18732
(151) 02.08.2012
(181) 12.04.2022
(730) «Վար ընդ Վահ» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան
Մեծի 40 շ., բն.78, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(111) 18730
(151) 02.08.2012
(181) 06.04.2022
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(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, ծիրա
նագույն, երկնագույն և սև գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
____________________

(210) 20120505
(220) 13.04.2012

(111) 18733
(151) 02.08.2012
(181) 13.04.2022
(730) «Բիգբրեյն» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ.
Այնթափ 1/1, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, նարնջագույն,
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 42. համակարգչային ծրագրերի մշակում:
____________________

(210) 20120507
(220) 13.04.2012

(111) 18734
(151) 02.08.2012
(181) 13.04.2022
(730) «Գարանտ Ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան
9, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ գույնով:
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(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նա
խատ եսված են օգտագործելու արդյունաբ ե
րական և գիտական նպատակներով, լուսա
նկարչության, գյուղատնտեսության, այգե
գործ ության և անտառաբուծության մեջ.
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված պլաստ
մասսաներ. պարարտանյութեր. կրակմարող
բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղ
ների 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.
չմշակվ ած բնական խեժեր. թերթավոր և
փոշեն ման մետաղներ՝ գեղարվեստական,
գեղազարդման նպատակների և գեղարվ ես
տական տպագրության համար.
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 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ
անասնաբուժական նպատակների համար, դիե
տիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
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դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղ յա շինանյութեր.
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և շինու
թյուններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար.
մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր
և փականքային իրեր. մետաղյա խողովակներ.
անկիզելի պահարաններ. սովորական մետաղ
ներից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. հանքանյութեր.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար
ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպո
տային միջոցների համար նախատեսվածների).
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանցման
տարրեր(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր
տային միջոցների համար նախատեսվածների).
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ.
առևտրի ավտոմատներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք.
ածելիներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ
խական, լուսանկարչական, կինեմ ատոգ րա
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ
ներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ
և տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
կրակմարիչներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամ ն աբուժական և անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
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սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապա
րատներ.
դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր.
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամա
նակաչափ սարքեր.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտո
ղական ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքա
վորումների). պլաստմասսայե նյութեր փաթե
թավորման 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.
անձրևակալներ և հովանոցներ. 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 կառուցվածք
ներ և շինություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.
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դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի փո
խարինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյու
թեր. իրեր մաքրման նպատակների համար.
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի
մշակվ ած ապակի (բացառությամբ շինարա
րական ապակու). ապակյա, հախճապակյա և
ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում.
դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասան
ներ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ,
առագաստներ, պարկեր և տոպրակներ (որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից
պատրաստվածների). մանածագործական
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 ծա
ղիկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդ
գրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 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.
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դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի փոխա
րինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր,
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ,
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). հա
մեմունք սառույց.
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական,
այգեգործական, անտառային և հացահատիկա
յին մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դա
սերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր և բան
ջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ.
կեր կենդանիների համար. ածիկ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա
դրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի).
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա
վորումների տեղակայում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
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.
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դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. կենդա
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգեգոր
ծական և անտառային ծառայություններ.
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:
____________________

(210) 20120519
(220) 16.04.2012

(111) 18735
(151) 02.08.2012
(181) 16.04.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հերոս Ֆարմազյան,
Աբովյան, Նաիրյան 2 շենք, բն. 32, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(526) «Խմորեղեն» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն,
նարնջագույն, երկնագույն, դեղին, կարմիր
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. խմորեղեն, թխվածքներ:
____________________

(210) 20120520
(220) 17.04.2012

(111) 18736
(151) 02.08.2012
(181) 17.04.2022
(730) «Ինտեր լոտո» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան
26, AM
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(442) 04.05.2012
(540)

(511)
դաս 41. ինտերնետային կայքի միջոցով
խաղադրույքների ընդունում:
____________________

(210) 20110691
(220) 02.06.2011

(111) 18737
(151) 07.08.2012
(181) 02.06.2021
(730) Այմաքս Քորփորեյշն, CA
(442) 22.07.2011
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ, այն է՝ կարճաթև
շապիկներ, մանածագործական վերնաշապիկներ
և սպորտային ֆուֆայկաներ, մարզահագուստի
վարտիքներ, կեպիներ, գդակներ և գլխարկներ.
դաս 41. կինոթատրոնների նախագծման
և ձևավորման վերաբերյալ խորհրդակցական
ծառայություններ. կինոթատրոնների միջո
ցով տրամադրվող զվարճություններ. տարա
ծության մեջ շարժման նմանակում ստեղծող
վարժասարքերի միջոցով տրամադրվող զվար
ճություններ. խաղերի և զվարճությունների
տրամադրում թվային ֆորմատում, օնլայն
ռեժիմում, բեռնված տվյալների կամ հոսքային
ֆորմատներում:
դաս 45. ֆիլմերի լիցենզավորում հեռուստա
տեսային հեռարձակման համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110861
(220) 15.07.2011

(111) 18738
(151) 07.08.2012
(181) 15.07.2021
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(730) Ջոնսոն Քընթրոլս Հիբրիդ ընդ Րիսայքլինգ
ԳՄԲՀ, DE
(442) 21.10.2011
(540)

(526) «START STOP» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 7. մեքենաներ մարտկոցների
արտադրության համար, մասնավորապես՝
շարժիչային տրանսպորտային միջոցների
մարտկոցների արտադրության համար.
դաս 9. ապարատներ հոսանքի հաղորդ
ման, բաշխման, փոխակերպման, կուտակման,
կարգավորման կամ կառավարման համար.
կուտակիչներ, մարտկոցներ և լիցքավորման
սարքեր մարտկոցների համար, ներառյալ՝
ավտոմոբիլային գործարկման մարտկոցներ և
լիցքավորման սարքեր դրանց համար. սարքեր
մարտկոցների վերահսկման (դիտարկման)
համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111182
(220) 22.09.2011

(111) 18739
(151) 07.08.2012
(181) 22.09.2021
(730) Աթլանթիք Սպ. Զ Օ.Օ., PL
(442) 16.03.2012
(540)

