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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 
 A գյուտի արտոնագիր 
 B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն 
21 հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
 հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 գյուտի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
 որից զատված է տվյալ հայտը
71 հայտատուն, երկրի կոդը
72 գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2013.01)  (11) 2710 (13) A
A42B 3/00

(21) AM20110103 (22) 08.08.2011
(71) Վիոլետտա Մուշեղի Պետրոսյան (AM)
(72) Վիոլետտա Մուշեղի Պետրոսյան (AM)
(73) Վիոլետտա Մուշեղի Պետրոսյան, 0028, 
Երևան, Սևաստոպոլյան փող. 23 (AM)
(54) Երեխայի պաշտպանական սաղավարտ
(57) Գյուտը վերաբերում է երեխաների համար 
նախատեսված պաշտպանական միջոցներին, 
մասնավորապես՝ մանկական սաղավարտներին։

Երեխայի պաշտպանական սաղավարտի 
գլխի հետին, ճակատային և կողմնային 
հատվածները պաշտպանող ստորին հատ-
վածամասն իրականացված է բամբակյա գործ-
վածքից պատրաստված 7-12 սմ լայնությամբ 
ժապավենի տեսքով, որի մեջ տեղադրված 
և ամրացված է նմանաձև սպունգե ներդիր։ 
Գլխի վերին հատվածը պաշտպանող վերին 
հատվածամասն իրականացված է իրար 
ուղիղ անկյան տակ ամրակցված բամբակյա 
գործվածքից պատրաստված 4 - 7 սմ լայնութ-
յամբ երկու ժապավենների տեսքով, որոնց 
մեջ տեղադրված և ամրացված են նմանաձև 
սպունգե ներդիրներ։ Ստորին հատվածամասի 
ծայրամասերն իրականացված են իրար «կպչուն» 
օղլակի միջոցով ամրանալու հնարավորությամբ։ 
Վերին հատվածամասի չորս ծայրամասերն 
անցկացված են ստորին հատվածամասի 
ներքին մակերևույթի վրայով և շրջված ստորին 
հատվածամասի առջևի մակերևույթի վրա՝ 
դրա լայնության կեսի չափով։ Սաղավարտը 
գլխին ամրացնող փոկը պատրաստված է 
բամբակյա գործվածքից, որի մեկ ծայրը կոշտ 
ամրացված է ստորին հատվածամասին, իսկ 
մյուսը կատարված է դրան «կպչուն» օղլակի 
միջոցով ամրանալու հնարավորությամբ։

Բարձրացվում է սաղավարտը կրելու 
հարմարավետությունը և պարզեցվում է 
կառուցվածքը, 6 նկ.։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2711 (13) A 
B01J 41/00
C08F 8/00
(21) AM20110175 (22) 14.12.2011
(31) 13/303,201   (32) 23.11.2011   (33) US 
      61/423,277          15.12.2010          US
(71) Իլեքթրիկ Փաուըր Րիսըրչ Ինսթիթյութ, Ինք. (US)
(72) Լեոն Ենգոյան (US), Փոլ Լ. Ֆրատտինի (US), 
Դենիել Մորգան Ուելս (US)
(73) Իլեքթրիկ Փաուըր Րիսըրչ Ինսթիթյութ, Ինք. (US)
(54) Թեթևջրային ռեակտորից անցումային 
մետաղ ների և դրանց ճառագայթաակտիվ 
իզո տոպ ների կատիոնների հեռացման համար 
կլանող խեժ և դրա ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիային, 
մասնավորապես՝ կլանող խեժին և դրա ստացման 
եղանակին, որը կարող է կիրառվել թեթևջրային 
ռեակտորից անցումային մետաղների և դրանց 
ճառագայթաակտիվ իզոտոպների կատիոնների 
հեռացման համար:

Կլանող խեժն իրենից ներկայացնում է ամինի 
հիմքով լիգանդի հետ համարժեքականորեն 
կապակցված սուլֆաթթվային հիմքով պոլի-
մերային խեժ: Ամինի հիմքով լիգանդն ընտրում 
են էթիլեներկամինից, երկէթիլենեռամինից, 
եռէթիլենքառամինից, քառաէթիլենհնգամինից, 
հնգաէթիլենվեցամինից, տրիս(էթիլամինա)
ամինից, պոլիալիլամինից, պոլիվինիլամինից և 
պոլիէթիլենիմինից բաղկացած խմբից: Կլանող 
խեժը ստանում են հետևյալ կերպ. հեռացնում 
են կատիոնափոխանակային խեժի ծակոտիների 
ներսի ջուրը՝ տոլուոլի հետ ազեոտրոպային 
թորման միջոցով, կատիոնափոխանակային 
խեժից լվանում և հեռացնում են մանր մաս-
նիկները, ապա կատիոնափոխանակային խեժից 
քլորիդային միջանկյալ միացության օգտա-
գործմամբ ստանում են սուլֆոնիլքլորիդային խեժ, 
փոխազդում են այն պոլիամինի հիմքով լիգանդի 
հետ: Ստացված կլանող խեժը սառեցնում են, 
լվանում են էթանոլի հոսքում և չորացնում 
վակուումում, որից հետո կլանող խեժը լվանում 
են նատրիումի քլորիդի հագեցած ջրային լու-
ծույթով:

Ընդլայնվում է կլանող խեժերի տեսականին:
(74) Հ. Դավթյան

_____________________
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(51) (2013.01)  (11) 2712 (13) A
B43K 21/00

(21) AM20120145 (22) 12.10.2012
(71) Գագիկ Շմավոնյան (AM), Արամ Մայիլյան (AM)
(72) Գագիկ Շմավոնյան (AM), Արամ Մայիլյան (AM)
(73) Գագիկ Շմավոնյան, 0002, Երևան, Ղազար 
Փարպեցու 9ա, բն.4 (AM), Արամ Մայիլյան, 0088, 
Երևան, Մոլդովական 22, բն. 18 (AM)
(54) Գնդիկավոր մեխանիկական մատիտ
(57) Գյուտը վերաբերում է սարքերի, մասնա-
վորապես` մեխանիկական մատիտի նախա-
գծմանը և մշակմանը:

Գնդիկավոր մեխանիկական մատիտն 
ունի պատյան, դրա կենտրոնական անցքի մեջ 
տեղադրված գրաֆիտե ձող, այն վերևից սեղմող 
զսպանակ, պատյանի կափարիչ: Պատյանի 
ծայրին ազատ պտտման հնարավորությամբ 
տեղադրված է մակերևույթի վրա հավասարա-
չափ տեղակայված փորվածքներով մետաղյա 
գնդիկ, իսկ գրաֆիտե ձողի և զսպանակի 
միջև տեղադրված է սեղմող գլան, ընդ որում, 
մետաղյա գնդիկի տրամագիծը մեծ է գրաֆիտե 
ձողի տրա մագծից:

Բարելավվում են մատիտի օգտագործման 
պարամետրերը և փոքրանում է ինքնարժեքը, 
1 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2713 (13) A 
C05F 11/00
C12N 1/00
C09K 17/00

(21) AM20120133 (22) 24.09.2012
(71) Գայանե Երվանդի Ավետիսովա (AM)
(72) Գայանե Երվանդի Ավետիսովա (AM)
(73) Գայանե Երվանդի Ավետիսովա, 0038, 
Երևան, Լենինգրադյան 6, բն. 58 (AM)
(54) Ազոտ ֆիքսող մանրէների հիման վրա 
կոմպլեքսային կենսաբանական պարար-
տանյութի ստացման եղանակ (տար բերակներ)
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսության 
բնագավառին,  մասնավորապես՝  ազոտ 
ֆիքսող մանրէներից և բնական հանածոներից 
կազմված կոմպլեքսային կենսաբանական 
պարարտանյութի ստացման եղանակներին։ 

Ազոտ ֆիքսող մանրէները նախապես աճեց-
նում են 28-32°C ջերմաստիճանում ագարաց-
ված սննդամիջավայրի վրա, տեղափոխում են 
հեղուկ միջավայր, ստացված ցանքսանյութը 
կուլտիվացնում են աերացիայի պայմաններում 
կիսասինթետիկ հեղուկ սննդամիջավայրում, որին 
ավելացնում են բնական հանածո: Որպես ազոտ 
ֆիքսող մանրէ օգտագործում են Azotobacter և/
կամ Rhizobium ցեղերին պատկանող մանրէներ, 
իսկ որպես բնական հանածո` բնական ցեոլիթ և/
կամ պեռլիտ։

Ընդլայնվում է կենսաբանական պարար-
տանյութերի տեսականին, ստացվում է ավելի 
արդյունավետ, էկոլոգիապես անվնաս պարար-
տանյութ, 3 անկախ կետ։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2714 (13) A
C10J 3/00

(21) AM20120153 (22) 31.10.2012
(71) Մեսրոպ Սերգեյի Առաքելյան (AM)
(72) Մեսրոպ Սերգեյի Առաքելյան (AM)
(73) Մեսրոպ Սերգեյի Առաքելյան, 0063, Երևան, 
Ավան-Առինջ, 1-ին միկրոշրջան 1/8, բն. 23 (AM)
(54) Մեթանի այրման արգասիքների փոխարկ-
ման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է մեթանի այրման 
արգասիքների փոխարկմանը, որը կիրառվում է 
ջերմային էներգիա պահանջող բնագավառներում 
և քիմիական արդյունաբերությունում:

Մեթանի այրման արգասիքների փո-
խարկման սարքն ունի ջրով լցված իրան, իրանի 
մեջ սառը ջրի ներթողման և դրա միջից տաք 
ջրի արտաթողման խողովակաոստեր, իրանի 
մեջ համառանցք տեղադրված փոխարկման 
խուց, գազի այրման խուց` գազի մուտքի 
խողովակով, սառը օդի մուտքի խողովակով և 
վառոցքի մոմով, ելքի խողովակաոստ: Փոխարկ-
ման խուցը ձագարաձև է, որի լայն ծայրին 
ամրակցված է գազի այրման խուցը, իսկ նեղ 
ծայրին ամրակցված է ծայրափողակ, որի ելքին 
միակցված է ելքի խողովակաոստը:

Պարզեցվում է սարքի կառուցվածքը և 
բարձրացվում է օ.գ.գ.-ն, 1 նկ:

_____________________
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(51) (2013.01)  (11) 2715 (13) A 
F04D 17/00
F03G 3/00
F03D 9/00

(21) AM20110105 (22) 12.08.2011
(71) Վարդգես Մուրադյան (AM), Ռաֆիկ Մու-
րադյան (AM), Ռոլանդ Մուրադյան (AM)
(72) Վարդգես Մուրադյան (AM), Ռաֆիկ 
Մուրադյան (AM), Ռոլանդ Մուրադյան (AM)
(73) Վարդգես Մուրադյան, 3105, Գյումրի, Տեր-
Գաբրիելյան փող. 4 (AM), Ռաֆիկ Մուրադյան, 
3105, Գյումրի, Տեր-Գաբրիելյան փող. 4 (AM), 
Ռոլանդ Վարդգեսի Մուրադյան, 3105, Գյումրի, 
Տեր–Գաբրիելյան 4 (AM)
(54) Հոսող միջավայրի հոսքի էներգիայի կեր-
պափոխման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է հիդրոէներգետի կա-
յին, մասնավորապես՝ հոսող միջավայրի հոսքի 
էներգիան մեխանիկական կամ էլեկտրական 
էներգիայի կերպափոխելու սարքերին։

Հոսող միջավայրի հոսքի էներգիայի կեր-
պափոխման սարքն ունի առվակ, հորիզո նական 
հատակով ջրավազան, հատակի կլոր անցք և 
հատակի կլոր անցքին համառանցք տեղադրված 
ստորին գուռ, առվակի և ջրավազանի սահ-
մանային եզրագծերն ունեն լոգարիթմական 
պարույրի տեսք, բարձակներին ամրացված 
տուրբին, որը տեղակայված է հատակի կլոր 
անցքի վերևում՝ առաջացող ջրապտույտի 
դաշտից գոյացող ձագարով տուրբինի թիակների 
շոշափման հնարավորությամբ, իսկ ջրավազանի 
հատակի կլոր անցքի ստորին հատվածամասում 
անցքին համառանցք տեղակայված է դեպի 
գուռն ուղղված խողովակաոստ, ընդ որում, 
ջրավազանը լրացուցիչ ունի վերին գուռ, 
առվակի և ջրավազանի միջև տեղակայված է 
հոսող միջավայրի բարձրությունը կարգավորող 
շարժական արգելապատնեշ, շրջված տուրբինն 
ունի հատած սնամեջ կոնի տեսք, թիակները 
ամրակցված են տուրբինի իրանի արտաքին 
մակերևույթի վրա՝ հոսող մրջավայրի հոսքի 
ուղղությամբ, իսկ իրանի ներքին մակերևույթին 
ուղղահայաց ամրակցված են ներքին թիակներ:

Կարգավորվում է հոսող միջավայրի բարձրու-
թյունը և ապահովվում է տուրբինի վրա ազ դող 
պտտական մոմենտի առաջացումը, 4 նկ:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2716 (13) A
G01N 1/00

(21) AM20120064 (22) 23.04.2012
(71) «Երևանի պետական համալսարան», պե-
տական ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM), 
Ռոմիկ Հարությունյան (AM)
(72) Ռոմիկ Հարությունյան (AM), Ալլա Մանուկյան 
(AM), Արմինե Սաֆարյան (AM), Անուշ Գևորգյան (AM)
(73) «Երևանի պետական համալսարան», պե-
տական ոչ առևտրային կազմակերպություն, 
0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM), Ռոմիկ 
Հարությունյան, 2201, Կոտայքի մարզ, Աբովյան, 
Հանրապետության պող. 4ա, բն. 21 (AM)
(54) Քրոմի քանակական որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է հանքարդյու նա բե-
րությանը, մասնավորապես՝ քրոմ պարունակող 
հանքանյութի մշակման եղանակին:

Քրոմ պարունակող հանքանմուշը քայքայում 
են խիտ թթուների խառնուրդով միկրոալիքային 
վառարանում՝ ստանալով քրոմ պարունակող 
լուծույթ: Քայքայումն իրականացնում են 1:1 
ծավալային հարաբերակցությամբ վերցրած 
98% ծծմբական և 57% պերքլորական թթուների 
խառնուրդով, 220-230°C ջերմաստիճանում և 
7-8 մթն. ճնշման ներքո:

Պարզեցվում է եղանակը:
_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2717 (13) A
G01N 3/00

(21) AM20120149 (22) 26.10.2012
(71) Գագիկ Շմավոնյան (AM), Վլադիմիր Հա րու-
թյունյան (AM)
(72) Գագիկ Շմավոնյան (AM), Վլադիմիր Հարու-
թյունյան (AM)
(73) Գագիկ Շմավոնյան, 0002, Երևան, 
Ղազար Փարպեցու 9ա, բն.4 (AM), Վլադիմիր 
Հարությունյան, 0010, Երևան, Նալբանդյան 17, 
բն. 18 (AM)
(54) Երկչափ ատոմական նյութերի ծալման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ցածր չափայնությամբ 
պինդմարմնային նյութերին, մասնավորպես՝ 
գրաֆինի և այլ երկչափ ատոմական նյութերի 
ծալման գործընթացին:
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Ըստ երկչափ ատոմական նյութերի ծալման 
եղանակի ծալում են երկչափ ատոմական 
նյութի նմուշի եզրամասը և միջնամասը: Հար-
թակի վրա գտնվող երկչափ ատոմական 
նյութի մակերևույթին 2-5 անգամ ամրացնում և 
անմիջապես հեռացնում են կպչուն ժապավեն՝ 
նմուշի միջնամասը պատռելով և դարսաձև 
ծալելով, իսկ եզրամասը` 2-5 անգամ դարսաձև 
ծալելով:

Մեծանում է գրաֆինի ստացման հավա-
նականությունը և հեշտանում է ծալման գործ-
ընթացը, 2 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2718 (13) A
G01N 27/00

(21) AM20120120 (22) 15.08.2012
(71) Արտուշ Անդրանիկի Հովսեփյան (AM)
(72) Արտուշ Անդրանիկի Հովսեփյան (AM)
(73) Արտուշ Անդրանիկի Հովսեփյան, 0056, 
Երևան, Լվովյան 5, բն. 27 (AM)
(54) pH-չափիչ
(57) pH-չափիչն ունի միմյանց հաջորդաբար 
միացված ապակե էլեկտրոդային համակարգ, 
մուտքային ու ելքային դիմադրությունների հավա-
սարեցման ինտերֆեյս և չափման հանգույց: 
Չափման հանգույցն ունի ծրագրավորվող 
միկրոհսկիչ, որի մուտքային պորտերին միաց-
ված են սարքի աշխատանքային ռեժիմի 
ընտրման ու կառավարման ստեղնաշար և միլի-
վոլտմետր, իսկ ելքային պորտերին՝ համա-
կարգիչ, ցուցասարք և ազդանշանային սարք: 
Համակարգիչը միկրոհսկիչին միացված է լար-
ման մակարդակների հավասարեցման ինտեր-
ֆեյսի միջոցով:

Բարձրացվում է pH-ի չափման ճշգրտու-
թյունը, 1 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2719 (13) A
G21K 1/00

(21) AM20120166 (22) 20.11.2012
(71) Ալպիկ Ռաֆայելի Մկրտչյան (AM)
(72) Ալպիկ Ռաֆայելի Մկրտչյան (AM), Արտակ 
Հենրիկի Մկրտչյան (AM), Վահան Ռաշիդի 
Քոչարյան (AM)
(73) Ալպիկ Ռաֆայելի Մկրտչյան, 0012, Երևան, 
Հր. Քոչարի 20, բն. 3 (AM)
(54) Ռենտգենյան ճառագայթման մոնո քրո-
մատոր
(57) Գյուտը վերաբերում է ռենտգենյան ճառա-
գայթների մոնոքրոմատորներին, որոնցում 
տեղի ունի միաբյուրեղների վրա ճառագայթների 
դիֆրակցիա, և կարող է օգտագործվել սպեկ-
տրա դիտակներում, դիֆրակտաչափերում 
և ռենտգենյան օպտիկայի այլ սարքերում, 
ժամանակի ու տարածության մեջ կառավարելի 
մոնոքրոմատացված մեծ ինտենսիվության 
ռենտգենյան փնջեր ստանալու համար:

Ռենտգենյան ճառագայթման մոնոքրո-
մատորն ունի բյուրեղային կատարյալ կառուց-
վածք ունեցող միաբյուրեղի թիթեղի տեսքով 
դիֆրակցիոն տարր, միաբյուրեղի բռնիչ և 
բռնիչի դիրքավորման միջոց: Տեղադրված 
միա բյուրեղով բռնիչը կողմնորոշված է 
Լաուէի երկրաչափությամբ դիֆրակցիայի 
դիրքում: Միաբյուրեղի աշխատանքային մակե-
րևույթների վրա կան էլեկտրահաղորդիչ 
շերտեր իրենց ելքային հաղորդալարերով: 
Մոնոքրոմատորը լրացուցիչ ունի գերբարձր 
հաճախության ազդանշանների գեներատոր 
և գծային ուժեղարար, որի ելքը միացած է 
միաբյուրեղի էլեկտրահաղորդիչ շերտերի 
ելքային հաղորդալարերին:

Բարձրացվում է ռենտգենյան ճառա գայթ -
ման մոնոքրոմատացված փնջի ելքային ինտեն-
սիվությունը, ապահովվում է ելքային փնջի 
ինտենսիվության և կիզակետային հեռա վո-
րության կառավարելիությունը տարածության և 
ժամանակի մեջ, 2 նկ.:

_____________________
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(51) (2013.01)  (11) 1507 (13) B
C07C 233/00

(21) AM20030108 (22) 18.09.2003
(71) Բայեր Ակտիենգեզելշաֆտ (DE)
(72) Դիրկ Ախտեն (DE)
(73) Լանքսես Դոյչլենդ Գմբհ (DE)
(54) Երկթիոկարբամինային թթվի եթերներ, 
դրանց ստացման եղանակ, կիրառում, պո-
լիմերի ստացման եղանակ և պոլիմեր
(57)  1. Երկթիոկարբամինային թթվի եթերներ` 
ըստ բանաձև (I)-ի,

C
S

Z S R
(I)

 
որտեղ՝  R-ը հալոգենատեղակալված ալկենիլ-
ռադիկալ է, 
Z-ը տեղակալված կամ չտեղակալված պիրոլ է, 
որի ազոտի ատոմը կապված է բանաձև (I)-ի –
CS2–R խմբի հետ։

2. Երկթիոկարբամինային թթվի եթերների 
ստացման եղանակ` ըստ բանաձև (I)-ի,

C
S

Z S R
(I)

 
որտեղ՝ R-ը հալոգենատեղակալված ալկենիլ-
ռադիկալ է, 
Z-ը տեղակալված կամ չտեղակալված պիրոլ է, 
որի ազոտի ատոմը կապված է բանաձև (I)-ի –
CS2–R խմբի հետ. տարբերվում է նրանով, որ 
բանաձև (IV)-ի միացությունը,

C
SMZ

S
(IV)

որտեղ՝ Z-ը ունի վերոնշյալ արժեքները, իսկ M-ը 
ալկալիական մետաղ է, փոխազդում է բանաձև 
(V)-ի միացության հետ,

R—X       (V)
որտեղ՝ R-ը ունի վերոնշյալ արժեքները, իսկ X-ը 
հանդիսանում է Cl, Br կամ I։

3. Պոլիմերի ստացման եղանակ երկթիոկար-
բամինային թթվի եթերի առկայությամբ մոնոմերի 
պոլիմերացմամբ. տարբերվում է նրանով, որ 
որպես երկթիոկարբամինային թթվի եթեր 
օգտագործվում է բանաձև (I)-ի միացությունը,

 
C
S

Z S R
(I)

որտեղ՝ R-ը հալոգենատեղակալված ալկենիլ-
ռադիկալ է, 
Z-ը տեղակալված կամ չտեղակալված պիրոլ է, 
որի ազոտի ատոմը կապված է բանաձև (I)-ի –
CS2–R խմբի հետ:

4. Եղանակն ըստ 3-րդ կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ որպես մոնոմեր օգտագործում են 
քլորապրենը և/կամ 2,3-երկքլորբուտադիենը։

5. Բանաձև (VI)-ի 

C
S

Z S
(VI)

որտեղ՝ Z-ը տեղակալված կամ չտեղակալված 
պիրոլ է, որի ազոտի ատոմը կապված է բանաձև 
(I)-ի –CS2–R խմբի հետ,
և բանաձև (VIa)-ի 

R—       (VIa)
որտեղ՝ R-ը հալոգենատեղակալված ալկենիլ-
ռադիկալ է, ծայրախմբերով պոլիմեր։

6. Պոլիմերն ըստ 5-րդ կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ այն բազմաքլորապրեն, բազմա-
2,3-երկքլորբուտադիեն կամ բազմաքլորապրեն-
բազմա-2,3-երկքլորբուտադիեն է։
(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________

Արտոնագրաունակության մասին
 գործակալության  եզրակացությունները
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Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
  որից զատված է տվյալ հայտը
71 հայտատուն, երկրի կոդը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

21
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) (2013.01)  (11) 315  (13) U
C12G 1/00

(21) AM20120136U (22) 26.09.2012
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Մանվել Ռոբերտի Սուքոյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ հիմնադրամ, 0009, 
Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Մուսկատային գինիների ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գինեգործությանը, 
մասնավորապես՝ մուսկատային գինիների 
ստացման եղանակին։

Խաղողը ողկույզներով դասավորում են գինու 
ստացման տարայի մեջ, այնուհետև խմորում են 
ածխածնի երկօքսիդի միջավայրում 21 օրվա 
ընթացքում, ապա ստացված զանգվածը մամլում 
են, սուլֆիտացնում և պահորակում: Խմորումն 
իրականացնում են 30°C  ջերմաստիճանում, 
մամլումից ստացված քաղցուն թնդացնում են 
96%-անոց էթիլ սպիրտով մինչև 14,5-15 ծավ. % 
սպիրտի պարունակությամբ գինու ստանալը: 

Բարձրացվում է գինու որակը, բարելավվում 
են զգայարանական հատկությունները։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 316  (13) U
E02D 29/00

(21) AM20120141U (22) 08.10.2012

(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինա րա-
րության պետական համալսարան» պետա  կան ոչ 
առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Վաչե Հովհաննեսի Թոքմաջյան (AM), Վալ-
տեր Աշոտի Աթանեսյան (AM), Յուրի Աշոտի 
Սաֆարյան (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինա-
րարության պետական համալսարան» պետա-
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0009, 
Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Կարգավորվող կորագիծ մակերևույթով 
կաղապարամած
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է շինա-
րարության բնագավառին և կարող է օգտա-
գործվել, մասնավորապես՝ միաձույլ բետոնով 
կամարների, կամարաձև անցումների, թունել-
ների, կոր պատերի, կլոր սյուների և ռեզեր-
վուարների կառուցման համար:

Կաղապա րամածն ունի միջանկյալ և եզրա-
յին հեծաններ, դրանց միակցված երեսվածք 
և ձգասարքեր: Իրար հարակից և հակադիր 
եզրային հեծանները միմյանց միակցված են 
ձգասարքերով: Միջանկյալ հեծաններն ունեն 
սեղանաձև կտրվածք, իսկ եզրային հեծանները՝ 
ուղղանկյուն կտրվածք: Եզրային հեծանների 
երկարությամբ, դրանց վերին և ստորին կողերի 
վրա կատարված են իրար համառանցք անցքեր: 

Ընդլայնվում են կաղապարամածի օգտա-
գործման հնարավորությունները, 2 նկ.:

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող 
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի

11 վկայագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21 հայտի համարը
22 հայտի ստացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24 գրանցման թվականը
31 առաջնային հայտի համարը
32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51 արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
  (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54 արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55 արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
71 հայտատուն(ները), երկրի կոդը
72 հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73 իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
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Տեղեկություններ գրանցված
  արդյունաբերական    նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 292  (13) S
(21) 20120039  (22) 16.10.2012
(71) «Բագ ընդ Բադ» ՍՊԸ (AM)
(72) Էդուարդ Քանքանյան (AM)
(73) «Բագ ընդ Բադ» ՍՊԸ, Երևան, Վազգեն 
Սար գսյանի փ. 26/1, Էրեբունի պլազա 5-րդ հարկ 
(AM)
(54) Շիշ խմիչքի համար
(55)

_____________________

(51) 09-01 (11) 293  (13) S
(21) 20120027  (22) 21.07.2012
(71) Վահագն Գևորգյան (AM)
(72) Վահագն Գևորգյան (AM)
(73) Վահագն Գևորգյան, Երևան, Ա.Ավետիսյան 
80-56 (AM)
(54) Ապակյա շիշ ծիրանի տեսքով
(55)
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_____________________

(51) 09-01 (11) 294  (13) S
(21) 20120025  (22) 21.07.2012
(71) Վահագն Գևորգյան (AM)
(72) Վահագն Գևորգյան (AM)
(73) Վահագն Գևորգյան, Երևան, Ա.Ավետիսյան 
80-56 (AM)
(54) Ապակյա շիշ հոնի տեսքով
(55)

_____________________

(51) 09-01 (11) 295  (13) S
(21) 20120024  (22) 21.07.2012
(71) Վահագն Գևորգյան, Երևան, Ա.Ավետիսյան 
80-56 (AM)
(72) Վահագն Գևորգյան (AM)
(73) Վահագն Գևորգյան, Երևան, Ա.Ավետիսյան 
80-56 (AM)
(54) Ապակյա շիշ ելակի տեսքով
(55)

_____________________
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(51) 09-03 (11) 296  (13) S 
20-02 

(21) 20120018  (22) 07.05.2012
(71) Անհատ ձեռնարկատեր Սլավա Պողոսյան (AM)
(72) Սլավա Պողոսյան (AM)
(73) Անհատ ձեռնարկատեր Սլավա Պողոսյան  (AM)
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) Սորուն ապրանքների վաճառքի ստենդ
(55)

_____________________

(51) 19-06 (11) 297  (13) S
(21) 20120029  (22) 06.08.2012
(71) Էրիխ Քրաուզե Ֆինլանդ Օյ (FI)
(72) Դմիտրի Ալեքսանդրովիչ Բելոգլազով (RU)
(73) Էրիխ Քրաուզե Ֆինլանդ Օյ (FI)
(74) Հ. Դավթյան
(54) Գծանշիչ

(55)
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար

 646

 526

 740
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(210) 20111049 (111) 19340
(220) 22.08.2011 (151) 05.02.2013
 (181) 22.08.2021
(730) «Ջեյ Սի Էյ» ոսկերչական ընկերություն 

ՓԲԸ, 0082 Երևան, Այասի 114, AM
(442) 07.09.2011
(540)

(526) «JEWELLERY COMPANY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր:  

____________________

(210) 20111444 (111) 19341
(220) 11.11.2011 (151) 05.02.2013
 (181) 11.11.2021
(730) «Մարության ընտանիք» ՍՊԸ, Երևան, 

Կոմիտասի պող. 49շ., 2-րդ հարկ, AM
(442) 03.02.2012
(540)

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

(511)

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

դաս 35. ներմուծում. 
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-

քավորումների տեղակայում.
դաս 42. ինտերիերի դիզայն:  

____________________

(210) 20120370 (111) 19342
(220) 16.03.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 16.03.2022
(730) «Ոսկե նուռ» հոլդինգ ՍՊԸ, Երևան, 

Արցախի 8/4–37, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(511)
դաս 41. գեղեցկության, նորաձևության, 

միջ ազգային մրցույթի կազմակերպում, կրթու-
թյուն, ուսուցում, ուսումնական գործընթացի 
ապահովում:  

____________________

(210) 20120454 (111) 19343
(220) 29.03.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 29.03.2022
(730) Արմեն Արսենյան, ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 

փ. 11, 33 բն., AM
(442) 04.05.2012
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
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պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյու-
թեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյութեր. 
իրեր  մաքրման  նպատակների  համար . 
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մաս-
նակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախ ճ-
ապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդ գրկված 
չեն այլ դասերում.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

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 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

____________________

(210) 20120710 (111) 19344
(220) 24.05.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 24.05.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Զոհրաբ Կարա-

պետյան, ՀՀ, Սյոււնիքի մարզ, ք. Գորիս, Նոր 
Վանքի Տափ թաղ., շ. 5, բն. 2, AM

(442) 22.06.2012
(540)

(511)
դաս 43. հյուրանոց: 

____________________

(210) 20120724 (111) 19345
(220) 30.05.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 30.05.2022
(730) «Զանգակ-97» ՍՊԸ, 0051, Երևան, 

Կոմիտասի պող. 49/2, AM
(442) 19.07.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, սև և կարմիր 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
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:  

____________________
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(210) 20120737 (111) 19346
(220) 01.06.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 01.06.2022
(730) Հրաչյա Խալաթյան, Երևան, Հյուսիսային 

պող., շ. 8, բն. 14, AM
(442) 22.06.2012
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120748 (111) 19347
(220) 05.06.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 05.06.2022
(730) ՅուԷյԻ Էքսչեյնջ Սենթր ԼԼՔ, А
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 36. ապահովագրություն, բացառու-

թյամբ գրավատնային գործունեության հետ 
կապված ապահովագրության. ֆինանսական 
գործունեություն, բացառությամբ գրավատնային 
գործունեության .  դրամավարկային  գոր-
ծառնու  թյուններ, բացառությամբ գրավա-
տնային գործունեության հետ կապված գոր-
ծառնությունների, անշարժ գույքի հետ կապ-
ված գործառնություններ, բացառությամբ գրա-
վատների հետ կապված գործառնությունների: 
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20120833 (111) 19348
(220) 22.06.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 22.06.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Պետրոս Աթեյան, 

Երևան, Սվաճյան 12/7, АМ
(442) 02.07.2012
(540)

(511)
դաս 29. մսից կիսաֆաբրիկատներ.
դաս 30. խմորից կիսաֆաբրիկատներ:  

____________________

(210) 20120855 (111) 19349
(220) 28.06.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 28.06.2022
(730) Արմեն Արսենյան, ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 

փ. 11, 33 բն., AM
(442) 03.08.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին և կարմիր 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
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.
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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 մաս-
նակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախ-
ճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում.

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, սառեց-
ված, 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, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք սառույց.

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. 
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

____________________

(210) 20120876 (111) 19350
(220) 09.07.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 09.07.2022
(730) «Ոսկե նահանգ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 

փ. 25/15, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 36. գրավատնային գործունեություն: 

____________________

(210) 20120918 (111) 19351
(220) 13.07.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 13.07.2022
(730) «Վեպտ» ՓԲԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 48, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(526) «ԲԻԶՆԵՍ ԿԵՆՏՐՈՆ» և «BUSINESS 
CENTRE» արտահայտություններն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, 
նարնջագույն և կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.
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դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառ նություններ. մասնավորապես անշարժ 
գույքի գործակալություններ, տարաժամկետ վճա-
րումով առքի ֆինանսավորում, ֆինանսական 
վարձակալություն, խնայողական բանկեր, 
բնակարանների վաճառքի գրասենյակներ, 
կապիտալ ներդրումներ, ֆինանսական տեղե-
կատվություն, քլիրինգ, ֆինանսական հար-
ցերով խորհրդատվություն, միջնորդական 
գործունեություն (մակլերություն), ֆինան-
սական կառավարում, ֆինանսական գնա-
հատում (ապահովագրություն, բանկային 
գործառ նություններ, անշարժ գույք), վերա-
նորոգման արժեքի ֆինանսական գնահատում, 
անշարժ գույքի հետ կապ ված գործարքների 
միջնորդություն, անշարժ գույքի վարձա-
կալություն, ոչ բնակելի տարածքների հանձ-
նում  վարձակալության ,  բնակարանների 
վարձակալության տրամադրում, բանկային 
ծառայություններ, բնակելի ֆոնդի կառավարում, 
անշարժ գույքի կառավարում, ֆինանսավորում, 
հարկային փորձաքննություններ. բիզնես կեն-
տրոնների կառավարում:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20120968 (111) 19352
(220) 24.07.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 24.07.2022
(730) «Պրոմեթեյ-ռիէլթի» ՍՊԸ, ք. Երևան, 

Հանրապետության 44/2, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կարմիր և 
շագանակագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում: 

____________________

(210) 20121126 (111) 19353
(220) 21.08.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 21.08.2022

(730) «Գրիտտի» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 8-
4, AM

(442) 19.09.2012
(540)

(526) «LUXURY BOUTIQUES» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ շագանակագույն, 
ոսկեգույն և բաց մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 35. առևտուր:  

____________________

(210) 20121129 (111) 19354
(220) 21.08.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 21.08.2022
(730) Դեպի Հայք Հիմնադրամ, Երևան, Հանրա-

պետության 37, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող ան-
հատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:  

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

27

ՄԱՍ 1

27

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 2 

25 .02 . 20 13

(210) 20121130 (111) 19355
(220) 21.08.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 21.08.2022
(730) Դեպի Հայք Հիմնադրամ, Երևան, Հանրա-

պետության 37, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող անհա-
տական և սոցիալական ծառայություններ ան-
հատի կարիքները հոգալու համար: 

____________________

(210) 20121215 (111) 19356
(220) 31.08.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 31.08.2022
(730) Նարինե Սարգսի Աղաջանյան, Երևան, 

Բագրատունյաց 22/3 շ., բն. 92, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:  
____________________

(210) 20121224 (111) 19357
(220) 04.09.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 04.09.2022
(730) «Օպտիկայի աշխարհ» ՍՊԸ, Երևան, 

Բագրատունյաց 5/3, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(526) «ՕՊՏԻԿԱՆԵՐԻ ՑԱՆՑ» արտահայ տու թյունն 
ինքնուրույն պահպա նության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սև 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշ խական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրա ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափ-
ման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկա-
տվության թվային այլ կրիչներ. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքե-
նաներ, տեղեկատվության մշակման սար-
քավորումներ և համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում. կրակ-
մարիչներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնա բուժական ծառայություններ. կենդա-
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգե-
գործական և անտառային ծառայություններ: 

____________________
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(210) 20121261 (111) 19358
(220) 10.09.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 10.09.2022
(730) «Քվանտ» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 2, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, կապույտ, 
մոխրագույն սպիտակ, կարմիր, գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 39. ավիատոմսերի վաճառք և տուրիզմի 

կազմակերպում: 
____________________

(210) 20121264 (111) 19359
(220) 10.09.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 10.09.2022
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 

Խորենացու 29/1, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր ծա-
կան, անտառային և հացահատիկային մթերք-
ներ, 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 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:  

____________________

(210) 20121265 (111) 19360
(220) 10.09.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 10.09.2022
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 

Խորենացու 29/1, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց.
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դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. 
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի).