(511)
դաս 3. հակաքրտնարտադրման միջոցներ.
hոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի
բուրումնավետացման համար. անձնական
օգտագործման հոտազերծիչներ. հոտազերծող
օճառներ. օծանելիքային իրեր. կոսմետիկական
պատրաստուկներ լոգանքի համար. կոսմե
տիկական միջոցներ. կոսմետիկական հավա
քածուներ. կոսմետիկական քսուքներ. միջոցներ
շպար անելու համար. օծանելիք. շրթներկ.
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դիմափոշի շպարի համար. շրթնաքսուքներ.
դաս 18. պիտույքատուփեր հարդարանքի
իրերի համար (դատարկ). հովանոցներ. ճամ
փորդական պայուսակներ հագուստի համար.
անձրևանոց. թղթապանակներ. մեծ պայու
սակներ. դրամապանակներ. ծովափի պա
յուսակներ. ձեռքի ճամպրուկներ. կանացի
պայուսակներ.
դաս 25. գլխարկներ, լանջապանակներ
(պլաստրոն), հագնելու սպիտակեղեն, սպի
տակեղեն (հագուստ), իրանակալներ (կանացի
սպիտակեղեն), սպիտակեղեն (վուշի), քրտինք
կլանող (ներծծող) հագնելու սպիտակեղեն,
կրծկալներ, բլուզներ, բոաներ (կանացի վզպատ
ներ (վզամորթիներ), գորժետներ), ճտքավոր
(երկարաճիտ) կոշիկներ, բրիջներ, կոշիկ
ների ճտքեր, կրունկներ կոշիկների համար,
կցամասեր կոշիկների համար, կոշիկի սահելը
խոչընդոտող հարմարանքներ, կոշիկներ, սպոր
տային կոշիկներ, քուղերով կիսակոշիկներ,
վզպատներ, գլխարկի հովարներ, գլխարկներ
(գլխի ծածկոցներ), լողագլխարկներ, սաբոներ,
տրիկոտաժե հագուստ, մանկական վարտիքներ,
խանձարուրներ, բարուրներ, հագուստ ջերսիից,
մորթե թիկնոցներ, գոգնոցներ (հագուստ),
փողկապներ (վզկապներ), մորթիներ (հագուստ),
զանկապաններ, փողքաժապավեններ (ներ
բան երիզներ), մարմնամարզական (կիսա)
կոշիկներ, սեղմիրաններ, կորսետներ (հագնելու
սպիտակեղեն), կիսավարտիքներ (հագնելու
սպիտակեղեն), տակի շրջազգեստներ, կիսա
վարտիքներ (տղամարդու), կրկնակոշիկներ,
կարճ զանկապաններ, բաճկոնակներ, լողա
զգեստներ (կանացի), լողի կոշիկներ, լողի խա
լաթներ, լողի ոտնամաններ, լողազգեստներ
(տղամարդու), բանվորական բլուզներ, կոմբի
նեզոններ (հագուստ), կոմբինեզոններ ջրային
դահուկների համար, շապիկներ (բլուզներ),
ներդիրներ շապիկների (բլուզների) համար,
սպորտային տրիկոտաժեղեն, փողկապներ,
եղջրվամուշտակներ, գամաշներ (ճարմանդներ),
վարտիքներ (փոխաններ), պատարագի հա
գուստ, պիջակներ (հագուստ), թասակներ
(կլոր, ոչ խորը, առանց եզրերի գլխարկ), գլխի
ծածկոցներ, գլխակապեր (գլխի ծածկոցներ),
ականջակալներ (հագուստ), հագուստ (զգեստ),
պատրաստի հագուստ (զգեստ), հագուստ մարմ
նամարզիկների համար, բոլորագլխարկներ,
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մուֆտաներ, ձեռնամուշտակներ (հագուստ),
գուլպաների կրկնակրունկներ, թղթե հագուստ,
անջրանցիկ հագուստ, հագուստ արհեստական
կաշվից, կաշվե հագուստ, էլեկտրականությամբ
չտաքացվող մուֆտաներ ոտքերի համար,
վերնազգեստ, արևապաշտպան հովարներ
գլխարկների համար. վերարկուներ, գրացիաներ
(կանացի գոտիներ), հողաթափեր, գոտիներ
(հագուստ), կոշիկի փոկեր, կնգուղով վերարկու
(համակցված), մուշտակներ (քուրքեր), պիժա
մաներ (ննջազգեստներ), լողափի կոշիկներ,
լողափի հագուստ, վերարկուներ, ժիլետներ,
կախակապեր, կապեր գուլպաների համար,
գուլպաներ, քրտինք կլանող (ներծծող) գուլ
պաներ, տրիկոտաժեղեն, քրտինք կլանող
(ներծծող) հագուստ, կիսակոշիկներ, մանտո
(կանացի լայն վերարկու, հիմնականում մորթե
ղենից), պուլովերներ, նավաստու բլուզներ, զու
գագուլպաներ, ձեռնոցներ (հագուստ), հագ
նելու սպիտակեղեն տղամարդկանց համար,
թաթմաններ, սանդալներ, սարիներ, կարճ գուլ
պաներ, կապեր կիսագուլպաների համար, վար
տիքներ, փոխաններ, սպորտային շապիկներ,
սպորտային կոշիկներ (բութսեր). շրջազգեստներ,
կրծքակալներ. դիմակահանդեսի կոստյումներ,
զգեստներ, սվիտերներ, շալեր, տաբատակալ
ներ, խալաթներ, մանկական կրծկալներ (բացա
ռությամբ թղթից պատրաստվածների), տաք
անջրանցիկ կոշիկներ, բոդիներ (հագնելու սպի
տակեղեն), մարզաշապիկներ, քողեր (շղարշներ),
նորածնի օժիտ, բաճկոններ, գոտի- քսակներ
(դրամապանակներ), տաբատի գոտիներ, թևա
տակեր (կռնատակեր):
(740) Ա. Գալոյան
____________________
(210) 20111440
(220) 11.11.2011

(111) 18740
(151) 07.08.2012
(181) 11.11.2021
(730) Փոլ Էնթոնի Սաադ, ZA
(442) 20.02.2012
(540)
(511)
դաս 30. մշակված հացահատիկային արտա
դրանք, որը պարունակում է սոյա, եգիպտացորեն,
վարսակ. հացահատիկի հիմքով մթերքներ.
հացահատիկային բույսերից պատրաստված
արտադրանք:
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20111580
(220) 13.12.2011

(111) 18741
(151) 07.08.2012
(181) 13.12.2021
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 03.02.2012
(540)
(511)
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային
միջոցներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111581
(220) 13.12.2011

(111) 18742
(151) 07.08.2012
(181) 13.12.2021
(730) Ջոնսն Քոնթրոլս Թեքնոլըջի Քամփնի, US
(442) 03.02.2012
(540)

(511)
դաս 9. մարտկոցներ, հաղորդիչ ցանցեր
մարտկոցների համար և մարտկոցների կուտա
կիչներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111612
(220) 16.12.2011

(111) 18743
(151) 07.08.2012
(181) 16.12.2021
(730) Ջոնսն Քոնթրոլս Թեքնոլըջի Քամփնի, US
(442) 03.02.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կապույտ
գունային համակցությամբ:
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(511)
դաս 9. մարտկոցներ, հաղորդիչ ցանցեր
մարտկոցների համար և մարտկոցների կուտա
կիչներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(111) 18744
(151) 07.08.2012
(181) 16.12.2021
(730) Ջոնսն Քոնթրոլս Թեքնոլըջի Քամփնի, US
(442) 03.02.2012
(540)
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(210) 20120085
(220) 20.01.2012