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:  

____________________

(210) 20121266 (111) 19361
(220) 11.09.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 11.09.2022
(730) «Աշխարհատնտեսական հայացք» հետա-

զոտական և վերլուծական կենտրոն ՍՊԸ, 
0012, Երևան, Սևքարեցի Սաքո 4, AM

(442) 08.10.2012
(540)

(526) «Հետազոտական և վերլուծական կենտրոն 
ՍՊԸ» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

(591)  Նշանը  պահպանվում  է  կապույտ , 
մոխրագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ:

(511)
դաս 38. տնտեսագիտության բնագավառում 

հետազոտական և վերլուծական աշխատանքների 
մատուցում ինտերնետի միջոցով.

դաս 42. հետազոտական և վերլուծական 
աշխատանքներ տնտեսագիտության բնագա-
վառում:  

____________________

(210) 20121311 (111) 19362
(220) 14.09.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 14.09.2022
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի 

մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի, 

գինի, օղի):  
____________________

(210) 20121336 (111) 19363
(220) 24.09.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 24.09.2022
(730) «Էդվագ Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 

35, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20121366 (111) 19364
(220) 03.10.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 03.10.2022
(730) «Մուշ» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 97, AM
(442) 17.10.2012



ԳՅՈՒՏԵՐ

30

ՄԱՍ 1

30

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 2 

25 .02 . 20 13

(540)

(554) Ծավալային նշան
(526) Բացի «ԱԿՈՒԼԱ» (ռուս.) և «ՄՈՒՇ» բա-

ռերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանի վրա առկա տարրերը պահպանվում 
են սև, ոսկեգույն և արծաթագույն գույներով:

(511)
դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20120439 (111) 19365
(220) 27.03.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 27.03.2022
(730) «Սիս նատուրալ» ՍՊԸ, Արագածոտնի 

մարզ, գ. Աղձք, AM
(442) 18.04.2012

(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

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

դաս 32. բնական հյութեր. հանքային 
և գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգա-
հյութեր:  

____________________

(210) 20120701 (111) 19366
(220) 23.05.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 23.05.2022
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 

նահանգ, US
(442) 22.06.2012
(540)

(526) «WHITE» բառն ինքնուրյուն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 3. ատամի մածուկներ, ատամի փոշիներ, 

բերանի խոռոչի խնամքի կոսմետիկական 
պատրաստուկներ, ատամների սպիտակեցման 
կոսմետիկական միջոցներ, բերանի ողողման 
և ատամների սպիտակեցման կոսմետիկական 
հեղուկներ. 

դաս 21. ատամի խոզանակներ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20120722 (111) 19367
(220) 30.05.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 30.05.2022
(730) «Գարանտ ասիստանս» ՍՊԸ, Երևան, 

Մամիկոնյանց 30, AM
(442) 19.07.2012
(540)

(591) նշանը պահպանվում է կապույտ և նարնջա-
գույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 44. բժշկական տեղեկատվական, 

խորհրդատվական գործունեություն. բնակ-
չության առողջության պահպանում. բժշկական 
օգնության և սպասարկման կազմակերպում. 
առողջության հսկողություն. հիվանդություն ների 
հայտնաբերմանը, ախտորոշմանը, կանխար-
գելմանն ու բուժմանն ուղղված գործունեության 
իրականացում:  

____________________

(210) 20120888 (111) 19368
(220) 09.07.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 09.07.2022
(730) Ռ ընդ Ա Բեյլի ընդ Քո, IE
(442) 06.09.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120890 (111) 19369
(220) 10.07.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 10.07.2022
(730) «Երևան ինկասացիա» ՍՊԸ, Երևան, 

Մազմանյան 5, AM
(442) 03.08.2012
(540)

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

(511)
դաս 36. արժեքների ինկասացիոն ծառայու-

թյուն: 
____________________

(210) 20120913 (111) 19370
(220) 12.07.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 12.07.2022
(730) Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, US
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 43. հյուրանոց:

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20120977 (111) 19371
(220) 24.07.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 24.07.2022
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 03.08.2012
(310) AM201267359   (320) 17.05.2012   (330) GE
(540)

(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա-

խոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում՝ 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու 
պիտույքներ, այդ թվում՝ սիգարետի թուղթ և 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի տուփեր 
և  մոխրամաններ ,  ծխամորճեր ,  գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ. լուցկի: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120983 (111) 19372
(220) 25.07.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 25.07.2022
(730) Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL 
(442) 06.09.2012
(310) 2615485   (320) 26.03.2012   (330) GB
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120984 (111) 19373
(220) 25.07.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 25.07.2022
(730) Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL
(442) 06.09.2012
(310) 2615655   (320) 26.03.2012   (330) GB

(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120985 (111) 19374
(220) 25.07.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 25.07.2022
(730) Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL
(442) 06.09.2012
(310) 2616163   (320) 29.03.2012   (330) GB
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121041 (111) 19375
(220) 03.08.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 03.08.2022
(730) Գրիգոր Արայի Մինասյան, Երևան, Սարյան 

փող., շ. 6, բն. 6, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում 
(հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդման 
պատրաստում):  

____________________

(210) 20121049 (111) 19376
(220) 06.08.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 06.08.2022
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(730) «Գ. Գ. Գ. Մանուկյան» ՍՊԸ, Արարատ, գ. 
Վերին Արտաշատ, AM

(442) 18.08.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ 
կապույտ, երկնագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 5. հիգիենիկ միջոցներ: 

____________________

(210) 20121050 (111) 19377
(220) 06.08.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 06.08.2022
(730) «Գ. Գ. Գ. Մանուկյան» ՍՊԸ, Արարատ, գ. 

Վերին Արտաշատ, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ մանու  -
շակագույն, վարդագույն և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ:

(511)
դաս 5. հիգիենիկ միջոցներ:  

____________________

(210) 20121101 (111) 19378
(220) 16.08.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 16.08.2022
(730) Զակլադ Ֆարմասյուտիչնի Ադամեդ 

Ֆարմա Սպոլկա Ակցիժնա, PL
(442) 19.09.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ: 

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20121102 (111) 19379
(220) 16.08.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 16.08.2022
(730) Զակլադ Ֆարմասյուտիչնի Ադամեդ 

Ֆարմա Սպոլկա Ակցիժնա, PL
(442) 19.09.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20121103 (111) 19380
(220) 16.08.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 16.08.2022
(730) Զակլադ Ֆարմասյուտիչնի Ադամեդ 

Ֆարմա Սպոլկա Ակցիժնա, PL
(442) 19.09.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20121199 (111) 19381
(220) 30.08.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 30.08.2022
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(730) «Ֆասթ կրեդիտ կապիտալ» ունիվերսալ 
վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ, 0023, 
Երևան, Գետառի փող., 4/17 շ., AM

(442) 19.09.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մանուշակագույն, 
նարնջագույն, դեղին, կանաչ, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 36. ֆինանսներ. վարկավորում. 

սպա ռողական վարկերի տրամադրում, վար-
կերի տրամադրում՝ անշարժ գույքի գրա-
վադրմամբ, վարկերի տրամադրում՝ ավտո-
մեքենաների  գրավադրմամբ ,  վարկերի 
տրամադրում՝ արժեթղթերի գրավադրմամբ, 
վարկերի տրամադրում՝ հիմնական միջոց-
ների գրավադրմամբ, վարկերի տրամադրում՝ 
ոսկերչական իրերի գրավադրմամբ, վարկերի 
տրամադրում՝ ոսկու գրավադրմամբ, վարկերի 
տրամադրում ագարակային տնտեսություն-
ներին, վարկերի տրամադրում ագրոբիզնեսի 
համար, վարկերի տրամադրում գերփոքր 
գործարարության (միկրոբիզնեսի) համար, 
վարկերի տրամադրում գյուղատնտեսության 
բնագավառում գերփոքր գործարարության 
(միկրոբիզնեսի) համար, վարկերի տրամադրում 
գյուղատնտեսության բնագավառում փոքր 
գործարարության (բիզնեսի) համար, վար-
կերի տրամադրում գյուղատնտեսության զար-
գացման համար, վարկերի տրամադրում 
գյուղատնտեսության զարգացման համար՝ առանց 

գրավադրման, խմբային երաշխավորությամբ, 
վարկերի տրամադրում փոքր գործարարության 
(բիզնեսի) համար, վարկերի տրամադրում փոքր 
գործարարության (բիզնեսի) համար՝ առանց 
գրավադրման. տարաբնույթ ծառայություններ 
ֆինանսների բնագավառում. արտարժույթի հետ 
առևտրական գործառնություններ, լիզինգ: 

____________________

(210) 20121259 (111) 19382
(220) 10.09.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 10.09.2022
(730) «Սիմիրամ» ՍՊԸ, Երևան, Հասրաթյան 

փող. 29/3, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին, 
կապույտ, սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ:

(511)
դաս 29. միս, ձուկ:  

____________________

(210) 20120215 (111) 19383
(220) 17.02.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 17.02.2022
(730) Պիեռ Բալմեյն Ս.Ա., FR
(442) 19.07.2012
(540)
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(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրա կանության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատ-
ներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչ-
ներ. կրակմարիչներ. օպտիկական լամպեր, 
օպտի կական  լապտերներ ,  օպտիկական 
ոսպնյակներ, այլ օպտիկական ապրանքներ, 
մանրա չափական պտուտակներ օպտիկական 
գործիքների համար, օպտիկական ապակիներ, 
օպտիկական ակնոցներ, ակնոցներ և արևային 
ակնոցներ, ինչպես նաև դրանց աքսեսուարներ, 
մասնավորապես` շրջանակներ, պատյաններ, 
մասեր և բաղադրամասեր, օպտիկական 
մանրաթելեր  ( լուսանցիկ  մանրաթելեր ) , 
օպտիկական խտարար, օպտիկական նիշեր 
կարդացող սարքեր, օպտիկական տվյալների 
կրիչներ ,  օպտիկական  սկավառակներ , 
հաշվիչ մեքենաներ, տվ յալների մշակման 
սարքավորումներ և համակարգիչներ, այդ թվում` 
հաշվիչներ, գրպանի կամ ձեռքի հաշվիչներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
հովանոցներ, անձրևակալներ և ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր, ինչպես նաև կաշի (չմշակված կամ 
կիսամշակված), էկզոտիկ կաշի (չմշակված կամ 
կիսամշակված) և կաշվի նմանակումներ և այդ 
նյութերից պատրաստված իրեր, այդ թվում՝ կաշվե 
ոչ մեծ տափակ ճամպրուկներ, դպրոցական 
մեջքի պայուսակներ և ճամփորդական թիկնա-
պայուսակներ, ուղեբեռի պարագաներ, պայու-
սակներ, ճամբարային առօրյայի համար 
պայուսակներ, պայուսակներ լեռնագնացների 
համար, պայուսակներ ճամփորդության և 

զբոսաշրջության համար, պայուսակներ լողափի 
համար, դրամապանակներ, բոստոն տեսակի 
պայուսակներ, պորտֆելներ, պայուսակներ 
գործարարների համար, թղթապանակներ 
քարտերի  համար ,  բռնիչներ  քարտերի 
համար, դրամապանակներ քարտերի համար, 
պայու սակներ, ձեռնաբեռի պայուսակներ, 
պայուսակներ  ամենօրյա  օգտագործման 
համար, վճարագրերի գրքույկների բռնիչներ 
(պատրաստված  կաշվից ) ,  վճարագրերի 
գրքույկներ, վճարագրերի գրքույկների կազ-
մեր կամ պատյաններ, դրամապանակներ 
վճարագրերի գրքույկների համար, վճարագրերի 
բռնիչներ, դրամապանակներ վճարագրերի 
համար (պատրաստված կաշվից), քսակներ 
մանրադրամի համար, կրեդիտ քարտերի 
բռնիչներ, պայուսակներ փաստաթղթերի 
համար, պայուսակներ կամ ճամպրուկներ՝ 
ավիաճանապարհորդությունների համար, 
որսորդական պայուսակներ (որսորդական 
աքսեսուար), ճամփորդական պայուսակներ 
հագուստի համար, պայուսակներ գոլֆ խաղի 
համար ,  կանացի  ձեռքի  պայուսակներ , 
ուսապարկեր, կաշիներ, անձը հաստատող 
քարտերի բռնիչներ, պատյաններ բանալիների 
համար, բռնիչներ բանալիների համար, կաշվե 
վզափոկեր, կաշվե փոկեր, ճանապարհորդական 
պայուսակ, թղթապանակներ, օպերայի համար 
պայուսակներ, ննջապարկեր, գրչատուփեր, 
ձեռնաբեռի պարագաներ, ուղեբեռի մաս կազմող 
պարագաներ, գրպանի դրամապանակներ, 
քսակներ, դպրոցական պայուսակներ, պայու-
սակներ գնումների համար, փոքր կաշվե իրեր, 
ճամպրուկներ, գործիքների համար կաշվե 
պայուսակներ (դատարկ), մեծ, տարողունակ 
պայուսակներ ,  ճամփորդության  համար 
անհրաժեշտ պարագաներ, հավաքածուներ 
ճամփորդության համար, ճամփորդական 
կոնտեյներներ, ճամփորդական պայուսակներ, 
ճամփորդական լրակազմեր (կաշվե պարա-
գաներ), ճամփորդական սնդուկներ, կոսմետիկ 
պարագաների  համար  պայուսակներ  և 
դրամապանակներ. մորթի. անձրևանոցներ, 
հովանոցներ արևից և անձրևից պաշտպանվելու 
համար, ձեռնափայտեր և դրանց մասեր. 
թամբագործական պարագաներ, աղիքներ 
նրբերշիկների պատրաստման համար.
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դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, 
ինչպես նաև գոգնոցներ (հագուստ), գործված քից 
հագուստ մանուկների համար, լողազգեստներ, 
բաղնիքի խալաթներ (խավավոր կտորից), գոտի-
ներ (կաշվից կամ այլ նյութից), բերմուդա տեսակի 
շորտեր, սպորտային բաճկոններ (բլեյզեր), 
բլուզներ, թեթև կարճ բաճկոններ առանց աս-
տառի, բոդիներ, կոշիկներ, մարզակոշիկներ, 
ճտքա կոշիկներ, թիթեռնիկի տեսքով փողկապ-
ներ, գործվածքից հագուստ տղա և աղջիկ երեխա-
ների համար, կարճ փոխաններ, վարտիքներ, 
վերնաշապիկներ աշխատանքային առօրյայի 
համար, կոստյումներ աշխատանքային առօրյայի 
համար, ընտանեկան անդրավարտիքներ, 
գլխարկներ, կարդիգաններ, ամենօրյա թեթև 
բլուզոններ, ամենօրյա նեղ տաբատներ, 
ամենօրյա բամբակյա անդրավարտիքներ, ոչ 
պաշտոնական ոճի ամենօրյա բաճկոններ, 
ազատ ոճի անդրավարտիքներ, ամենօրյա 
շապիկներ, ամենօրյա կիսաշրջազգեստներ, 
ամենօրյա լայն տաբատներ, ամենօրյա 
բաճկոնակներ, ամենօրյա հագուստ, քաղա-
քում հագնելու ամենօրյա հագուստ, կլասիկ 
ոճի շապիկներ,  հագուստ,  զգեստներ, 
վերար կուներ, նրբափետուրով բաճկոններ, 
ֆրակներ, անդրավարտիքներ, տոնական 
շապիկներ, մոդելային կոշիկներ, տոնական 
համազգեստներ, շորեր, խալաթներ, երեկոյան 
զգեստներ, երեկոյան կոստյումներ, կոշկեղեն, 
զգեստներ հանդիսավոր ընդունելությունների 
համար, երեկոյան հագուստ պաշտոնական 
ընդունելությունների համար, պաշտոնական 
կոստյումներ՝ պատվերով պատրաստված, 
պաշտոնական տաբատներ՝ պատվերով 
պատրաստված, տոնական և պաշտոնական 
առիթներով կրելու հագուստ, մորթե հագուստ, 
ձեռնոցներ, գոլֆի համար գլխարկներ, հագուստ 
գոլֆի համար, վերնազգեստ, գլխարկներ, 
գլխաշորեր, տնային բաճկոններ, տնային 
բաճկոնակներ, տնային հագուստ, բաճկոն-
ներ, ջինսեր, ջինսից հագուստ, սպորտային 
տաբատներ վազքի համար, կոմբինեզոններ, 
տրիկոտաժե հագուստ, տրիկոտաժե արտա-
դրանք (կտորներով և կարված), տրիկոտաժե 
շապիկներ, գործած շապիկներ, գործած 
հագուստ, գործած հագուստի պարագաներ, 
նորածնի համար լրակազմեր (հագուստ), 
կաշվե բաճկոններ, կաշվե տաբատներ, կաշվե 
անդրա վարտիքներ, կաշվից հագուստ, անդրա-