(111) 18746
(151) 07.08.2012
(181) 20.01.2022
(730) «Արս-ֆայն» ՍՊԸ, Երևան, Սիլիկյան թաղ.
7-րդ փող., 47/1, AM
(442) 20.02.2012
(540)

(210) 20111613
(220) 16.12.2011

(511)
դաս 9. մարտկոցներ, հաղորդիչ ցանցեր
մարտկոցների համար և մարտկոցների կուտա
կիչներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111676
(220) 28.12.2011

(111) 18745
(151) 07.08.2012
(181) 28.12.2021
(730) «Մրգանուշ» գինու-կոնյակի գործարան
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մրգանուշ, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(526) «40 » գրառումն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի):
____________________

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ.
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու
ժակ ան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ
րաստուկներ 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 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. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա
դրանյութեր:
____________________

(210) 20120091
(220) 24.01.2012

(111) 18747
(151) 07.08.2012
(181) 24.01.2022
(730) «Ինտերշոպպինգ» ՍՊԸ, Երևան, Գուսան
Շերամի 89, բն. 1, AM
(442) 20.02.2012
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20120135
(220) 01.02.2012

(111) 18748
(151) 07.08.2012
(181) 01.02.2022
(730) Արմինեքս Ինթերնեյշնլ, Ինք., US
(442) 20.02.2012
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման),
ճարպ ազ երծման և հղկամշակման համար.
օճառն եր. օծանելիք, եթերային յուղեր, կոս
մետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ.
կուտ իկուլաների լավորակիչներ. քսուքներ
կուտիկուլաների համար. լոսյոններ ձեռքերի
համար. լոսյոններ եղունգների ամրացման
համար. սևաներկ թարթիչների և հոնքերի
համար. եղունգների փայլեցման միջոցներ.
եղունգների խնամքի միջոցներ, եղունգների
խնամքի պատրաստուկներ, այն է՝ եղունգները
փափկացնող միջոցներ. եղունգների քսուքներ.
արծներ (էմալներ) եղունգների համար. լաքեր
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եղունգների համար. արտադրանք եղունգների
խնամքի համար, այն է՝ արհեստական եղունգներ
(թիփսեր), սոսինձ, լաքեր և փայլեր. եղունգները
ամրացնող միջոցներ. եղունգները փայլեցնող
լաքեր. արծնուկներ եղունգների փայլեցման
համար. միջոցներ եղունգների դիմացկունության
համար. յուղեր կոսմետիկական նպատակների
համար. մաշկը խոնավացնող միջոցներ.
արևապաշտպան միջոցներ. կոսմետիկական
դիմակներ, դեկորատիվ արտատպվող նկարներ
և մաշկին կպչող զարդեր կոսմետիկական
նպատակների համար. սկրաբներ ոտքերի
համար. եղունգների լաքի հեռացման միջոցներ.
դեղերով չտոգորված քսուքներ ոտքերի համար.
պատրաստուկներ մաշկի հղկամշակման համար.
մաշկի մաքրման միջոցներ. մաշկի լավորա
կիչներ. մաշկի դիմակներ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120178
(220) 09.02.2012

(111) 18749
(151) 07.08.2012
(181) 09.02.2022
(730) «Գյուրջյան և որդիներ» ՍՊԸ, Երևան,
Ռոմանոս Մելիքյան 2/2 -5, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 29. մսից պատրաստված կիսաֆաբ
րիկատներ.
դաս 30. խմորից պատրաստված կիսաֆաբ
րիկատներ:
____________________

(210) 20120260
(220) 24.02.2012

(111) 18750
(151) 07.08.2012
(181) 24.02.2022

(730) «Մրգանուշ» գինու-կոնյակի գործարան
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մրգանուշ, AM
(442) 06.04.2012
(540)
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________
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(210) 20120312
(220) 01.03.2012

(111) 18751
(151) 07.08.2012
(181) 01.03.2022
(730) «Լաքի փիփլ» ՍՊԸ, Երևան, Բաշինջաղյան
133, AM
(442) 06.04.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է փիրուզագույն և
շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ. ներմուծում:
____________________

(210) 20120314
(220) 02.03.2012

(111) 18752
(151) 07.08.2012
(181) 02.03.2022
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ.
Գինեվետ, 0627, AM
(442) 16.03.2012
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________
(210) 20120316
(111) 18753
(220) 02.03.2012
(151) 07.08.2012
(181) 02.03.2022
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ.
Գինեվետ, 0627, AM
(442) 16.03.2012
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________
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(210) 20120330
(220) 06.03.2012

(111) 18754
(151) 07.08.2012
(181) 06.03.2022
(730) «Լունատուր» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 5, AM
(442) 06.04.2012
(540)

(526) «ARMENIAN LAND TRAVEL AGENCY»
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է սև, մոխրագույն և
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20120334
(220) 07.03.2012

(111) 18755
(151) 07.08.2012
(181) 07.03.2022
(730) «Մտավոր սեփականության իրավունքի
կենտրոն» հիմնադրամ, Երևան, Վ.
Համբարձումյան 16, բն. 52, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(526) «INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
CENTER» արտահայտությունն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու
թային միջոցառումների կազմակերպում.
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.
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դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ. անվտանգության ծառայություններ սե
փականության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող ան
հատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար:
____________________

(111) 18756
(151) 07.08.2012
(181) 13.03.2022
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 18.04.2012
(310) 85471575 (320) 14.11.2011 (330) US
(540)
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(210) 20120365
(220) 14.03.2012

(111) 18758
(151) 07.08.2012
(181) 14.03.2022
(730) Միլենիում Ֆարմասյութիքլս, Ինք., Դելա
վերի նահանգի կորպորացիա, US
(442) 18.04.2012
(310) 852208
(320) 10.11.2011 (330) NZ
(540)

(210) 20120353
(220) 13.03.2012

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի
խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. ոչ
բուժական արդուզարդի պարագաներ. մաշկի
խնամքի միջոցներ, այն է՝ մաշկի քսուքներ,
ժելեր, շիճուկներ, լոսյոններ, լավորակիչներ,
դիմակներ, խոնավացնող միջոցներ, մաքրող
միջոցներ, թեփազերծող միջոցներ, բալասաններ
շրթունքների համար, հիմքեր շպարի համար,
երանգավորող և փափկացնող միջոցներ.
դիմափոշի և փոշիներ աչքերի և այտերի համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120364
(220) 14.03.2012

(111) 18757
(151) 07.08.2012
(181) 14.03.2022
(730) Վուլվերին Աութդորզ, Ինք., Միչիգան
նահանգի կորպորացիա, US
(442) 04.05.2012
(540)
(511)
դաս 18. պայուսակներ.
դաս 20. ննջապարկեր.
դաս 22. վրաններ, վրանածածկեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար. դեղագործական պատրաս
տուկներ քաղցկեղային հիվանդությունների
բուժման և կանխարգելման համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120366
(220) 14.03.2012

(111) 18759
(151) 07.08.2012
(181) 14.03.2022
(730) Միլենիում Ֆարմասյութիքլս, Ինք., Դելա
վերի նահանգի կորպորացիա, US
(442) 18.04.2012
(310) 852209 (320) 10.11.2011 (330) NZ
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար. դեղագործական պատ
րաստուկներ քաղցկեղային հիվանդությունների
բուժման և կանխարգելման համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120458
(220) 30.03.2012

(111) 18760
(151) 07.08.2012
(181) 30.03.2022
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(730) «Նոր Նորք կաբելային ծառայություն»
ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորք, Մառի նրբ. 19/21,
բն. 26, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, սև,
մոխրագույն և վարդագույն գունային հա
մակցությամբ:
(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
____________________

(210) 20120462
(220) 30.03.2012

(111) 18761
(151) 07.08.2012
(181) 30.03.2022
(730) «Իստեյտ մենեջմենթ ընդ ադմինիսթրեյշն
քամփնի» ՓԲԸ, Երևան, Բաղրամյան 6, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, բաց մոխրագույն,
բաց և մուգ փիրուզագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ
ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս
պորտային 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.
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դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և տեղե
կատվության թվային այլ կրիչներ. կան
խավճարով աշխատող ապարատների մեխա
նիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման
սարքավորումներ և համակարգիչներ. հա
մակ
 արգչային ծրագրային ապահովում.
կրակմարիչներ.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ.
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
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ.
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
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում.
դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա
սաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ,
բրեզենտ, առագաստներ, պարկեր և տոպրակ
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ներ (որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում).
խծուծման նյութեր (բացառությամբ ռետինից և
պլաստմասսայից պատրաստվածների). մանա
ծագործական թելքահումք.
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
ծաղիկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմ
նամ արզական և սպորտային իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի
զարդեր.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր.
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(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ գույնով:
(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ.
դաս 5. հիգիենիկ միջոցներ.
դաս 16. անձեռոցիկ:
____________________

(210) 20120483
(220) 06.04.2012

(111) 18763
(151) 07.08.2012
(181) 06.04.2022
(730) «Արաման սթոուն սթայլ» ՍՊԸ, ՀՀ,
Գեղարքունիքի մարզ, գ. Զոլաքար, AM
(442) 04.05.2012
(540)

օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20120475
(220) 05.04.2012

(111) 18762
(151) 07.08.2012
(181) 05.04.2022
(730) «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ
Վերին Արտաշատ, AM
(442) 04.05.2012

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ,
դեղին, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 37. բնակելի, հասարակական և
արտադրական շենքեր, շինությունների կառու
ցում, վերակառուցում, վերանորոգում, ներքին
և արտաքին հարդարում, տարածքների բարե
կարգում, էլեկտրամոնտաժային, շինմոն
տաժային և սանիտարատեխնիկական աշխա
տանքների, առաստաղների, պատերի, հատա
կային ծածկերի, ջեռուցման, օդափոխման,
օդորակման, բիոգազի, արևային և հողմային
էներգիայի համակարգերի տեղադրում:
____________________

58
58

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
27.08.2012

(210) 20120484
(220) 06.04.2012

(111) 18764
(151) 07.08.2012
(181) 06.04.2022
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ.
Գինեվետ, 0627, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր, աղբյուրի ջուր, հան
քային և գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհո
լային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատ
րաստման այլ բաղադրանյութեր:
____________________

(210) 20120485
(220) 06.04.2012

(111) 18765
(151) 07.08.2012
(181) 06.04.2022
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ.
Գինեվետ, 0627, AM
(442) 04.05.2012
(540)
(511)
դաս 32. գարեջուր, աղբյուրի ջուր, հան
քային և գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկո
հոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
____________________

(210) 20120489
(220) 06.04.2012

(111) 18766
(151) 07.08.2012
(181) 06.04.2022
(730) Արարատ Խաչատուրի Խաչատրյան,
Վայոց ձորի մարզ, գյուղ Ագարակաձոր, АМ
(442) 04.05.2012
(540)

8

ՄԱՍ
№ 1

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. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ
և տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովում.
կրակմարիչներ.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցա
մաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապա
րատներ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն. դրամավարկային գոր
ծառնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20120501
(220) 12.04.2012

(111) 18767
(151) 07.08.2012
(181) 12.04.2022
(730) «Մասնագիտական կրթության որակի
ապահովման ազգային կենտրոն» հիմ
նադրամ, Երևան, Օրբելու 22, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխ ական, լուսանկարչական, կինեմատ ո
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,

59
59

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
27.08.2012

(591) Նշանը պահպանվում Է վարդագույն,
դեղին, կանաչ, կարմիր, կապույտ գունային
համակցությամբ
(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների 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:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20111694
(220) 30.12.2011

(111) 18768
(151) 07.08.2012
(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) 20111704
(220) 30.12.2011

(111) 18769
(151) 07.08.2012
(181) 30.12.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(554) Ծավալային նշան
(526) «HIGH QUALITY GROUND COFFEE» և «100
g» արտահայտություններն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, կանաչ
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ:
____________________

(210) 20111706
(220) 30.12.2011

(526) Բացի «GRAND CANDY» անվանումից
մնացած բոլոր գրառումները և տուփի
պատկերն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է սև, ոսկեգույն,
կապույտ, սպիտակ և շագանակագույն գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես
դրաժե կոնֆետներ:
____________________

(111) 18770
(151) 07.08.2012
(181) 30.12.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 18.01.2012
(540)

60
60

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
27.08.2012

(554) Ծավալային նշան
(526) «Ս ՆՈՎԻՄ ԳՈԴՈՄ» (ռուս.) արտահայ
տութ յունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կանաչ,
սպիտակ, դեղին, կապույտ, երկնագույն 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) 20120267
(220) 27.02.2012

(111) 18771
(151) 07.08.2012
(181) 27.02.2022
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 06.04.2012
(540)
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(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 06.04.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ մանու
շակագույն, սպիտակ, շագանակագույն և
արծաթագույն գունային համակցությամբ:
(511)
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:
____________________
(210) 20120329
(220) 06.03.2012

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ
մանուշակագույն, սպիտակ, կանաչ, վար
դագույն, դեղին, նարնջագույն և կարմիր
գունային համակցությամբ:
(511)
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:
____________________

(210) 20120269
(220) 27.02.2012

(111) 18772
(151) 07.08.2012
(181) 27.02.2022

(111) 18773
(151) 07.08.2012
(181) 06.03.2022
(730) «ԱյԹի Սիթի» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 16/16, AM
(442) 06.04.2012
(540)