վարտիքներ հանգստի համար, կանանց 
ներքնազգեստ և գիշերային ներքնազգեստ, 
երկարաթև բոդիներ, դիմակահանդեսի կոս-
տյումներ, հագուստին համապատասխանող 
հողաթափեր, խավավոր կտորից պատրաստված 
հողաթափեր, հագուստ հղիների և մայրերի 
համար, տաք կաշնե, վզկապներ, փողկապներ, 
գիշերային հագուստ, գիշերային շապիկներ, 
հագուստ քնելու համար, բաց վզով շապիկ-
ներ, դրսի հագուստ, վերնահագուստ, տաք 
վերարկուներ, տաք տաբատներ, գլխանոցով 
երկար բաճկոններ, տղամարդու կոստյումի 
կրծքի գրպանի թաշկինակ, պոլո տեսակի 
կարճաթև շապիկներ, բարձր օձիքով սվիտեր-
ներ, պուլովերներ, պիժամաներ, անձրևա-
նոցներ և անջրանցիկ վերարկուներ, անձրևի 
ժամանակ կրելու հագուստ, պատրաստի 
հագուստ տղա և աղջիկ երեխաների համար, 
պատրաստի հագուստ տղամարդկանց համար, 
պատրաստի հագուստ կանանց համար, 
շարֆեր, մարզումների համար սպորտային 
ֆուֆայկաներ և շապիկներ, կոշիկներ, սպոր-
տային կոշիկներ վազքի կամ ֆուտբոլի 
համար, կաշվե կոշիկներ, կարճ տաբատներ, 
շորտեր, կարճաթև հագուստ, լոգանքի համար 
գլխարկներ, կիսաշրջազգեստներ, մաշիկներ, 
կիսագուլպաներ, զուգագուլպաներ, սպորտային 
կուրտկաներ, սպորտային շապիկներ, սպոր-
տային կոշիկներ, սպորտային հագուստ, փաթե-
թավորված սպորտային հագուստ, գործված և 
տրիկոտաժե սպորտային հագուստ, գուլպա-
ներ, գործվածքներ և կտորներ կոստյումների 
համար, կոստյումներ, տաբատակալներ (լայն 
տաբատակալներ), ֆուֆայկաներ, մարզիկների 
համար երկարաթև սվիտերներ, գլխարկներ 
լողի համար, կոստյումներ լողի համար, 
զգեստ ներ լողի համար, համազգեստներ լողի 
համար, պատվերով պատրաստված հագուստ, 
անթև վերնաշորեր, մայկաներ, փողկապներ, 
տրիկոներ, ժակետներ, տոպեր, տաբատներ, 
սմոքինգներ, փոխաններ, ներքնաշապիկներ, 
ներքնազգեստ, համազգեստներ,  գործած 
թավշե հագուստ, թավշե բաճկոնակներ, տղա-
մարդու անթև բաճկոնակներ, բրդյա տաք 
շարֆեր, բրդյա շալեր, մանածագործվածքից 
պատրաստված կոստյումներ և շապիկներ. 
բոլոր նշված ապրանքները նախատեսված են 
տղամարդկանց, կանանց և երեխաների համար:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________
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(210) 20120354 (111) 19384
(220) 13.03.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 13.03.2022
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

«Ալֆա բանկ», RU
(442) 18.05.2012
(540)

(526) «FOREX» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր գույնով:
(511)

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրա կանության հաղորդման, միացման, 
փոխա կերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկա-
տվության թվային այլ կրիչներ. կանխավճա-
րով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային  ապարատներ ,  հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորում ներ  և  համակարգիչներ . 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. կրակ-
մարիչներ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-
նություններ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120355 (111) 19385
(220) 13.03.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 13.03.2022
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

«Ալֆա բանկ», RU
(442) 18.05.2012 
(540)

(526) «FOREKS» (ռուս.) բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր գույնով:
(511)

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 սկավառակ ներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և տեղե-
կատվության թվային այլ կրիչներ. կանխա-
վճարով աշխատող ապարատների մեխա-
նիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ և համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում. կրակ-
մարիչներ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120568 (111) 19386
(220) 26.04.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 26.04.2022
(730) «Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման 

կենտրոն» հիմնադրամ, 0037, Երևան, 
Ազատության պող., 1/21-40, AM

(442) 18.05.2012
(540)

(526) «CARD» և «CENTER FOR AGRIBUSINESS 
& RURAL DEVELPOMENT» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և կանաչ 
գունային համակցությամբ:
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(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-
նություններ.

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. արդյունաբերա-
կան վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնա բուժական ծառայություններ. կենդա-
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգե-
գործական և անտառային ծառայություններ: 
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120664 (111) 19387
(220) 16.05.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 16.06.2022
(730) Պիեռ Բալմեյն Ս.Ա., FR
(442) 19.07.2012
(540)

(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
հովանոցներ, անձրևակալներ, ձեռնափայտեր 
և դրա մասեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր, ինչպես նաև կաշի 
(չմշակված կամ կիսամշակված), էկզոտիկ 
կաշի (չմշակված կամ կիսամշակված) և կաշվի 
նմանակումներ և այդ նյութերից պատրաստված 
իրեր, այդ թվում՝ կաշվե, ոչ մեծ տափակ 
ճամպրուկներ, դպրոցական մեջքի պայուսակներ 

և ճամփորդական թիկնապայուսակներ, պայու-
սակներ, ճամբարային առօրյայի համար 
պայու սակներ, պայուսակներ լեռնագնացների 
համար, պայուսակներ ճամփորդության և 
զբոսաշրջության համար, պայուսակներ լողափի 
համար, դրամապանակներ, բոստոն տեսակի 
պայուսակներ, պորտֆելներ, պայուսակներ 
գործարարների համար, թղթապանակներ 
քարտերի համար, բռնիչներ քարտերի համար, 
դրամապանակներ քարտերի համար, ձեռնա-
բեռի պայուսակներ, պայուսակներ ամենօրյա 
օգտագործման համար, վճարագրերի գրքույկ-
ների պատյաններ, վճարագրերի գրքույկ ների 
բռնիչներ, դրամապանակներ վճարագրերի 
գրքույկների համար, վճարագրերի բռնիչ-
ներ ,  դրամապանակներ  վճարագրերի 
համար (պատրաստված կաշվից), քսակներ 
մանրա դրամի համար, կրեդիտ քարտերի 
բռնիչ ներ, պայուսակներ փաստաթղթերի 
համար, պայուսակներ կամ ճամպրուկներ՝ 
ավիաճանապարհորդությունների համար, 
որսորդական պայուսակներ (որսորդական 
աքսեսուար), ճամփորդական պայուսակներ՝ 
հագուստի համար, պայուսակներ գոլֆ խաղի 
համար ,  կանացի  ձեռքի  պայուսակներ , 
ուսապարկեր, անձը հաստատող քարտերի 
բռնիչներ, պատյաններ բանալիների համար, 
բռնիչներ  բանալիների  համար ,  կաշվե 
վզափոկեր, կաշվե փոկեր, թղթապանակներ, 
օպերայի համար պայուսակներ, ննջապարկեր, 
գրչատուփեր ,  ձեռնաբեռի  պարագաներ , 
ուղեբեռի մաս կազմող պարագաներ, գրպանի 
դրամապանակներ, քսակներ, դպրոցական 
պայուսակներ, պայուսակներ գնումների համար, 
փոքր կաշվե իրեր, ճամպրուկներ, գործիքների 
համար կաշվե պայուսակներ (դատարկ), մեծ, 
տարողունակ պայուսակներ, ճամփորդական 
պայուսակներ ,  ճամփորդության  համար 
անհրա ժեշտ պարագաներ, հավաքածուներ 
ճամփորդության համար, ճամփորդական 
կոնտեյներներ, ճամփորդական լրակազմեր 
(կաշվե պարագաներ), կոսմետիկ պարագաների 
համար պայուսակներ և դրամապանակներ. 
մորթի. աղիքներ նրբերշիկների պատրաստման 
համար. բոլոր նշված ապրանքները նախա-
տեսված են տղամարդկանց, կանանց և երե-
խաների համար.
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դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, 
ինչպես նաև գոգնոցներ (հագուստ), գործված քից 
հագուստ մանուկների համար, լողազգեստներ, 
բաղնիքի խալաթներ (խավավոր կտորից), 
գոտիներ (կաշվից կամ այլ նյութից), բերմուդա 
տեսակի շորտեր, բլեյզերներ, բլուզներ, 
թեթև կարճ բաճկոններ՝ առանց աստառի, 
բոդիներ, կոշիկներ, մարզակոշիկներ, ճտքա-
կոշիկներ, թիթեռնիկի տեսքով փողկապ-
ներ, գործվածքից հագուստ տղա և աղջիկ 
երեխաների համար, կարճ փոխաններ, վերնա-
շապիկներ աշխատանքային առօրյայի համար, 
կոստյումներ աշխատանքային առօրյայի 
համար, ընտանեկան անդրավարտիքներ, 
գլխարկներ, կարդիգաններ, ամենօրյա թեթև 
բլուզոններ, ամենօրյա նեղ տաբատներ, 
ամենօրյա բամբակյա անդրավարտիքներ, ոչ 
պաշտոնական ոճի ամենօրյա բաճկոններ, 
ազատ ոճի անդրավարտիքներ, ամենօրյա 
շապիկներ, ամենօրյա կիսաշրջազգեստ-
ներ, ամենօրյա լայն տաբատներ, ամենօրյա 
բաճկոնակներ, ամենօրյա հագուստ, քա-
ղա  քում հագնելու  ամենօրյա հագուստ, 
դասական ոճի շապիկներ, վերարկուներ, 
նրբափետուրով բաճկոններ, տոնական 
վերար կուներ, տոնական անդրավարտիքներ, 
տոնա կան շապիկներ, մոդելային կոշիկներ, 
տոնական համազգեստներ, շորեր, խալաթներ, 
երեկոյան զգեստներ, երեկոյան կոստյումներ, 
զգեստներ հանդիսավոր ընդունելությունների 
համար, երեկոյան հագուստ պաշտոնական 
ընդունելությունների համար, պաշտոնական 
կոստյումներ՝ պատվերով պատրաստված, 
պաշտոնական տաբատներ՝ պատվերով պատ-
րաստված, տոնական և պաշտոնական առիթ-
ներով կրելու հագուստ, մորթե հագուստ, 
ձեռնոցներ, գոլֆի համար գլխարկներ, հագուստ 
գոլֆի համար, վերնազգեստ, գլխարկներ, 
տնային բաճկոններ, տնային բաճկոնակներ, 
տնային հագուստ, բաճկոններ, ջինսեր, ջինսից 
հագուստ, սպորտային տաբատներ վազքի 
համար, կոմբինեզոններ, տրիկոտաժե հագուստ, 
տրիկոտաժե արտադրանք (կտորներով և 
կարված), տրիկոտաժե շապիկներ, գործած 
շապիկներ, գործած հագուստ, գործած 
հագուստի պարագաներ, նորածնի համար 
լրակազմեր (հագուստ), կաշվե բաճկոններ, 
կաշվե տաբատներ, կաշվե անդրավարտիք-

ներ, կաշվից հագուստ, անդրավարտիքներ 
հանգստի համար, կանանց ներքնազգեստ 
և գիշերային ներքնազգեստ, երկարաթև 
բոդիներ, դիմակահանդեսի կոստյումներ, հա-
գուս տին համապատասխանող հողաթափեր, 
խավավոր կտորից պատրաստված հողաթափեր, 
հագուստ հղիների և մայրերի համար, տաք 
կաշվե վզկապներ, փողկապներ, գիշերային 
հագուստ, գիշերային շապիկներ, հագուստ 
քնելու համար, բաց վզով շապիկներ, դրսի 
հագուստ, վերնահագուստ, տաք վերարկու-
ներ, տաք տաբատներ, գլխանոցով երկար 
բաճկոններ, տղամարդու կոստյումի կրծքի 
գրպանի թաշկինակ, պոլո տեսակի կարճաթև 
շապիկներ, պուլովերներ, պիժամաներ, անձրևա-
նոցներ և անջրանցիկ վերարկուներ, անձրևի 
ժամանակ կրելու հագուստ, պատրաստի 
հագուստ տղա և աղջիկ երեխաների համար, 
պատրաստի հագուստ տղամարդկանց 
համար, պատրաստի հագուստ կանանց հա-
մար, շարֆեր, վերնաշապիկներ, կոշիկներ, 
սպորտային կոշիկներ վազքի կամ ֆուտբոլի 
համար, կաշվե կոշիկներ, կարճ տաբատներ, 
շորտեր, կարճաթև հագուստ, լոգանքի համար 
գլխարկներ, կիսաշրջազգեստներ, մաշիկներ, 
կիսագուլպաներ, զուգագուլպաներ, սպորտային 
բաճկոններ, սպորտային շապիկներ, սպորտային 
կոշիկներ, սպորտային հագուստ, սպորտա-
յին փաթեթավորված հագուստ, գործված և 
տրիկոտաժե սպորտային հագուստ, գուլպա-
ներ, գործվածքներ և կտորներ կոստյումների 
համար, կոստյումներ, տաբատակալներ (լայն 
տաբատակալներ), ֆուֆայկաներ, մարզիկների 
համար երկարաթև սվիտերներ, գլխարկ-
ներ լողի համար, կոստյումներ լողի համար, 
զգեստ ներ լողի համար, համազգեստներ լողի 
համար, պատվերով պատրաստված հագուստ, 
անթև վերնաշորեր, մայկաներ, փողկապներ, 
տրիկոներ, ժակետներ, տոպեր, տաբատներ, 
սմոքինգներ, փոխաններ, ներքնաշապիկներ, 
ներքնազգեստ, համազգեստներ, գործած 
թավշե հագուստ, թավշե բաճկոնակներ, տղա-
մարդու անթև բաճկոնակներ, բրդյա տաք 
շարֆեր, բրդյա շալեր, մանածագործվածքից 
պատրաստված կոստյումներ և շապիկներ. բոլոր 
նշված ապրանքները նախատեսված են տղա-
մարդկանց, կանանց և երեխաների համար: 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________
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(210) 20120715 (111) 19388
(220) 24.05.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 24.05.2022
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

«Լիկյորովոդոչնիյ զավոդ «Գլազովսկիյ», RU
(442) 06.09.2012
(540)

(511)
դաս 33. ապերիտիվներ. արաք (բրնձի 

կամ եղեգնի օղի). բրենդի. գինիներ. գինի 
խաղողի չանչերից (կնճեռից). վիսկի. օղի. 
ջին. դիժեստիվներ. կոկտեյլներ. լիկյորներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացառությամբ 
գարե ջրի). մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. սպիրտային ըմպելիքներ. թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. մեղրի ըմպելիք. 
դաղձի (անանուխի) թրմօղի. դառը թրմօղիներ. 
ռոմ. սակե. խնձորօղիներ. բրնձի սպիրտ. սպիր-
տային էքստրակտներ. սպիրտային մրգային 
էքստրակտներ. սպիրտային էսենցիաներ (բնա-
հյութեր):
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120778 (111) 19389
(220) 14.06.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 14.06.2022
(730) Վիիվ Հելթքեըր ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 5. ինֆեկցիոն հիվանդությունների 

բուժման համար դեղագործական պատրաս-
տուկներ և նյութեր. վիրուսային հիվանդու-
թյունների և խանգարումների բուժման համար 
դեղագործական պատրաստուկներ և նյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120781 (111) 19390
(220) 14.06.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 14.06.2022

(730) Վիիվ Հելթքեըր ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 5. ինֆեկցիոն հիվանդությունների 

բուժման համար դեղագործական պատրաս-
տուկներ և նյութեր. վիրուսային հիվան դու-
թյունների և խանգարումների բուժման համար 
դեղագործական պատրաստուկներ և նյութեր: 
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120800 (111) 19391
(220) 15.06.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 15.06.2022
(730) Հոնդա Մոթըր Քո., Լթդ., JP
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմոբիլներ. տրանսպորտային 

միջոցներ. ապարատներ՝ ցամաքով, օդով կամ 
ջրով տեղափոխման համար. մասեր և կցամասեր 
վորոնշյալ ապրանքների համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120801 (111) 19392
(220) 15.06.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 15.06.2022
(730) Հոնդա Մոթըր Քո., Լթդ., JP
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 12. շարժիչներ ցամաքային տրանս-

պորտային միջոցների համար. ավտոմոբիլներ. 
տրանսպորտային միջոցներ. ապարատներ՝ 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղափոխման համար. 
մասեր և կցամասեր վորոնշյալ ապրանքների 
համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20120831 (111) 19393
(220) 21.06.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 21.06.2022
(730) Սամսունգ Էլեքթրոնիքս Քո., ԼԹԴ., KR
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 7. ամանեղենի լվացման մեքենաներ. 