(526) «INFORMATION TECHNOLOGY» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է սև, մուգ և բաց
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր:
____________________
(210) 20120548
(220) 20.04.2012

(111) 18774
(151) 07.08.2012
(181) 20.04.2022

61
61

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
27.08.2012

(730) Մանվել Ավետիքի Հովսեփյան, ՀՀ, Շիրակի
մարզ, ք. Մարալիկ, 1-ին թաղ., շ. 1, բն. 25, AM
(442) 18.05.2012
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոյին խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի):
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20120555
(220) 23.04.2012

(111) 18775
(151) 07.08.2012
(181) 23.04.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ավետիք Գրի
գորյան, Երևան, Օրբելի 65 Ա, բն. 6, AM
(442) 18.05.2012
(540)
(511)
դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20120598
(220) 28.04.2012

(111) 18776
(151) 07.08.2012
(181) 28.04.2022
(730) «Յումանիլայն» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 68ա
շ., թիվ 3 տարածք, АМ
(442) 18.05.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ և
դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 36. գրավատնային գործունեություն:
____________________

8

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20120604
(220) 03.05.2012

(111) 18777
(151) 07.08.2012
(181) 03.05.2022
(730) «Էլբատ» ՓԲԸ, Երեւան, 0043, Շարուրի
37/29, AM
(442) 18.05.2012
(540)

(526) «BATTERY» բառն ինքնուրույն պապանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, կարմիր և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. մարտկոցներ:
____________________

(210) 20120606
(220) 03.05.2012

(111) 18778
(151) 07.08.2012
(181) 03.05.2022
(730) «Էլբատ» ՓԲԸ, Երեւան, 0043, Շարուրի
37/29, AM
(442) 18.05.2012
(540)

(526) «BATTERY» բառն ինքնուրույն պապանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր գույնով:
(511)
դաս 9. մարտկոցներ:
____________________

62
62

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
27.08.2012

8

ՄԱՍ
№ 1

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

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

7152		

08.07.2022

«Զատիկ ստուդիա», Երևան, Կամարակի 2-րդ նրբ., տուն 17, AM

7164

26.07.2022

«Մեծ Սյունիք» ՓԲԸ, Երևան, Տերյան 52/37, AM

7174

08.07.2022

«Սամկոն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Տպագրիչների 8, բն. 9, AM

7175

08.07.2022

«Սամկոն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Տպագրիչների 8, բն. 9, AM

7176

08.07.2022

«Սամկոն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Տպագրիչների 8, բն. 9, AM

7177		

08.07.2022

«Սամկոն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Տպագրիչների 8, բն. 9, AM

7178		

08.07.2022

«Սամկոն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Տպագրիչների 8, բն. 9, AM

7179		

22.07.2022

«Սամկոն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Տպագրիչների 8, բն. 9, AM

7205

29.05.2022

Հեմոֆարմ Ա.Դ. ֆարմասյուտսկո-հեմիսկա ինդուստրիյա, YU

7206		

29.05.2022

Հեմոֆարմ Ա.Դ. ֆարմասյուտսկո-հեմիսկա ինդուստրիյա, YU

7208

25.07.2022

«Արմեն-ալկո» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, Այգեշատի գինու-կոնյակի

					

գործարան, AM

7287		

10.07.2022

«Խասուրո գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Ավան, Նարեկացի 42-38, AM

7512		

26.12.2022

Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

7532		

04.12.2022

Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

63
63

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
27.08.2012

8

ՄԱՍ
№ 1

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения

ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

B82Y 20/00

2666 A

G02F 1/00

2666 A

C12G 3/00

2667 A

F02B 53/00

2668 A

МПК

Номер
патента

A01G 25/00

2663 A

B01J 20/00

2664 A

G01V 1/00

2669 A

B60S 9/00

2665 A

H01H 51/00

2670 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на полезные модели

ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

A01G 31/00

301 U

65
65

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
27.08.2012

8

ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ

արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի
և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения

о регистрации договоров об уступке патентов и товарных
знаков и лицензионных договоров
Գրանցում No 1166

73 (1) Զիջող «Աբգար հինգերորդ» ՍՊԸ

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտա 2, AM
73 (2) Ստացող ««ՍԱն» ՀԹԻՏ» ԿԵՆՏՐՈՆ ՍՊԸ

(11) Վկայական No 11681
73 (1) Զիջող Անհատ ձեռնարկատեր Ռուբեն
Աղինյան, ք. Երևան, Ն. Տիգրանյան 7շ., բն. 19, AM
73 (2) Ստացող «Բակառա-Գլաս» ՍՊԸ
ք. Երևան, Մաշտոցի պող. 21շ., բն. 25/1, AM

ք. Վանաձոր, Սուխումի 12-37, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հանրապետություն

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
26.06.2012
_____________________

Հայաստանի

Գրանցված է

26.06.2012

_____________________

Գրանցում No 1169
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11734

Գրանցում No 1167
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2548
73 (1) Զիջող Էֆ-Էմ Թրեյդմարքս Լիմիթիդ
F-M TR ADEMARKS LIMITED, Manchester
International Office Centre, Styal Road, Manchester,
M22 5TN, United Kingdom, GB
73 (2) Ստացող Ֆեդերըլ-Մոուգլ Լիմիթիդ
F E D E R A L- M O G U L L I M I T E D, M a n c h e s t e r
International Office Centre, Styal Road, Manchester,
M22 5TN, United Kingdom, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

ք. Երևան, Ա.Ահարոնյան 14, բն. 32, AM
73 (2) Ստացող «Գլանժ ալկո» ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ, գյուղ Արամուս, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը

բացառիկ լիցենզիա

Գործողության ժամկետը

27.06.2014

Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
27.06.2012
_____________________

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
26.06.2012
_____________________

Գրանցում No 1168
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13204

73 (1) Զիջող «Յասո Արմենի» ՍՊԸ

Գրանցում No 1170
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13914, 14180
73 (1) Զիջող Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետ
ստվեննոստյու «Դոմուս»
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI
OTVETSTVENNOSTJU “DOMUS“, 109052, g.Moskva,
ul. Smirnovskaya, d.10, str.3, RU

67
67

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
27.08.2012

73 (2) Ստացող Օբշչեստվո Ս Օգրանիչեննոյ
Օտվետստվեննոստյու «Պրեկտիս Կեպիտալ»
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVET
STVENNOSTJU “PRACTICE CAPITAL“, 109052,
g.Moskva, u l. Smirnovskaya, d.10, str.3, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
27.06.2012
_____________________

8

ՄԱՍ
№ 1

Գրանցում No 1173
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
1677, 1678, 2640, 2830, 11466, 15185, 16588,
16661, 16675,
16676, 16733, 16734, 16737, 16738, 16739,
16740, 16741, 16743
Յամ! Ռեսթըրնթս Ինթերնեշնլ Ռաշա ընդ ՍԻՍ ԼԼՔ
YUM! RESTAURANTS INTERNATIONAL RUSSIA AND
CIS LLC, Russia 125171, Moscow, Leningradskoe
shosse, 16A, bld.2, RU
«Ֆասթֆուդ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի
պող.15, բն.16, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գրանցում No 1171
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15570
73 (1) Զիջող «Առսավ–Գռուպ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ավան, Հովհաննիսյան 27, բն. 20, AM
73 (2) Ստացող «Մելով Գրուպ» ՍՊԸ, ք. Երևան,
Հովսեփ Էմին 104, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
28.06.2012
_____________________

Գրանցում No 1172
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
998, 999, 1107, 1108, 1109, 1113, 16082, 16083
Յամ! Ռեսթըրնթս Ինթերնեշնլ Ռաշա ընդ ՍԻՍ ԼԼՔ
YUM! RESTAURANTS INTERNATIONAL RUSSIA AND
CIS, LLC, Russia 125171, Moscow, Leningradskoe
shosse, 16A, bld.2, RU
«Ֆասթֆուդ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի
պող.15, բն.16, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը 1148 պայմանագրի
գրանցման համար ունեցող ապրանքային
նշանների լիցենզիայի պայմանագրում
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
09.07.2012
_____________________

Լիցենզիայի տեսակը 1148 պայմանագրի
գրանցման համար ունեցող ապրանքային
նշանների լիցենզիայի պայմանագրում
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
09.07.2012
_____________________

Գրանցում No 1174
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3906, 5798, 7333, 6382,
7354, 4957, 11895, 14947, 11896, 3466, 2433,
3842, 3471, 3840, 7384, 7383, 6083, 3915,
18355, 6084, 1361, 5942, 11654, 11641, 8410,
18484, 3598, 3599, 1362, 2434, 11897, 3918,
6686, 11217, 10056, 10055, 11218, 3278, 3281,
3827, 1364, 1365, 3280, 4260, 3467, 5947,
1367, 4272, 1368, 18483, 5948, 3917, 1369,
3468, 7187, 7355, 4216, 9937, 1370, 1371,
11898, 12026, 3919, 1372, 8411
73 (1) Զիջող Մերք Շարփ ընդ Դոհմե Քորփ., Նյու
Ջերսիի նահանգ
MERCK SHARP & DOHME CORP., a New Jersey
corporation, One Merck Drive, P.O. Box 100
Whitehouse Station, New Jersey, 08889-0100,
U.S.A., US
73 (2) Ստացող Շերինգ Քորփորեյշն, Նյու
Ջերսիի նահանգ
SCHERING CORPORATION, State of New Jersey,
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, State of New
Jersey 07033, U.S.A., US

68
68

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
18.07.2012
_____________________

Գրանցում No 1175
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 8287
73 (1) Զիջող «Լուսակերտի տոհմային թռչնա
բուծական ֆաբրիկա» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
գյուղ Նոր-Գեղի, Երևանյան 221/2, AM
73 (2) Ստացող «Լուսակերտ միս» ՍՊԸ,
Կոտայքի մարզ, գյուղ Նոր-Գեղի, Երևանյան
221/5, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
18.07.2012
_____________________

Գրանցում No

1176

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18274
73 (1) Զիջող ՍիՍիԷմ Պրոպիեդադ Ինդուստրիալ,
ՍԱ դե ԿՎ
CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL, SA de CV, Ave.
Alfonso Reyes NTE, 2202, Bellavista, Monterrey,
Nuevo Leon, Mexico 64410, MX, MX
73 (2) Ստացող Սերվեսաս Կուաուտեմոկ Մոկ
տեսումա, ՍԱ դե ԿՎ

Գրանցում No 1177
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13065
73 (1) Զիջող Բայեր Ֆարմա Ակտիենգեզելշաֆտ
BAYE R P H A R M A A K T I E N G E S E L L S C H A F T,
Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany, DE
73 (2) Ստացող Բայեր Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի
ԳմբՀ
BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH, AlfredNobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein,
Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
20.07.2012
_____________________

Գրանցում No 1178
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16859
73 (1) Զիջող Անհատ ձեռնարկատեր Արտեմ
Գրիգորյան, ք. Երևան, Շերամի փ. 155 շենք,
բն. 99, AM
73 (2) Ստացող «Արտ-Մաստեր» ՍՊԸ, ք. Երևան,
Հ. Քոչար 15շ., տարածք 52, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
21.07.2012
_____________________

CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE
CV, Ave. Alfonso Reyes NTE, 2202, Bellavista,
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico 64410, MX

Գրանցում No 1179

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

73 (1) Լիցենզատու Կոռնիենկո Անատոլի Վալեն
տինովիչ

Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
20.07.2012
_____________________

8

ՄԱՍ
№ 1

Արտոնագրի բացառիկ լիցենզիա
(11) Արտոնագիր No EA 008132

KORNIYENKO ANATOLIY VALENTINOVICH, 04111,
g.Kiev, ul. Shcherbakova 49-V, kv. 51, UA
73 (2) Լիցենզառու Կովալենկո Անատոլի Անա
տոլյեվիչ

69
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KOVALENKO ANATOLIY ANATOLYEVICH, g.Kiev, ul.

Փոխանցվող իրավունքները մասնակի

Shchorsa 36-B, kv. 77, UA

Գործողության տարածքը

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը

բացառիկ

Գործողության ժամկետը

31.03.2024

Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
23.07.2012
_____________________

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
23.07.2012
_____________________

Գրանցում No 1182
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 1634
73 (1) Լիցենզատու Չիվաս Հոլդինգս (ԻՓ)
Լիմիթիդ

Գրանցում No 1180
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5712, 5713, 17330, 17400,
17570
73 (1) Զիջող Քեդբերի Այլենդ ԼԹԴ.
CADBURY IRELAND LTD, Malahide Road, Coolock,
Dublin 5, IRELAND, IE
73 (2) Ստացող Քեդբերի Շվեփս Թրեժերի
Ինթերնեշնլ
CADBURY SCHWEPPES TREASURY
INTERNATIONAL, c/o Cadbury Ireland Limited,
Coolock, Dublin 5, IRELAND, IE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

8

ՄԱՍ
№ 1

CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, 111-113 Renfrew
Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, Scotland, GB
73 (2) Լիցենզառու Չիվաս Բրադրզ Լիմիթիդ
CHIVAS BROTHERS LIMITED, 111-113 Renfrew
Road, Paisley PA3, 4DY, Scotland, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը

բացառիկ լիցենզիա

Գործողության ժամկետը

23.07.2037

Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
23.07.2012
_____________________

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
23.07.2012
_____________________