կենցաղային էլեկտրական հարիչներ. կենցաղային 
էլեկտրական լվացքի մեքենաներ. ռոբոտաց-
ված փոշեկուլներ. էլեկտրական փոշեկուլների 
պարկեր. էլեկտրական փոշեկուլների ճկափողեր. 
ամանեղենի լվացման ավտոմոտ մեքենաներ. 
մաքրման էլեկտրական սարքեր. կոշիկների 
մաքրման էլեկտրական սարքեր. էլեկտրական 
փոշեկուլներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120841 (111) 19394
(220) 25.06.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 25.06.2022
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ-

վեննոստյու «Ռուսինվեստ», RU
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 33. ապերիտիվներ. արաք (բրնձի կամ 

եղեգնի օղի). բրենդի. գինիներ. գինի խաղողի 
չանչերից (կնճեռից). վիսկի. օղի. անիսոնի 
օղի. բալի օղի. ջին. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). կոկտեյլներ. 
կյուրասաո. անիսոնի լիկյոր. լիկյորներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացառությամբ 
գարեջրի). խառը ալկոհոլային ըմպելիքներ 
(բացառությամբ գարեջրի հիմքի վրա ըմպե-
լիքների). մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. սպիրտային ըմպելիքներ. թորման 
միջոցով  ստացված  ըմպելիքներ .  մեղրի 
ըմպելիք (մեղրասպիրտ). դաղձի (անանուխի) 
թրմօղի. դառը թրմօղիներ. ռոմ. սակե. տանձի 
սիդր. խնձորօղիներ. բրնձի սպրիտ. սպիր-

տային էքստրակտներ. սպիրտային մրգային 
էքստրակտներ. սպիրտային էսենցիաներ 
(բնահյութեր):
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120842 (111) 19395
(220) 25.06.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 25.06.2022
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ-

վեննոստյու «Ռուսինվեստ», RU
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 33. ապերիտիվներ. արաք (բրնձի կամ 

եղեգնի օղի). բրենդի. գինիներ. գինի խաղողի 
չանչերից (կնճեռից). վիսկի. օղի. անիսոնի 
օղի. բալի օղի. ջին. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). կոկտեյլներ. 
կյուրասաո. անիսոնի լիկյոր. լիկյորներ. ալկո-
հոլային ըմպելիքներ բացառությամբ գարեջրի. 
խառը ալկոհոլային ըմպելիքներ բացառությամբ 
գարեջրի հիմքի վրա ըմպելիքների. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. սպիր-
տային ըմպելիքներ. թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. մեղրի ըմպելիք (մեղրասպիրտ). 
դաղձի (անանուխի) թրմօղի. դառը թրմօղիներ. 
ռոմ. սակե. տանձի սիդր. խնձոր օղիներ. բրնձի 
սպրիտ. սպիրտային էքստրակտ ներ. սպիրտային 
մրգային էքստրակտ ներ. սպիրտային էսեն-
ցիաներ (բնահյութեր):
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120931 (111) 19396
(220) 18.07.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 18.07.2022
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(442) 08.10.2012
(310) M201211794   (320) 11.07.2012   (330) UA
(540)
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(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա խոտ. 

ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ, ինքնա-
փաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, ծամելու 
ծխախոտ (սնուս). սիգարետներ, սիգարներ, 
սիգարիլներ. ծխելու նյութեր, որոնք վաճառվում 
են առանձին կամ ծխախոտի հետ խառնուրդում 
ոչ բժշկական կամ բուժական նպատակների 
համար. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, ընդ-
գրկված 34-րդ դասում. սիգարետի թուղթ, 
սիգարետի պարկուճներ և լուցկի:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120951 (111) 19397
(220) 20.07.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 20.07.2022
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-

խոտ. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ, 
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ (սնուս). սիգարետներ, 
սիգար ներ, սիգարիլներ. ծխելու նյութեր, որոնք 
վաճառվում են առանձին կամ ծխախոտի հետ 
խառնուրդում ոչ բժշկական կամ բուժական 
նպատակների համար. քթախոտ. ծխելու 
պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգա-
րետի թուղթ, սիգարետի պարկուճներ և լուցկի: 
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120978 (111) 19398
(220) 24.07.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 24.07.2022
(730) Հայկ Ափոյան, Արագածոտնի մարզ, գյուղ 

Վ. Բազմաբերդ, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20121217 (111) 19399
(220) 31.08.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 31.08.2022
(730) «Մակօ գրուպ» ՍՊԸ, 0735, Արարատի 

մարզ, գ. Վ. Արտաշատ, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:  

____________________

(210) 20121294 (111) 19400
(220) 14.09.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 14.09.2022
(730) «Գամ ընդ մեգ» ՍՊԸ, Երևան, Մեծարենցի 

21, AM
(442) 08.10.2012
(540)
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(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղ յա կառուցվածքներ և 
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների 
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետա-
ղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա 
խողովակներ .  անկիզելի  պահարաններ . 
սովորական մետաղներից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. հան-
քանյութեր:  

____________________

(210) 20121321 (111) 19401
(220) 19.09.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 19.09.2022
(730) «Նորաձևության Վերնատուն» ՍՊԸ, 

Երևան, Կասյան 12 շ., հ. 85, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(526) «ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ» արտահայ-
տու թյունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 44. գեղեցկության սրահներ:

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20121327 (111) 19402
(220) 19.09.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 19.09.2022
(730) «Ռ ընդ Դ» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային պող., 

6 շ., բն. 33, АМ
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 32. խմելու ջուր:  

____________________

(210) 20121328 (111) 19403
(220) 19.09.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 19.09.2022
(730) «Ռ ընդ Դ» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային պող., 

6 շ., բն. 33, АМ
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 32. խմելու ջուր: 

____________________

(210) 20121329 (111) 19404
(220) 19.09.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 19.09.2022
(730) «Ռ ընդ Դ» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային պող., 

6 շ., բն. 33, АМ
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 32. խմելու ջուր:  

____________________

(210) 20121330 (111) 19405
(220) 19.09.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 19.09.2022
(730) «Ռ ընդ Դ» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային պող., 

6 շ., բն. 33, АМ
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 32. խմելու ջուր: 

____________________

(210) 20111490 (111) 19406
(220) 21.11.2011 (151) 05.02.2013
 (181) 21.11.2021
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(442) 22.12.2011
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(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադներ, թխվածքաբլիթներ, 

թխվածքներ, կրեկերներ, վաֆլիներ, հրուշա կե-
ղեն, հաց, խմորեղեն, տորթեր, կարկանդակներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120081 (111) 19407
(220) 20.01.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 20.01.2022
(730) «Համահայկական աշխարհագրական 

ասոցիացիա» հասարակական կազմա կեր-
պություն, Երևան, Թումանյան 12, բն. 35, AM

(442) 03.02.2012
(540)

(511)
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-

ծական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. 
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կենդա-
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգե-
գործական և անտառաբուծական ծառա յու-
թյուններ:  

____________________

(210) 20120220 (111) 19408
(220) 20.02.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 20.02.2022
(730) Փեթրոլեո Բրասիլյերո Ս.Ա.-Փեթրոբրաս, 

BR
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. ներմուծման 
և արտահանման գործակալության ծառայու-
թյուններ նավթամթերքի, ռաֆինացված նավթա-
մթերքի, ինչպես նաև մշակված ռաֆինացված 
նավթամթերքի բնագավառում. նավթամթերքի, 
ռաֆինացված նավթամթերքի, ինչպես նաև 
մշակված ռաֆինացված նավթամթերքի ման-
րածախ առևտրով զբաղվող խանութների ծառա-
յություններ.

դաս  37. սպասարկման  կայանների 
ծառա յություններ. տրանսպորտային միջոց-
ների սպասարկում, ներառյալ վառելիքի 
վերալիցքավորում. տրանսպորտային միջոց-
ների լվացում և մաքրում. տրանսպորտային 
միջոցների յուղում. տրանսպորային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկում և ավտոմոբիլների 
վերանորոգում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում. 
ապրանքների փոխադրում բեռնատարների և 
նավի միջոցով. նավթի (տեխնիկական յուղի) և 
գազի պահպանում. նավթի (տեխնիկական յուղի) 
և գազի փոխադրում խողովակաշարի միջոցով.

դաս 40. նյութերի մշակում, մասնավորապես՝ 
անմշակ նավթի մշակում նավթաթորման 
գործարաններում. նավթամթերքի բնագա-
վառում ընդհանուր ապրանքների սերիական 
արտադրություն` երրորդ անձանց պատվերով 
և հրահանգով. վառելիքի, նավթի զտում, 
մասնավորապես՝  նավթի  մշակում ,  որի 
բաղա դրության մեջ մտնում է հանքաքար, 
մասնավորապես` թերթաքար.

դաս 42. նավթի հանքավայրի հետա-
զոտ ման ծառայություններ. նավթի հանքա-
վայրերի (նավթահորերի) հետախուզում, 
մասնավորապես՝ հորատանցքերի գեոֆի-
զի կական հետազոտության և փորձարկման 
ծառայություններ` կապված նավթի և թերթա-
քարային յուղի հետ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120456 (111) 19409
(220) 29.03.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 29.03.2022
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(730) ՋիԷսԷմԷյ Լթդ., US
(442) 05.11.2012
(310) 2597635   (320) 12.10.2011   (330) GB
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, 
դեղին և սև գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 9. հեռահաղորդակցական սարքա-

վորումներ, գործիքներ և սարքեր. համա-
կարգիչներ .  համակարգչային  ծրագրեր . 
համակարգչային չիփեր. շարժական հեռա-
խոսներ. լուսանկարչական ապարատներ. 
բոլոր վերոնշյալ ապրանքները բացառությամբ 
սարքավորումների, գործիքների, սարքերի և 
համակարգչային ծրագրերի, որոնք նախա-
տեսված են առանց միջանկյալ սերվերի 
օգնու թյան, հատուկ մոտության վրա հիմն-
ված ,  միջսարքային ,  պիրինգային  (P2P) 
հաղորդակցության կազմակերպման համար.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, մուլտի-
մեդիային հեռահաղորդակցության ծառա-
յություններ. ձայնային, տեսալսողական և 
թվային մեդիա բովանդակության (կոնտենտի) 
և տվյալների հոսքային փոխանցում և բաշխում. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի ծառա-
յության տրամադրում:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20120492 (111) 19410
(220) 11.04.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 11.04.2022
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեն-

նոստյու «Ռուսինվեստ», RU
(442) 07.06.2012

(540)

(526) «ՎՈԴԿԱ» (ռուս.) բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, սև, 
մոխրագույն, կարմիր, բաց շագանակագույն, 
դեղնաշագանակագույն, շագանակագույն, 
կանաչ, գորշականաչ, բաց և մուգ կանաչ 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 33. օղի:

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120624 (111) 19411
(220) 07.05.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 07.05.2022
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB
(442) 17.10.2012
(540)

 
(511)

դաս 5. դեղագործական նյութեր մաշկային 
հիվանդությունների և խախտումների բուժման 
և կանխման համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120625 (111) 19412
(220) 07.05.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 07.05.2022
(730) Սթիֆել Լաբորաթորիես, Ինք., US
(442) 17.10.2012
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(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական նյութեր մաշկային 

հիվանդությունների և խախտումների բուժման 
և կանխման համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120667 (111) 19413
(220) 17.05.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 17.05.2022
(730) «Մոնո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 26-

105, AM
(442) 07.06.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն 
գույնով:

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա  -

տեսված են օգտագործելու արդյունա բերա-
կան և գիտական նպատակներով, լուսա-
նկարչության, գյուղատնտեսության, այգե-
գործության և անտառաբուծության մեջ. չմշակ-
ված սինթետիկ խեժեր, չմշակված պլաստ -
մաս սաներ. պարարտանյութեր. կրակ մարող 
բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղ-
ների զոդման և մխման համար. քի միական 
նյութեր  սննդամթերքի  պահա ծոյաց ման 
համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյութեր 
արդյունաբերական նպա տակներով օգտա-
գործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա-
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշե-
նման մետաղներ՝ գեղարվեստական, գեղա-
զարդման նպատակների և գեղար վես տական 
տպագրության համար.

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

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրույգներ լուսավորման համար.

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ անաս-
նաբուժական նպատակների համար, դիետիկ 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղ յա կառուցվածքներ և 
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների 
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետա-
ղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա 
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 նախատես-
վածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և 
փոխանցման տարրեր (բացառությամբ վեր-
գետնյա տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական 
գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառավար-
վողների. ինկուբատորներ.
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դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. 
ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրա ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափ-
ման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային  ապարատներ ,  հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ և համակարգիչներ. կրակ-
մարիչներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամ նաբուժական և անասնաբուժական 
սար քեր 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 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 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրա մեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 

(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյու-
թեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ.

դաս 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 ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական ճամ-
պրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.

դաս 19. ոչ մետաղյա 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 կահ-
կարասի 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 շինա րա-
րական ապակու). ապակյա, հախճապակյա և 
ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա-
սաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրե-
զենտ, առագաստներ, պարկեր և տոպրակներ 
(որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծ-
ման նյութեր (բացառությամբ ռետինից և 
պլաստ մասսայից պատրաստվածների). մանա-
ծագործական թելքահումք.
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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.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. 
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործու նեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քա 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.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կենդա-
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական և անտառային ծառայություններ.

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

____________________

(210) 20120750 (111) 19414
(220) 06.06.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 06.06.2022
(730) Կարինե Ստեփանյան, Երևան, Նորքի 2-րդ 
զանգված, Մոլդովականի 2/1, բն. 25, AM
(442) 22.06.2012
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

____________________

(210) 20120867 (111) 19415
(220) 03.07.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 03.07.2022
(730) Սթիֆել Լաբորաթորիես, Ինք., US
(442) 17.10.2012
(540)
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(511)
դաս 3. պատրաստուկներ մաշկի, լորձա-

թաղանթի, եղունգների, մազերի և գլխի մաշկի 
խնամքի համար. կոսմետիկական միջոցներ 
մարմնի և դեմքի համար. օճառներ. խոնավացնող 
քսուքներ, շամպուններ, հոտազերծիչներ, փոշի, 
ժելեր, լոսյոններ, կրեմներ, յուղեր, քսուքներ, 
լվացող միջոցներ, մուսեր և աերոզոլներ.

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշկային 
հիվանդությունների և խանգարումների բուժման 
համար. բուժիչ օճառներ. բուժիչ խոնավացնող 
քսուքներ, բուժիչ լոսյոններ. բուժիչ լվացող 
միջոցներ, բուժիչ աերոզոլներ. բուժիչ մաքրող 
պատրաստուկներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120921 (111) 19416
(220) 13.07.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 13.07.2022
(730) «Էլլիպս Ջիէյ» ՍՊԸ, Երևան, Ն. Տիգրանյան, 

փող. 27, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ, կա-
պույտ, կարմիր գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղ յա կառուցվածքներ և 
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների 
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետա-
ղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա 
խողովակներ. անկիզելի պահարաններ. սովո-
րական մետաղներից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. հանքանյութեր.

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 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող ան-
հատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:  

____________________

(210) 20120928 (111) 19417
(220) 17.07.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 17.07.2022
(730) «Դիսթրիբյուշն Էյ Էմ» ՍՊԸ, Պ. Սևակի 49, 

գ. Ծաղկունք, Արմավիրի մարզ, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(526) «DISTRIBUTION» բառն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սև 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ: 

____________________

(210) 20120992 (111) 19418
(220) 26.07.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 26.07.2022
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(442) 17.10.2012
(540)
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(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-

խոտ. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ, 
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ (սնուս). սիգարետներ, սիգար-
ներ, սիգարիլներ. ծխելու նյութեր, որոնք վա-
ճառվում են առանձին կամ ծխախոտի հետ 
խառնուրդում ոչ բժշկական կամ բուժական 
նպատակների համար. քթախոտ. ծխելու պի-
տույքներ, ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգա րետի 
թուղթ, սիգարետի պարկուճներ և լուցկի:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121005 (111) 19419
(220) 27.07.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 27.07.2022
(730) Դը Չիլդրընս Փլեյս Րիթեյլ Սթորզ, Ինք., US
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 18. փոխադրման պայուսակներ, 

ուսա պարկեր, դպրոցական պայուսակներ, 
ճամպրուկներ, տափակ ճամպրուկներ, կանացի 
պայուսակներ, քսակներ և դրամապանակներ. 
կաշի և կաշվի նմանակումներ, դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ 
և ճամփորդական ճամպրուկներ. հովանոցներ, 
անձրևակալներ և ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
վարտիք, անդրավարտիք, շապիկներ, վերնա-
շապիկներ, շրջազգեստ, ներքնազգեստ, ձեռ-
նոցներ, գոտիներ (հագուստ), վզկապներ, 
շարֆեր, կաշնեներ, կեպիներ, գլխակապեր, 
գլխաշորեր.