Գրանցում No 1183
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 1634

Գրանցում No 1181

73 (1) Լիցենզատու Չիվաս Բրադրզ Պերնո
Ռիկար Լիմիթիդ

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

111/113 Renfrew Road, Paisley PA3, 4DY, Scotland, GB

(11) Վկայական No 5712, 5713, 17330, 17400,
17570

73 (2) Լիցենզառու Չիվաս Բրադրզ Լիմիթիդ

73 (1) Զիջող Քեդբերի Շվեփս Թրեժերի Ինթերնեշնլ
CADBURY SCHWEPPES TREASURY
INTERNATIONAL, c/o Cadbury Ireland Limited,
Coolock, Dublin 5, IRELAND, IE
73 (2) Ստացող Քրաֆթ Ֆուդզ Գլոբալ Բրենդս ԼԼՔ
KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A., US

11/113 Renfrew Road, Paisley PA3 4DY United
Kingdom, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
23.07.2012
_____________________
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Գրանցում No 1184

Գրանցում No 1185

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

(11) Վկայական No 18386

(11) Վկայական No 13587

73 (1) Զիջող «Վահագն և Սամվել» ՍՊԸ

73 (1) Զիջող «Բիոնետ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Եղ.
Թադևոսյան 17, բն.45, AM
73 (2) Ստացող «Էյչնեթ» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ,
գ. Փարաքար, Մեքենագործների 2-39, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան փող. 10 2/4, AM
73 (2) Ստացող «Էլհարմոնի» ՍՊԸ
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան փող. 10, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
24.07.2012
_____________________

Գործողության տարածքը

8

ՄԱՍ
№ 1

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
24.07.2012
_____________________
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ՄԱՍ
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Տեղեկություններ

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

Сведения

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

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

2624

26.10.2011

2644

14.12.2011

2645

14.12.2011

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

245U

27.01.2012թ.
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№ 1

Ուղղում
Поправка
2012թ. №6 պաշտոնական տեղեկագրի «Հաղորդագրություններ» բաժնի «Տեղեկություններ
Օգտակար մոդելի արտոնագրի վաղաժամկետ դադարեցման մասին» ցուցակում
№139U
(13.11.2012թ.) տարեթվի փոխարեն պետք է լինի (13.11.2011թ.)։

В официальном бюллетене № 6, 2012г. в разделе “Сообщения”, “Сведения о досрочном
прекращении действия патентов на полезную модель” в перечне вместо №139U (13.11.2012 г.)
должна быть дата (13.11.2011 г.).

73
73

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
27.08.2012
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Сведения о выданных патентах
(51) (2012.01)		
(11) 2663
(13) A
A01G 25/00
(21) AM20110019
(22) 22.02.2011
(71) Эдуард Ащиянц (AM)
(72) Эдуард Ащиянц (AM)
(73) Эдуард Ащиянц, 0025, Ереван, Саят-Нова
37, кв. 42 (AM)
(54) Генератор гидравлических командных
импульсов
(57) Изобретение относится к системам автома
тизированного напорного полива.
Генератор содержит резервуар, питающую
трубу, распределительный кран, установленный
на дне резервуара сифон и рычаг. На одном конце
рычага прикреплен поплавок, а другим концом
он связан с рукояткой распределительного крана.
Поплавок составлен из двух сосудов, один из
которых заполнен водой, а второй снабжен
сифоном, воздуховодной трубкой и отверстием,
обеспечивающим сообщение внутреннего объема
сосуда с водой резервуара.
Упрощается конструкция генератора, обеспе
чивается надежность работы, увеличивается
диапазон регулирования полива, 1 ил.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2664
(13) A
B01J 20/00
(21) AM20110016
(22) 17.02.2011
(71) “Национальная научная лаборатория имени А.
И. Алиханяна” государственная некоммерческая
организация (AM)
(72) Вачаган Арутюнян (AM), Нарек Акопян
(AM), Васак Гавалян (AM), Вовик Атоян (AM),
Константин Пускулян (AM), Эрик Киракосян (AM),
Мовсес Варданян (AM)
(73) Национальная научная лаборатория имени А.
И. Алиханяна государственная некоммерческая
организация, 0036, Ереван, Алиханян Ехпайрнери
ул., 2 дом (AM)
(54) Способ получения сорбента для очистки
газов и радиоактивных аэрозолей
(57) Изобретение относится к способам получения
сорбента для очистки газов и радиоактивных

аэрозолей. Согласно способу получения сор
бента для очистки газов и радиоактивных
аэрозолей, природный базальт обрабатывают
7,06-17,65% соляной кислотой в течение 2050 мин, промывают, повторно обрабатывают
неорганической кислотой в течение 3-8 ч. Затем
обработанный базальт промывают и сушат. В
качестве неорганической кислоты используют
7,02-23,4 %-ую серную кислоту, а обработанный
базальт промывают раствором неорганической
соли.
Повышается поглощающая способность
сорбента.
_____________________