դաս 35. գովազդ, գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում, վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. վաճառքի 
ծառայություններ , ներառյալ մանրածախ 
առևտրի ծառայություններ. փոստային պատ-
վեր ների ծառայություններ. ինտերնետի կամ 
համակարգչային ցանցի կամ հաղորդակցական 
այլ ցանցի միջոցով տրամադրվող վաճառքի 
ծառայություններ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121059 (111) 19420
(220) 06.08.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 06.08.2022
(730) Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US
(442) 06.09.2012
(540)

(511)
դաս 5. կանացի միջադիրներ, կիսա վար-

տիքների միջադիրներ և տամպոններ: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121062 (111) 19421
(220) 06.08.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 06.08.2022
(730) «Ռիվալ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ, 

Երևանյան խճ. 118, AM
(442) 18.08.2012
(540)
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(526) Բացի «ՌԻՎԱԼ», « RIVAL» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանւթյան օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 30. սուրճ:

(740) Է. Նահապետյան
____________________

(210) 20121063 (111) 19422
(220) 06.08.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 06.08.2022
(730) «Ռիվալ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ, 

Երևանյան խճ. 118, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, հրուշակեղեն.
դաս 31. արևածաղիկ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:

(740) Է. Նահապետյան
____________________

(210) 20121064 (111) 19423
(220) 06.08.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 06.08.2022
(730) «Ռիվալ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ, 

Երևանյան խճ. 118, AM
(442) 18.08.2012

(540)

(526) Բացի «RIVAL» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանւթյան 
օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ, ոսկե-
գույն, շագանակագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 30. սուրճ:

(740) Է. Նահապետյան
____________________

(210) 20121081 (111) 19424
(220) 10.08.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 10.08.2022
(730) Օբշեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեն-

նոստյու «Մարկետ-Ա», UA
(442) 17.10.2012
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(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա ռու-

թյամբ գարեջրի):
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121218 (111) 19425
(220) 31.08.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 31.08.2022
(730) «Մակել թեքնոլոջի» ՍՊԸ, Երևան, Արին-

Բերդի 5/3, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրական վարդակներ, անջա-

տիչներ և անջատման տուփեր, էլեկտրական 
բաշխիչ սարքեր, էլեկտրական խրոցներ, վար-
դակներ հեռախոսի և ալեհավաքի համար, 
երկարացման լարեր, էլեկտրական բաշխիչներ, 
միացնող և ճյուղավորման տուփեր. մալուխներ: 

____________________

(210) 20121232 (111) 19426
(220) 06.09.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 06.09.2022
(730) «Քրեյզի-Ֆոքս» ՍՊԸ, Երևան, Մյասնիկյան 

20, AM
(442) 08.10.2012

(540)

(511)
դաս 41. գիշերային ակումբ.
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:  

____________________

(210) 20121268 (111) 19427
(220) 11.09.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 11.09.2022
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք Ինդսթրի 

«Ալկալոիդ» ԱԴ-Սկոպյե, MK
(442) 17.10.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

այն է՝ բետա-բլոկավորիչ ազդակներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121273 (111) 19428
(220) 12.09.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 12.09.2022
(730) «Ալտոֆորմ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 36, 

բն. 51, AM
(442) 08.10.2012
(540)

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

(511)
դաս 20. կահույք.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. առևտուր:

____________________
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(210) 20121277 (111) 19429
(220) 13.09.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 13.09.2022
(730) Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, US
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 43. սրճարան:

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20121279 (111) 19430
(220) 13.09.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 13.09.2022
(730) Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, US
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 43. հանդիսությունների սրահ:

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20121284 (111) 19431
(220) 13.09.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 13.09.2022
(730) Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, US
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 43. սրճարան: 

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20121316 (111) 19432
(220) 18.09.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 18.09.2022
(730) Ֆայբրհոում Թելիքմյունիքեյշն Թեքնոլըջիզ, 

Քո., Լթդ., CN
(442) 17.10.2012
(540)

(511)
դաս  9. կապի  օպտիկական  սարքա-

վորումներ. օպտիկական թելքեր և թելքային 
օպտիկական մալուխներ. թելքային օպտի-
կական  լուսատարներ .  ցանցային  կապի 
սարքավորումներ .  տվ յալների  մշակման 
սար քեր. չափման սարքեր. հաղորդիչներ 
(հեռահաղորդակցություն). ինտեգրալային 
սխեմաներ. համակարգիչներ. գալվանական 
տարրեր:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121340 (111) 19433
(220) 24.09.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 24.09.2022
(730) «Թի ընդ Ջի Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կող-

բացու 83 շ., բն. 8, AM
(442) 17.10.2012
(540)

(526) «CAFE» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 35. առևտուր.
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:

____________________
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(210) 20121379 (111) 19434
(220) 10.10.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 10.10.2022
(730) «Շեն-Կոնցեռն» ՓԲԸ, Երևան, Շիրակի 

2/2, AM
(442) 17.10.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս  1 .  քիմիական  նյութեր ,  որոնք 

նախա  տեսված են օգտագործելու արդյունա-
բե րական  և  գիտական  նպատակներով , 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգե գործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստ  մասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական նյութեր 
մետաղների զոդման և մխման համար. քիմիա-
կան նյութեր սննդամթերքի պահածոյացման 
համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյու թեր 
արդյունաբերական նպատակներով օգտա-
գործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա-
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշե նման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար վես-
տական տպագրության համար.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և 
բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ 
և շինություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի 
ծածկոցներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 

խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քա  վորումների տեղակայում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

____________________

(210) 20121380 (111) 19435
(220) 10.10.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 10.10.2022
(730) «Շեն-Կոնցեռն» ՓԲԸ, Երևան, Շիրակի 

2/2, AM
(442) 17.10.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մորեգույն, փիրու-
զագույն, մուգ կապույտ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նա-

խա տեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակներով, լուսա-
նկարչության, գյուղատնտեսության, այգե  գոր-
ծության և անտառաբուծության մեջ. չմշակ-
ված սինթետիկ խեժեր, չմշակված պլաստ-
մաս սաներ. պարարտանյութեր. կրակմարող 
բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղ-
ների զոդման և մխման համար. քիմիա-
կան նյութեր սննդամթերքի պահածոյաց ման 
համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյութեր 
արդյունաբերական նպատակներով օգտա-
գործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա-
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշե-
նման մետաղներ՝ գեղարվեստական, գեղա-
զարդման նպատակների և գեղար վես տական 
տպագրության համար.
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դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և 
բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածք-
ներ և շինություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի 
ծածկոցներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 

խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քա վորումների տեղակայում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20121386 (111) 19436
(220) 10.10.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 10.10.2022
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM
(442) 17.10.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20121413 (111) 19437
(220) 17.10.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 17.10.2022
(730) «Կապկան» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 41, 

թիվ 31, AM
(442) 05.11.2012

(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:  

____________________

(210) 20121438 (111) 19438
(220) 22.10.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 22.10.2022
(730) «Յու Էս Ի Էլ» համալսարան ՍՊԸ, Երևան, 

Կորյունի 19ա, AM
(442) 05.11.2012
(540)

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

(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա -
հովում, մարզական և մշակութային միջո ցա-
ռումների կազմակերպում:  

____________________

(210) 20121444 (111) 19439
(220) 23.10.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 23.10.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարապետ Մա-

տին յան, Երևան, Վ. Փափազյան 37, AM
(442) 05.11.2012
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(540)

(511)
դաս 44. բժշկական ծառայություն:  

____________________

(210) 20121449 (111) 19440
(220) 24.10.2012 (151) 05.02.2013
 (181) 24.10.2022
(730) Արամ Թադևոսյան, Երևան, Արմեն Տիգ-

րան յան 20, բն. 94, AM
(442) 05.11.2012
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. առևտուր, 
մասնավորապես՝ համակարգչային տեխնի-
կայի, բջջային հեռախոսների, պլանշետների և 
հարակից աքսեսուարների վաճառք: 

____________________

(210) 20090679 (111) 19441
(220) 18.06.2009 (151) 06.02.2013
 (181) 18.06.2019
(730) Ն.Վ. Սումաթրա Թբեքոու Թրեյդինգ 

Քամփնի, ID
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բեժ, նարնջագույն 
և սև գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 34. սիգարետներ, պապիրոսներ, 

սիգար ներ, ծխախոտ, սիգարետի և պապիրոսի 
թուղթ, մոխրամաններ (բացառությամբ ազ նիվ 
մետաղ ներից պատրաստվածների), վառիչներ, 
լուցկի:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20111022 (111) 19442
(220) 19.08.2011 (151) 06.02.2013
 (181) 19.08.2021
(730) Դը Ջիլլեթ Քամփընի, US
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 3. օդեկոլոն և անուշաբույր ջուր:

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120581 (111) 19443
(220) 28.04.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 28.04.2022
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(442) 07.06.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ, 
երկնագույն, կապույտ, բաց և մուգ մանու-
շակագույն, նարնջագույն, բաց և մուգ 
դարչնագույն, սև կանաչ և վարդագույն:

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, 

թխվածք ներ, կրեկերներ, վաֆլիներ, հրուշա-
կեղեն, հաց, խմորողեն, տորթեր, կարկանդակներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120582 (111) 19444
(220) 28.04.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 28.04.2022
(730) Դանհիլ Թբեքոու օֆ Լանդն Լիմիթիդ, GB
(442) 06.09.2012
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(540)

(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա խո-

տային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120583 (111) 19445
(220) 28.04.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 28.04.2022
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(442) 07.06.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ, 
երկնագույն, կապույտ, սև, մուգ և բաց 
դարչնագույն, նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, 

թխվածք ներ, կրեկերներ, վաֆլիներ, հրուշա կե-
ղեն, հաց, խմորողեն, տորթեր, կարկանդակներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120584 (111) 19446
(220) 28.04.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 28.04.2022
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(442) 07.06.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն, 
դեղին, երկնագույն, կարմիր, կապույտ, սև 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, 

թխվածք ներ, կրեկերներ, վաֆլիներ, հրուշա-
կեղեն, հաց, խմորողեն, տորթեր, կարկանդակներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120585 (111) 19447
(220) 28.04.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 28.04.2022
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(442) 07.06.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դարչնա-
գույն, սև, սպիտակ, դեղին, վարդա գույն 
գունային համակցությամբ:
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(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, 

թխվածք ներ, կրեկերներ, վաֆլիներ, հրուշա-
կեղեն, հաց, խմորողեն, տորթեր, կարկանդակներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120586 (111) 19448
(220) 28.04.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 28.04.2022
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(442) 07.06.2012
(540)

(526) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, բաց և 
մուգ մանուշակագույն, դեղին, սև, սպիտակ, 
վարդագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, 

թխվածքներ, կրեկերներ, վաֆլիներ, հրուշա-
կեղեն, հաց, խմորողեն, տորթեր, կարկանդակներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120587 (111) 19449
(220) 28.04.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 28.04.2022
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(442) 07.06.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, 
կանաչ, բաց վարդագույն, սպիտակ, սև և 
կապույտ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, 

թխվածքներ, կրեկերներ, վաֆլիներ, հրուշա-
կեղեն, հաց, խմորողեն, տորթեր, կարկանդակներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120588 (111) 19450
(220) 28.04.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 28.04.2022
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(442) 07.06.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, վարդագույն, 
դարչնագույն, սպիտակ, երկնագույն, 
կապույտ և սև գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, 

թխվածքներ, կրեկերներ, վաֆլիներ, հրուշա կե-
ղեն, հաց, խմորողեն, տորթեր, կարկանդակներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120589 (111) 19451
(220) 28.04.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 28.04.2022
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(442) 07.06.2012
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, դեղին, 
դարչնագույն, վարդագույն, սպիտակ և սև 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, 

թխվածքներ, կրեկերներ, վաֆլիներ, հրուշա-
կեղեն, հաց, խմորողեն, տորթեր, կարկան-
դակներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120590 (111) 19452
(220) 28.04.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 28.04.2022
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(442) 07.06.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մանուշակագույն, 
դարչնագույն, բաց նարնջագույն, մոխրա-
գույն, երկնագույն, սպիտակ, վարդագույն 
և սև գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, 

թխվածքներ, կրեկերներ, վաֆլիներ, հրուշա-
կեղեն, հաց, խմորողեն, տորթեր, կարկան-
դակներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120591 (111) 19453
(220) 28.04.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 28.04.2022
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(442) 07.06.2012

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, մուգ և բաց 
մոխրագույն, սև, սպիտակ և վարդագույն 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, 

թխվածքներ, կրեկերներ, վաֆլիներ, հրուշա կե-
ղեն, հաց, խմորողեն, տորթեր, կարկանդակներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120592 (111) 19454
(220) 28.04.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 28.04.2022
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(442) 07.06.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ, 
երկնագույն, կապույտ, մանուշակագույն, 
բաց մանուշակագույն, դեղին, նարնջագույն, 
դարչնագույն, մուգ դարչնագույն, սև, կանաչ 
և վարդագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, 

թխվածքներ, կրեկերներ, վաֆլիներ, հրուշա-
կեղեն, հաց, խմորողեն, տորթեր, կարկանդակներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________
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(210) 20120593 (111) 19455
(220) 28.04.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 28.04.2022
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(442) 07.06.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ, 
երկնագույն, կապույտ, մուգ կապույտ, դեղին, 
դարչնագույն, բաց դարչնագույն, կանաչ, 
բաց մանուշակագույն, մանուշակագույն, 
մոխրագույն և սև գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, 

թխվածքներ, կրեկերներ, վաֆլիներ, հրուշա-
կեղեն, հաց, խմորողեն, տորթեր, կարկան-
դակներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120594 (111) 19456
(220) 28.04.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 28.04.2022
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(442) 07.06.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն, 
շագանակագույն ,  կանաչ ,  սպիտակ , 
վարդագույն, կապույտ, սև, բաց երկնագույն 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, 

թխվածքներ, կրեկերներ, վաֆլիներ, հրուշա-
կեղեն, հաց, խմորողեն, տորթեր, կարկան-
դակներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120595 (111) 19457
(220) 28.04.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 28.04.2022
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(442) 07.06.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ, 
բաց դեղին և երկնագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, 

թխվածքներ, կրեկերներ, վաֆլիներ, հրուշա-
կեղեն, հաց, խմորողեն, տորթեր, կարկան-
դակներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120596 (111) 19458
(220) 28.04.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 28.04.2022
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(442) 07.06.2012
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, կա-
պույտ, դեղին, նարնջագույն և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ:

(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, 

թխվածքներ, կրեկերներ, վաֆլիներ, հրուշա-
կեղեն, հաց, խմորողեն, տորթեր, կարկանդակներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120597 (111) 19459
(220) 28.04.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 28.04.2022
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(442) 07.06.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ, 
դեղին, բաց դարչնագույն, երկնագույն 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 30. շոկոլադներ, թխվածքաբլիթ-

ներ, թխվածքներ, կրեկերներ, վաֆլիներ, 
հրուշակեղեն, հաց, խմորողեն, տորթեր, կար-
կան դակներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120674 (111) 19460
(220) 18.05.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 18.05.2022
(730) Հայկ Կիրակոսյան, Երևան, Շերամի 83 շ., 

բն. 29, AM
(442) 07.06.2012

(540)

(526) Բացի «ԲՐԵՆԴ ԱՅԳԻ», «BRAND GARDEN», 
«ԲՐԵՆԴ ՍԱԴ» (ռուս.) և «MARKA BAHCE» 
արտահայտությունից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(511)
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-

մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հո վում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կենդա նի-
ների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգե-
գործական և անտառային ծառայություններ:  

____________________

(210) 20120809 (111) 19461
(220) 18.06.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 18.06.2022
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 06.09.2012
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. 
օծանելիք, օդեկոլոն, անուշաբույր նյութեր:
 (740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20120829 (111) 19462
(220) 21.06.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 21.06.2022
(730) Ասսոցիացիոնե ռադիո Մարիա, IT
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում: 
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120860 (111) 19463
(220) 29.06.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 29.06.2022
(730) «Կիբեռ» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան փ., թիվ 

13, AM
(442) 03.08.2012
(540)

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

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 41. ինտերնետ-սրճարան. կրթություն 
(դաստիարակություն, ուսուցում). ուսումնական 
գործընթացի ապահովում, զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում, ակումբ, կարաոկե, կինոսրահ, 
դիսկոտեկ, խաղային համալիր:  

____________________

(210) 20120868 (111) 19464
(220) 03.07.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 03.07.2022

(730) Դոյչե Ամֆիբոլին-Վերքե Ֆոն Ռոբերտ 
Մուրյան Շթիֆթունգ ունդ Քո ԿԳ, DE

(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-

տեսված են արդյունաբերության մեջ օգտա-
գործելու համար. պաշտպանիչ նյութեր և 
քիմիկատներ աղյուսե կամ քարե շարվածքի, 
կղմինդրի, ցեմենտի և բետոնի, (բացառությամբ 
ներկերի և յուղերի), անջրանցիկություն ապա-
հովելու համար. չմշակված արհեստական խեժեր, 
չմշակված սինթետիկ խեժեր և պլաստմասսաներ 
(փոշու, հատիկավոր, հեղուկի և մածուկի տեսքով). 
լուծիչներ ներկերի, լաքերի, արծնուկների և 
երեսպատվածքի նյութերի համար. սոսինձներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
սոսինձներ պաստառների համար. սոսինձներ 
շինարարության մեջ օգտագործելու համար. 
մածիկներ երեսպատումից առաջ մակերեսի 
խնամքի համար ( որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում).