(51) (2012. 01)
(11) 2665
(13) A
B60S 9/00
(21) AM20120071
(22) 07.05.2012
(71) “Ереванский государственный университет
архитектуры и строительства” государственная
некоммерческая организация (AM)
(72) Армен Эхтибарян (AM), Норайр Овумян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет
архитектуры и строительства” государственная
некоммерческая организация, 0009/Ереван,
Терьян 105 (AM)
(54) Гусеничное колесо
(57) Изобретение относится к транспортным
средствам, конкретно к гусеничным колесам,
которыми возможно регулировать площадь
давления колеса.
Гусеничное колесо имеет обод, в центре
обода ось и центральные площадки. В центро
стремительные цилиндрические проемы
обода вставлены движущиеся во внутрь и
наружу штоки поршня, сочлененные наружной
крайней частью с главной площадкой. Главная
площадка движется вокруг оси штока. На штоках
поршня выступающим образом прикреплены
подшипники. Вспомогательные площадки сочле
нены правым краем с главными площадками и
с левыми сторонами вспомогательных частей.
Вспомогательная часть и сочлененые с ней
площадки имеют подтягивающие во внутрь
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пружины. Подтягивающие пружины подвижной
точкой прикрепляются к внутреннему краю
вспомогательной части, а неподвижной точкой
прикрепляются к оси, которая находится на
ободе. Призма с контурной основой установлена
в нижней стороне колеса.
Повышается проходимость и маневренность
транспортного средства с гусеничным ободом,
экономится топливо, 2 ил.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2666
(13) A
B82Y 20/00
G02F 1/00
(21) AM20120073
(22) 15.05.2012
(71) Гагик Шмавонян (AM), Овсанна Задоян (AM)
(72) Гагик Шмавонян (AM), Овсанна Задоян (AM)
(73) Гагик Шмавонян, 0002, Ереван, Казар
Парпеци 9а, кв.4 (AM), Овсанна Задоян, 0088,
Ереван, Шираз 22, кв. 8 (AM)
(54) Способ изготовления оптоэлектронных
приборов с квантовыми ямами
(57) Изобретение относится к физике твер
дого тела, в частности к проектированию,
изготовлению и улучшению характеристик
наноструктурных приборов.
Согласно способу оптимизированные
характеристики прибора получают путем вы
бора ширины и последовательности кван
товых ям. При выборе характеристик фото
вольтаических и термофотовольтаических
элементов, полупроводниковых оптических
усилителей и перестраиваемых лазеров изго
товляют образцы квантовых ям с различными
ширинами и последовательностями. Графики
их характеристик получают экспериментально,
а ширины и последовательности квантовых ям,
соответствующие необходимым характеристикам
изготовляемого прибора выбирают графически
по методу аппроксимации.
Повышается фоточувствительность фото
вольтаических и термофотовольтаических
элем ентов, расширяется спектр излучения
полупроводниковых оптических усилителей,
улучшается перестраиваемость длины волны
полупроводниковых лазеров, 1 ил.
_____________________
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(51) (2012.01)
(11) 2667
(13) A
C12G 3/00
(21) AM20120026
(22) 07.02.2012
(71) “Государственный аграрный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация (AM)
(72) Карен Казумян (AM), Манвел Сукоян (AM),
Микаел Микаелян (AM), Арег Ходжоян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Способ выдержки коньячного спирта
(57) Изобретение относится к виноделию, в
частности к способам выдержки коньячного
спирта. Коньячный спирт выдерживают с
дубовой древесиной при температуре 20-25°С.
Общая площадь древесины дуба по расчету на
1 л коньячного спирта равна 90 см2. В качестве
дубовой древесины используют термически
обработанную до коричневого цвета дубовую
древесину. Термически обработанную дубовую
древесину и коньячный спирт в течение 50-200
часов подвергают колебательному движению, в
частности 30- 50 колебаниям в минуту.
Обеспечивается повышение качества коньяч
ного спирта за счет полноценной экстракции ком
понентов дубовой древесины.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2668
(13) A
F02B 53/00
(21) AM20110018
(22) 21.02.2011
(71) “Государственный аграрный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация (AM)
(72) Григорий Манасарян (AM), Генрих Манасарян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Роторный двигатель внутреннего сгорания
(57) Изобретение относится к области двига
телестроения, в частности к двигателям внутрен
него сгорания.
Роторный двигатель внутреннего сгорания
имеет неподвижный корпус, ротор с восемью
радиальными выемками, в которых расположены
подпружиненные лопатки, камеры переменного
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объема, трубы для подачи и вывода горючей
смеси, а также впускные и выпускные окна и
свеча зажигания. Двигатель имеет внутри ротора
два радиально противоположных клапанных
газораспределительных узла. Трубы для подачи
и вывода горючей смеси выведены на внешнюю
поверхность ротора, а подпружиненные лопатки
расположены с возможностью закрытия трубы
для подачи и вывода горючей смеси.
Упрощается конструкция двигателя, 3 ил.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2669
(13) A
G01V 1/00
(21) AM20110014
(22) 15.02.2011
(71) Роберт Саргсян (AM), Ваагн Саргсян (AM)
(72) Роберт Саргсян (AM), Ваагн Саргсян (AM)
(73) Роберт Саргсян, 3105, Гюмри, Горганян 99 (AM),
Ваагн Саргсян, 3105, Гюмри, Горганян 99 (AM)
(54) Сейсмометр
(57) Сейсмометр включает устройство пре
образования колебаний в электрическое на
пряжение, регистрирующий и запоминаю
щий цифровой модуль, вход которого под
ключен к выходу устройства преобразования.
Сейсмограф дополнительно снабжен микро
электромеханическим акселератором, выход
которого подключен ко входу регистрирующего
и запоминающего цифрового модуля.
Расширяется область измерения амплитуд
колебаний, 1 ил.
_____________________
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(51) (2012.01)
(11) 2670
(13) A
H01H 51/00
(21) AM20120038
(22) 01.03.2012
(71) “Государственный инженерный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация (AM)
(72) Авген Гаспарян (AM), Маринка Багдасарян
(AM), Наира Гаспарян (AM)
(73) “Государственный инженерный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация, 0009, Ереван, Терьян 105 (AM)
(54) Защитное устройство
(57) Изобретение относится к электротехнике,
в частности к автоматическим устройствам
защиты потребителей электросети, которые
могут быть использованы в системе энергетики
и схемах релейной защиты, в входных схемах
электропитания, обеспечивающих питание
бытовых и производственных установок от
однофазного источника переменного напряжения.
Устройство содержит электромагнитное
реле напряжения и полупроводниковый про
межуточный узел, состоящий из мостового
выпрямителя, резистора, потенциометра, тран
зистора, стабилитрона и тиристора. Устройство
дополнительно содержит промежуточные
узлы: входные и выходные клеммы, второе
полупроводниковое реле напряжения сo своим
электромагнитным реле. Контакты обоих полу
проводниковых реле напряжения соединены
с цепями управления симистора и светового
оповещения, а выход мостового выпрямителя
соединен со входами обоих реле напряжения и
блока светового оповещения.
Обеспечивается автоматическая защита
потребителей электросети от несанкциониро
ванных изменений величины напряжения, 1 ил.
_____________________
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Сведения о выданных патентах
(51) (2012.01)
(11) 301		
(13) U
A01G 31/00
(21) AM20120041U
(22) 05.03.2012
(71) “Государственный аграрный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация (AM)
(72) Степан Маргарян (AM), Армен Маргарян (AM),
Овик Гишян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Система приготовления и подачи пита
тельного раствора в гидропонную теплицу
(57) Полезная модель относится к сельскому
хозяйству и может быть использована для выра
щивания растений методом гидропоники.
Система содержит последовательно соеди
ненные между собой бак для вышедшего из
метатенка жидкого удобрения, рассортировочные
баки с дозаторами, бак для готового питательного
раствора, бак для воды. К баку для питательного

раствора при помощи трубопровода присоеди
нен насос, ко входу которого подсоединен бак
для использованного питательного раствора.
Система имеет также блок управления, крышу,
многоярусные ящики, к верхнему ряду которых
подсоединен трубопровод подачи питательного
раствора, вход которого соединен к выходу
насоса, установленные в ящиках трубы, огра
ничивающие уровень питательного раствора,
подсоединенный к нижним ящикам трубопро
вод для стока, выход которого соединен с баком
для использованного питательного раствора. К
баку для готового питательного раствора при
соединен анализатор, а к выходу насоса – дез
инфицирующая установка. В баке для готового
питательного раствора и рассортировочных баках
размещены соединенные с выходом компрессора
установка активации воздуха и аэратор подачи
активированного воздуха.
Повышаются надежность и эффективность
системы, 3 ил.
_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

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

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

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

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

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

GD

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

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

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

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

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

8

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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