դաս 2. ներկեր. արծնուկներ. լաքեր. ջնա-
րակներ (որոնք ընդգրկված են 2-րդ դասում). 
մետաղը ժանգոտումից պաշտպանող նյութեր. 
նախաներկեր. ներկանյութեր, ներկող նյու-
թեր, մածուկի տեսքով ներկանյութ. գունավոր 
արծնուկներ. լցանյութեր ներկերի համար. 
ամրացնող նյութեր. չորարարներ (սիկատիվ-
ներ (ներկերի չորացման կատալիզատորներ). 
բնական խեժեր (որոնք ընդգրկված են 2-րդ 
դասում). նոսրացուցիչներ (ջրիկացուցիչներ) և 
կցող նյութեր ներկերի, լաքերի և պատվածքների 
համար. փայտանյութը քայքայումից պաշտպանող 
նյութեր, ներկեր և յուղեր փայտ(անյութ)ի 
համար. պատվածքներ (որոնք ընդգրկված 
են 2-րդ դասում), ներառյալ` շինարարության 
մեջ օգտագործվողները. մանրէասպան և 
(կամ) ֆունգիցիդային նախաներկեր (գրունտ-
ներ). հակակոռոզիական պատրաստուկներ. 
պաշտ պանիչ պատրաստուկներ մետաղների 
համար. փոշենման մետաղներ և մետա ղական 
նրբաթիթեղ (մետաղաթաղանթ) `  գեղար-
վեստական, գեղազարդման, տպագրության և 
նկարչության համար.
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դաս 17. ջերմամեկուսիչ և մեկուսացնող 
նյութեր (որոնք ընդգրկված են 17-րդ դասում). 
մեկուսիչ պատվածքներ, մեկուսիչ լաքեր. 
մեկուսիչ կտորներ և սպեղանալաթեր. մեկուսիչ 
բաղադրություններ շենքերը խոնավությունից 
պաշտպանելու համար, արհեստական և 
սինթետիկ խեժեր (կիսաֆաբրիկատներ). 
ապակեթելքից տեքստիլներ մեկուսացման 
նպատակների համար. մեկուսիչ ժապավեններ. 
ջերմամեկուսիչ նյութեր. մեկուսիչ պանելներ. 
ցանցավոր սալեր պատրաստված ապակեթելքից 
և (կամ) պլաստմասսայից. ապակեթելքից և 
(կամ) պլաստմասսայից պատրաստված կցման 
կարանի լայնակոկում (բոլորը ջերմամեկուսիչ 
բարդ համակարգերի համար). պլաստմասսայից 
նրբաթիթեղ, բացառությամբ փաթեթավորելու 
նպատակով. կպչուն ժապավեններ և երիզ-
ներ շինարարական նպատակների համար. 
պատվածքներ անջրանցիկ տանիքների, պա-
տերի և հատակի համար.

դաս 19. շինանյութեր (ոչ մետաղ յա) . 
պրոֆիլային ճաղաշարեր (ոչ մետաղական) և 
անկյունավոր ճաղաշարեր (ոչ մետաղական) 
շինարարական  նպատակների  համար , 
մասնավորապես` սայրերի պրոֆիլներ. կար-
գավորող և հավասարեցնող մասեր (ոչ մետա-
ղական) շինարարական նպատակների համար. 
պահանգ(միջադիր) (ոչ մետաղական) շինա-
րարական նպատակների համար. պատու-
հանագոգեր, ոչ մետաղական. բնական և արհես-
տական քարեր. շինարարական լուծույթներ 
և քվարց (շինանյութ). սվաղ (ծեփ, որոնք 
ընդգրկված են 19- րդ դասում). պատվածքներ 
(շինարարական նյութեր). պատերի և առաստաղի 
վահաններ (ոչ մետաղական շինարարական 
նպատակների համար). կտորե ներկառուցված 
շինություններ շինարարական նպատակների 
համար. բեռնիչներ՝ որպես շինանյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120878 (111) 19465
(220) 09.07.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 09.07.2022
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
(442) 17.10.2012

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, արծա-
թագույն, մոխրագույն, դարչնագույն և դեղին 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխախոտային 

արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. ծխելու 
պիտույքներ: 

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20120879 (111) 19466
(220) 09.07.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 09.07.2022
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
(442) 17.10.2012
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնա-
գույն, մոխրագույն, դարչնագույն և դեղին 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա-

խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120883 (111) 19467
(220) 09.07.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 09.07.2022
(730) Կոմաթսու Լթդ., JP
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 7. մեքենաներ, սարքեր և հարմա-

րանքներ հողային աշխատանքների համար, այդ 
թվում` ճահճագնաց բուլդոզերներ (մղաններ), 
բուլդոզեր - ամֆիբիաներ ճահճային տարածք-
ներում աշխատելու համար, անիվային բուլ-
դոզերներ, ինքնագնաց կեռաշերեփներ, կցովի 
կեռաշերեփներ, փխրիչ սարքավորումներ, 
փխրիչներ, արմատահանիչներ, բուլդոզեր - 
արմատահանիչներ. գրունտի փոխադրման 
համար հողափոր մեքենաներ, մեքենաներ, 
սարքեր  և  հարմարանքներ ,  այդ  թվում ` 
միաշերեփ բռնիչներ, անիվային բռնիչներ, 
թրթուրավոր շարժամասով բռնիչներ, գլդոններ 
և շերեփավոր բեռնիչներ. էքսկավատորներ, 
այդ թվում` ետադարձ թիով էքսկավատորներ, 
բուլդոզեր - էքսկավատորներ, ճահճագնաց 
բուլդոզեր - էքսկավատորներ, ետադարձ թիով 
բուլդոզեր - էքսկավատորներ, միաշերեփ, 
բազմաշերեփ էքսկավատորներ, խրամատային 
էքսկավատորներ, թունելային էքսկավատորներ, 
թունելաանցանելի մեքենաներ. մեքենաներ 
շինարարական աշխատանքների համար, 
սարքեր և հարմարանքներ, այդ թվում` ազատ 
ընկնող մուրճեր (կռաններ), օդաճնշական 
անիվներով գլդոններ, ճանապարհային գլդոն-
ներ, ասֆալտափռիչներ, թրթռավոր ճանա-
պարհային գլդոններ, թրթռասալեր, խողովա-

կատեղադրիչներ ,  ավտոուղեհարթիչներ . 
մետա ղամշակման մեքենաներ և սարքեր, այդ 
թվում` մեխանիկական մամլիչներ, հիդրավլիկ 
մամլիչներ, արտամղիչ մամլիչներ, կռող մամ-
լիչներ, դրոշմամամլիչներ, ճկաթերթավոր 
մամլիչներ, կորացման մեքենաներ, սարքա-
վորանքներ մետաղի կտրման համար, ուղղիչ – 
ձգունակ մեքենաներ, հաստոցներ մետաղական 
ժապավենների  կտրման  համար ,  հղկող 
մեքենաներ ձուլուկների համար, հաստոցներ 
խորը գայլիկոնման համար, հաստոցներ 
ծնկավոր լիսեռների շարժաթևային վզիկների 
ֆրեզման համար, հաստոցներ ծնկավոր 
լիսեռների ֆրեզման համար, հաստոցներ 
գլանների բլոկում ծլեպները հանելու համար, 
խառատային հաստոցներ, կաղապարման 
մեքենաներ, ձուլման մեքենաներ, հաստոցներ, 
կտրող գործիքներ (մեքենաների դետալներ). 
լազերային փորագրող հաստոցներ. բեռնիչներ. 
դարսակիչներ (մեքենաներ). վերականգնիչ-
ներ. սարքավորանքներ սորուն նյութերով 
աշխատանքների համար, մասնավորապես` 
տեղադրիչներ, դարսիչներ, թափոնակույ-
տիչներ .  ժապավենային  փոխակրիչներ . 
էլեկտրական գեներատորներ, հաստատուն 
հոսանքի գեներատորներ. շղթայական սղոցներ. 
թփահատներ (գործիքներ). օդային ճնշակներ. 
ավտոմոբիլային ամբարձիչներ. շարժիչներ և 
շարժաբերներ (փոխհաղորդակներ) վերոնշյալ 
ապրանքների համար. մասեր, դետալներ, 
պատկանելիքներ և հարմարանքներ վերոնշյալ 
ապրանքների համար.

դաս 9. լիցքի սարքվածքներ կուտակչային 
մարտկոցների  համար ,  պաշտպանական 
սաղավարտներ. սիլիցիումային թիթեղներ. 
կիսահաղորդիչներ. ինտեգրալ սխեմաներ. 
օպտիկական ինտեգրալ սխեմաներ. մագնի-
սական ժապավեններ և քարտեր. պնակիտներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում` 
տվյալների բազային կառավարման օգտա-
գործման համար, որոնք պահվում են սմարթ 
-քարտերի կամ սկավառակների վրա. օնլայն 
ռեժիմով մի համակարգչից մյուսը փոխանց վող 
համակարգչային ծրագրեր. համա կարգչային 
ծրագրեր` հանքային աշխա տանքների, հողային 
աշխատանքների, գրունտի տեղափոխման, 
շինարարական աշխա տանքների, մետա-
ղամշակման ,  ինչպես  նաև  ցամաքային 
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տրանսպորտային միջոցների սարքերի և 
մեքենաների կառավարման և (կամ) սպա-
սարկման համար. տեսասենսորային սարքեր 
էլեկտրական և էլեկտրոնային մեքենաների ու 
դրանց բաղադրիչ մասերի զննման (ստուգման) 
համար` կիսատոնային մշակման կիրառմամբ. 
մեքենաներ, հաստոցներ և սարքեր լազերային 
մակնշման համար. մեքենաներ և սարքեր 
հեռակապի և էլեկտրոնաօպտիկական ուղի-
ներով հաղորդակցության համար. նշան ների 
ընթերցման օպտիկական սարքեր` կիսահա-
ղորդչային  լազերի  միջոցով .  ռադարներ 
գետնի տակ գտնվող առարկաների որոշման 
և (կամ) ճանաչման համար. կառավարվող 
սարքեր և կոնտրոլերներ լազերային մակնշման 
համար. մասեր, դետալներ, պատկանելիքներ 
և հարմարանքներ վերոնշյալ ապրանքների 
համար.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ, 
այդ  թվում `  ճանկավոր  ավտոբեռնիչներ 
(ինքնագնաց մեքենաներ), էլեկտրաբեռնիչ-
ներ, էլեկտրական դարսակիչներ (մեքենաներ), 
էլեկտրական դարսակիչներ (մեքենաներ) 
դուրս քաշովի բեռնամբարձիչով, էլեկտրա-
կան ճանկավոր բեռնիչներ դուրս քաշովի 
եղաններով, տրակտորներ, տրակտոր - քար-
շակներ, քարշակներ, սայլակ – քարշակներ, 
ինքնաթափեր, ավտոբետոնախառնիչներ, 
տրանսպորտային միջոցներ ձյունը հավաքելու 
համար. վերոնշյալ ապրանքների համար 
շարժիչներ և փոխհաղորդակներ. մասեր, դետալ-
ներ, պատկանելիքներ և հարմարանքներ վերո-
նշյալ ապրանքների համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120914 (111) 19468
(220) 12.07.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 12.07.2022
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
(442) 17.10.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ, 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխա-

խոտային արտադրանք, կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120915 (111) 19469
(220) 12.07.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 12.07.2022
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
(442) 17.10.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ, 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխա-

խոտային արտադրանք, կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120922 (111) 19470
(220) 13.07.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 13.07.2022
(730) Չայնա Րիսորսիս Սնոու Բրուերիս Քամփընի 

Էլթիդի., CN 
(442) 06.09.2012
(540)
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(526) Չինարեն գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ, բաց և 
մուգ մոխրագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 32. գարեջուր:

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20120926 (111) 19471
(220) 17.07.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 17.07.2022
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 

Լիմիթիդ, GB
(442) 17.10.2012
(310) 20120517   (320) 17.04.2012   (330) AZ
(540)

(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա-

խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120929 (111) 19472
(220) 18.07.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 18.07.2022
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
(442) 17.10.2012
(310) 20120930   (320) 03.07.2012   (330) AZ
(540)

(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխախո-

տային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120937 (111) 19473
(220) 18.07.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 18.07.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 03.08.2012

(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար: 
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120938 (111) 19474
(220) 18.07.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 18.07.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120970 (111) 19475
(220) 24.07.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 24.07.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար: 
740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120971 (111) 19476
(220) 24.07.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 24.07.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 03.08.2012
(540)
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(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար: 
740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120972 (111) 19477
(220) 24.07.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 24.07.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120973 (111) 19478
(220) 24.07.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 24.07.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120974 (111) 19479
(220) 24.07.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 24.07.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար: 
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120975 (111) 19480
(220) 24.07.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 24.07.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120986 (111) 19481
(220) 25.07.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 25.07.2022
(730) Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL
(442) 06.09.2012
(310) 2616008   (320) 30.03.2012   (330) GB
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121019 (111) 19482
(220) 31.07.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 31.07.2022
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ և անու-

շա բույր արտադրանք անձնական օգտա-
գործման համար.

դաս 16. կոսմետիկային և խնամքի կոս-
մետի կական միջոցներին վերաբերող տպա-
գրական նյութեր և գրասենյակային պի տույքներ 
գործարարության վարման համար. ապրանքների 
իրացմանը նպաստող տպագրական գովազդային 
և ուղեկցող նյութեր, կատալոգներ, ամսագրեր և 
բրոշյուրներ: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20121060 (111) 19483
(220) 06.08.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 06.08.2022
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. 
օծանելիք, օդեկոլոն և անուշաբույր արտա դրանք 
անձնական օգտագործման համար: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121078 (111) 19484
(220) 09.08.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 09.08.2022
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, անուշա-

բույր արտադրանք անձնական օգտագործման 
համար, օծանելիք, օդեկոլոն, անուշաբույր ջուր, 
մաշկի խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. 

դաս 16. տպագրական նյութեր և գրա-
սենյակա յին պիտույքներ գործարարության 
վարման համար. ապրանքների իրացմանը 
նպաստող  տպագրական  գովազդային  և 
ուղեկցող նյութեր, կատալոգներ, ամսագրեր և 
բրոշյուրներ՝ բոլորը կոսմետիկային և խնամքի 
կոսմետիկական միջոցներին վերաբերող: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121104 (111) 19485
(220) 16.08.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 16.08.2022
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

«ՏեխնոՆԻԿՈԼ», RU
(442) 19.09.2012
(540)

(511)
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 

ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստ-
ված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
մասնակի մշակված պլաստմասսայից իրեր. 
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ 
մետաղյա ճկուն խողովակներ.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղ յա կոշտ խողովակներ շինարարա-
կան նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և 
բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ 
և շինություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քա վորումների տեղադրում:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121204 (111) 19486
(220) 30.08.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 30.08.2022
(730) ՋեյԷքս Նիփփոն Օյլ ընդ Էներջի Քորփորեյշն, JP
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 1. փոխհաղորդիչ հեղուկ.
դաս 4. մեքենայի յուղ, շարժիչի յուղ. 

վառելանյութեր, վառելիքներ. հեղուկ վառելա-
նյութեր, վառելիքներ. տեխնիկական յուղեր. 
հանքային յուղեր, քսանյութեր և քսուքներ, 
ճարպեր արդյունաբերական նպատակների 
համար (բացառությամբ վառելանյութի, վառելիքի 
համար նախատեսվածների). ոչ հանքային 
յուղեր, քսանյութեր և քսուքներ, ճարպեր արդյու-
նաբերական նապատակների համար (բացա-
ռությամբ վառելանյութի, վառելիքի համար 
նախատեսվածների). քսայուղեր. տեխնիկական 
քսանյութեր: 
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121205 (111) 19487
(220) 30.08.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 30.08.2022
(730) ՋեյԷքս Նիփփոն Օյլ ընդ Էներջի Քորփորեյշն, JP 
(442) 08.10.2012
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(540)

(511)
դաս 1. փոխհաղորդիչ հեղուկ.
դաս 4. մեքենայի յուղ, շարժիչի յուղ. 

վառելանյութեր, վառելիքներ. հեղուկ վառե լա-
նյութեր, վառելիքներ. տեխնիկական յուղեր. 
հանքային յուղեր, քսանյութեր և քսուքներ, 
ճարպեր արդյունաբերական նպատակների 
համար (բացառությամբ վառելանյութի, վառելիքի 
համար նախատեսվածների). ոչ հանքային 
յուղեր, քսանյութեր և քսուքներ, ճարպեր արդյու-
նաբերական նապատակների համար (բացա-
ռությամբ վառելանյութի, վառելիքի համար 
նախատեսվածների). քսայուղեր. տեխնիկական 
քսանյութեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121206 (111) 19488
(220) 30.08.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 30.08.2022
(730) ՋեյԷքս Նիփփոն Օյլ ընդ Էներջի Քորփորեյշն, JP
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 1. փոխհաղորդիչ հեղուկ.
դաս 4. մեքենայի յուղ, շարժիչի յուղ. վառե-

լանյութեր, վառելիքներ. հեղուկ վառելա նյութեր, 
վառելիքներ. տեխնիկական յուղեր. հանքային 
յուղեր, քսանյութեր և քսուքներ, ճարպեր 
արդյունաբերական նպատակների համար 
(բացառությամբ վառելանյութի, վառելիքի 
համար նախատեսվածների). ոչ հանքային 
յուղեր, քսանյութեր և քսուքներ, ճարպեր 
արդյու նաբերական նապատակների համար 
(բացառությամբ վառելանյութի, վառելիքի համար 
նախատեսվածների). քսայուղեր. տեխնիկական 
քսանյութեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121207 (111) 19489
(220) 30.08.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 30.08.2022

(730) ՋեյԷքս Նիփփոն Օյլ ընդ Էներջի Քորփորեյշն, JP
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 1. փոխհաղորդիչ հեղուկ.
դաս 4. մեքենայի յուղ, շարժիչի յուղ. 

վառելանյութեր, վառելիքներ. հեղուկ վառելա-
նյութեր, վառելիքներ. տեխնիկական յուղեր. 
հանքային յուղեր, քսանյութեր և քսուքներ, 
ճարպեր արդյունաբերական նպատակների 
համար (բացառությամբ վառելանյութի, վառելիքի 
համար նախատեսվածների). ոչ հանքային 
յուղեր, քսանյութեր և քսուքներ, ճարպեր արդյու-
նաբերական նապատակների համար (բացա-
ռությամբ վառելանյութի, վառելիքի համար 
նախատեսվածների). քսայուղեր. տեխնիկական 
քսանյութեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121208 (111) 19490
(220) 30.08.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 30.08.2022
(730) ՋեյԷքս Նիփփոն Օյլ ընդ Էներջի Քորփորեյշն, JP
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 1. փոխհաղորդիչ հեղուկ.
դաս 4. մեքենայի յուղ, շարժիչի յուղ. վառե-

լանյութեր, վառելիքներ. հեղուկ վառելա_նյութեր, 
վառելիքներ. տեխնիկական յուղեր. հանքային 
յուղեր, քսանյութեր և քսուքներ, ճարպեր 
արդյունաբերական նպատակների համար 
(բացառությամբ վառելանյութի, վառելիքի 
համար նախատեսվածների). ոչ հանքային 
յուղեր, քսանյութեր և քսուքներ, ճարպեր արդյու-
նաբերական նապատակների համար (բացա-
ռությամբ վառելանյութի, վառելիքի համար 
նախատեսվածների). քսայուղեր. տեխնիկական 
քսանյութեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20121209 (111) 19491
(220) 30.08.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 30.08.2022
(730) ՋեյԷքս Նիփփոն Օյլ ընդ Էներջի Քորփորեյշն, JP
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 1. փոխհաղորդիչ հեղուկ.
դաս 4. մեքենայի յուղ, շարժիչի յուղ. 

վառելանյութեր, վառելիքներ. հեղուկ վառելա-
նյութեր, վառելիքներ. տեխնիկական յուղեր. 
հանքային յուղեր, քսանյութեր և քսուքներ, 
ճարպեր արդյունաբերական նպատակների 
համար (բացառությամբ վառելանյութի, վառե-
լիքի համար նախատեսվածների). ոչ հանքային 
յուղեր, քսանյութեր և քսուքներ, ճարպեր արդյու-
նաբերական նպատակների համար (բացա-
ռությամբ վառելանյութի, վառելիքի համար 
նախատեսվածների). քսայուղեր. տեխնիկական 
քսանյութեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121233 (111) 19492
(220) 06.09.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 06.09.2022
(730) Քրաֆթ Ֆուդզ Դենմարք Ինթելեքչուըլ 

Փրոփըրթի ԱփՍ, DK
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 30. ոչ բժշկական նպատակների 

համար նախատեսված հրուշակեղեն, շաքարից 
պատրաստված հրուշակեղեն, ներառյալ ծամոն:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121322 (111) 19493
(220) 19.09.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 19.09.2022
(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, 

Ամիրյան 20, բն.1, AM
(442) 08.10.2012

(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20121331 (111) 19494
(220) 20.09.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 20.09.2022
(730) «Օնգարտ» ՍՊԸ, 0002, Երևան, Լեոյի 

փող., 13 շ., բն. 1, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(526) «Ռեստորան» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակա վոր 
բնակատեղով ապահովում. մասնավորապես՝ 
ռեստորաններ, բարեր, խորտկարաններ, ճաշա-
րաններ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121341 (111) 19495
(220) 24.09.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 24.09.2022
(730) «Թի ընդ Ջի Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կողբացու 

83 շ., բն. 8, AM
(442) 08.10.2012



ԳՅՈՒՏԵՐ

71

ՄԱՍ 1

71

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 2 

25 .02 . 20 13

(540)

(511)
դաս 35. առևտուր.
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում: 

____________________

(210) 20121364 (111) 19496
(220) 02.10.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 02.10.2022
(730) Արարատ Անտոնյան, Երևան, 16 թաղ. 47 

շ., բն. 13, AM
(442) 17.10.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ և 
մանուշակագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալյուր 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.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի).

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:  

____________________

(210) 20121387 (111) 19497
(220) 11.10.2012 (151) 06.02.2013
 (181) 11.10.2022
(730) «Բիո-քիմ» ՍՊԸ, Երևան, Գր. Լուսավորչի 

3/34, AM
(442) 17.10.2012
(540)

(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: 

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

  7386  19.12.2022  «Սփյուռ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 19, 6-րդ հարկ, AM

  7387  19.12.2022  «Սփյուռ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 19, 6-րդ հարկ, AM

  7519  30.12.2022  Պի-Դիզայն ԱԳ, CH
 

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A42B 3/00 2710 A

B01J 41/00 2711 A

B43K 21/00 2712 A

C05F 11/00 2713 A

C08F 8/00 2711 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

C12G 1/00  315 U

E02D 29/00  316 U

C09K 17/00   2713 A
C12N 1/00      2713 A
C10J 3/00      2714 A
F03G 3/00    2715 A
F03D 9/00    2715 A
F04D 17/00   2715 A
G01N 1/00     2716 A
G01N 3/00     2717 A
G01N 27/00   2718 A
G21K 1/00      2719 A

       09-01      292 S
       09-01                 293 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

09-01     294 S

09-01     295 S

09-03     296 S 

19-06     297 S

20-02     296 S
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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  1237
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No18774
73 (1) Իրավատեր Մանվել Ավետիքի Հովսեփյան,
ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, 1-ին թաղ., շ. 1, 
բն. 25, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Տավինկո» 
գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, Արարատի 
մարզ, գ. Տափերական, Պարույր Սևակի 51, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 10.01.2013
_____________________

Գրանցում No 1238
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 799837
73 (1) Լիցենզատու Զիվենկո Սերգեյ  Վիկտորի
ZIVENKO SERGEY VICTOROVICH, kv. 205, d. 33, 
Kutuzovsky prospekt, 121165  Moscow, Russia, RU
73 (2) Լիցենզառու «Մակրո–Միքս» ՓԲԸ, ք. 
Երևան, Գյուլբեկյան փ. 43/171, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի փոփոխությունը    լիցենզիայի գործո-
ղության ժամկետը տրված է մինչև 31.12.2016թ.,
ապրանքային նշանի իրավատերը և լիցենզատուն 
հանիսանում է «Կալան» փակ բաժնետիրական 
ընկերությունը, հասցե՝ Russian Federation, 
109390 Moscow, ul. 1-ya Tekstilshchikov, d.12/9, 
office 2, RU
Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                                   Հանրապետություն

Գրանցված է 14.01.2013
_____________________

Գրանցում No  1239
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 904000, IR 912259, 
IR 833248
73 (1) Լիցենզատու Զիվենկո Սերգեյ  Վիկտորի
ZIVENKO SERGEY VICTOROVICH, kv. 205, d. 33, 
Kutuzovsky prospekt, 121165  Moscow, Russia, RU
73 (2) Լիցենզառու «Սպիրիտ Մարկետ» ՍՊԸ, 
ք. Երևան, Արշակունյաց փ. 9, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի փոփոխությունը  լիցենզիայի գործո -
ղության ժամկետը տրված է մինչև 31.12.2016թ.,
IR 904000 և IR 912259 ապրանքային նշանների 
իրավատերը և լիցենզատուն հանիսանում է 
«Կալան» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, 
հասցե՝ Russian Federation, 109390 Moscow, ul. 1-
ya Tekstilshchikov, d.12/9, office 2, RU
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                                                                                        Հանրապետություն

Գրանցված է 14.01.2013
_____________________

Գրանցում No 1240
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 522
73 (1) Իրավատեր Քրաֆթ Ֆուդզ Հոլդինգս, Ինք.
KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three Lakes 
Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Քրաֆթ Ֆուդզ 
Գլոբալ Բրենդս ԼԼՔ
KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, Three Lakes 
Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                   Հանրապետություն

Գրանցված է 21.01.2013
_____________________
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Գրանցում No  1241
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 324, 325, 326, 327, 519, 520, 
522, 523, 524, 525, 526, 527, 535, 536, 538, 
2738, 2739, 2740

73 (1) Իրավատեր  Քրաֆթ Ֆուդզ Գլոբալ Բրենդս 
ԼԼՔ
KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, Three Lakes 
Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A., US

73 (2) Իրավունքներն ստացող Քրաֆթ Ֆուդզ 
Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ
KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC, Three Lakes 
Drive, Northfield, Illinois 60093, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է 22.01.2013
_____________________
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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)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

1517  06.08.2012թ.

 2215  07.08.2012թ.

2326  01.07.2012թ.

2471  03.07.2012թ.

2486  24.07.2012թ.

2506  26.07.2012թ.

2579  15.06.2012թ.

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

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)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

149  18.06.2012

250  29.03.2012

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

262   26.07.2012

264   02.06.2012

220   06.08.2012

272   14.07.2012

273   27.07.2012

282   18.07.2012
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Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
О досрочном прекращении действия  свидетельств на промышленные образцы

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

  21   28.02.2012

168  14.03.2012

Վկայագրի
համարը

Номер 
свидетельства

172    19.06.2012
173    04.06.2012
177    28.02.2012
179    27.12.2011
181    27.11.2011
182    26.06.2012
183    28.08.2012

184    12.07.2012                                                                                                                                       

                                                                                                                                 

Ուղղում
Поправка

2013թ.  № 1 պաշտոնական տեղեկագրի  “Տեղեկություններ արտոնագրերի գործողության 
վաղաժամկետ դադարեցման մասին” բաժնում  № 2471, 2604, 2605, 2606 արտոնագրերին վերաբերող 
տվյալները պետք  լինեն՝

2471     03. 07.2012
2604    27.07.2012
2605    27.07.2012
2606    27.07.2012

В официальном бюллетене № 1 за 2013г. в разделе  “Сведения о досрочном прекращении действия  
патентов на изобретения “ сведения касающиеся патентов №2471, 2604,2605, 2606 должны быть:

2471     03. 07.2012
2604    27.07.2012
2605    27.07.2012
2606    27.07.2012
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Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով 
ընդունված որոշումների մասին

(Հրապարակվում են համաձայն «Վարչարարության հիմունքների
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերի)

Ապրանքային նշանը գրանցելու մասին որոշումներ

(210) Հայտի №  20120744
(220) Հայտի ներկ. թվ 05.06.2012
(730) Հայտատու՝ Էմմա Աշոտի Մանուկյան, Երևան, Դավիթաշեն 1-ին թ/մ, 48շ., բն. 28 
(540) Ապրանքային նշան՝ VENDER

  
Ապրանքային նշանի հայտը հետ կանչելու մասին

(211) Հայտի №  20110803
(221) Հայտի ներկ. թվ 28.06.2011
(730) Հայտատու՝ «Նյու սիլկ ռոուդ թրավել» Երևան, Տիգրան Մեծի 51-55
(540) Ապրանքային նշան՝ SILK ROAD TRAVEL

Ապրանքային նշանի հայտը հետ կանչելու մասին

(212) Հայտի №  20110753
(222) Հայտի ներկ. թվ 20.06.2011
(730) Հայտատու՝ Ա/Ձ Լուսինե Շահվերդյան,  Երևան, Նոր-Նորք, 8-րդ զանգված, շենք 10
(540) Ապրանքային նշան՝ SHAHVERDYAN TRAVEL $ TOUR



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
71 заявитель, код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 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)
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Сведения о выданных патентах

(51) (2013.01)  (11) 2710 (13) A 
A42B 3/00

(21) AM20110103 (22) 08.08.2011
(71) Виолетта Петросян (AM)
(72) Виолетта Петросян (AM)
(73) Виолетта Петросян, 0028, Ереван, ул. 
Севастополян д. 23 (AM)
(54) Защитный шлем для детей
(57) Изобретение относится к предусмотренным 
для детей средствам защиты, в частности, к 
детским шлемам. 

Нижняя часть шлема, защищающая заднюю, 
лобовую и боковые стороны головы, выполнена 
из хлопчатобумажной ткани в виде полой 
ленты шириной 7-12см, в которую установлена 
и закреплена аналогичная вкладка из губки. 
Верхняя часть шлема, защищающая верх головы, 
выполнена из хлопчатобумажной ткани в виде 
двух полых лент шириной 4-7см, укрепленных 
под прямым углом друг к другу, в которые 
установлены и закреплены аналогичные вкладки 
из губки. Концы нижней части шлема выполнены 
с возможностью крепления друг к другу с 
помощью застежки «липучки». Четыре конца 
верхней части проведены через внутреннюю 
поверхность нижней части и повернуты до 
середины ширины наружной поверхности нижней 
части, при этом все четыре конца верхней части 
шлема жестко прикреплены к нижней части. 
Ремешок, закрепляющий шлем на голове, 
изготовлен из хлопчатобумажной ткани шириной 
2см, один конец которого жестко закреплён 
к нижней части, а другой конец выполнен с 
возможностью прикрепления к нижней части с 
помощью застежки «липучки». 

Повышается удобство носки шлема и 
упрощается его кострукция, 6 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2711 (13) A 
B01J 41/00
C08F 8/00

(21) AM20110175 (22) 14.12.2011
(31) 13/303,201    (32) 23.11.2011    (33) US 
    61/423,277    15.12.2010    US
(71) Электрик Пауэр Рисерч Институт, Инк. (US)
(72) Леон Енгоян (US), Пол Л. Фраттини (US), 
Дэниел Морган Уельс (US)
(73) Электрик Пауэр Рисерч Институт, Инк. (US)
(54) Сорбирующая смола для удаления 
катионов переходных металлов и их радио-
активных изотопов из легководных реакторов 
и способ ее получения
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к сорбирующей смоле и 
способу ее получения, которая может найти 
применение для удаления катионов переходных 
металлов и их радиоактивных изотопов из 
легководных реакторов.

Сорбирующая смола представляет собой 
полимерную смолу на основе сульфоновой кислоты, 
ковалентно связанную с лигандом на основе амина. 
Лиганд на основе амина выбирают из группы, 
состоящей из этилендиамина, диэтилентриа мина, 
триэтилентетрамина, тетраэтиленпентамина, 
пента этиленгексамина, трис(этиламино)амина, 
полиаллиламина, поливиниламина и поли-
этиленамина. Сорбирующую смолу получают 
следующим способом: удаляют воду из пор 
катионообменной смолы путем азеотропной 
перегонки с толуолом, промывают и удаляют 
мелкие частицы из катионообменной смолы, 
затем из катионообменной смолы получают 
сульфонилхлоридную смолу с использова-
нием хлоридного промежуточного соединения, 
сульфонил хлоридную смолу подвергают 
взаимо действию с лигандом на основе амина. 
Полученную сорбирующую смолу охлаждают, 
промывают в потоке этанола и высушивают 
в вакууме, после чего сорбирующую смолу 
промывают насыщенным раствором хлорида 
натрия. 

Расширяется ассортимент сорбирующих 
смол.
(74) Р. Давтян

_____________________
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(51) (2013.01)  (11) 2712 (13) A 
B43K 21/00

(21) AM20120145 (22) 12.10.2012
(71) Гагик Шмавонян (AM), Арам Маилян (AM)
(72) Гагик Шмавонян (AM), Арам Маилян (AM)
(73) Гагик Шмавонян, 0002, Ереван, Казар 
Парпеци 9а, кв.4 (AM), Арам Маилян, 0088, 
Ереван, Молдавакан 22, кв. 18 (AM)
(54) Шариковый механический карандаш
(57) Изобретение относится к приборам, в 
частности, к проектированию и обработке меха-
нического карандаша. 

Шариковый механический карандаш 
имеет кожух, в его центральном отверстии 
установленный графитовый стержень, нада-
вливающую пружину и крышку корпуса. На 
конце кожуха с возможностью вращения 
установлен на поверхности металический шарик 
с равномерными выемками, а между графитовым 
стержнем и пружиной установлен надавливающий 
цилиндр, при этом диаметр металического 
шарика больше диаметра графитового стержня.

Улучшаются параметры использования 
карандаша и уменьшается себестоимость, 1 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2713 (13) A 
C05F 11/00
C12N 1/00
C09K 17/00

(21) AM20120133 (22) 24.09.2012
(71) Гаяне Аветисова (AM)
(72) Гаяне Аветисова (AM)
(73) Гаяне Аветисова, 0038, Ереван, Ленинградян 
6, кв. 58 (AM)
(54) Способ получения биологического удобрения 
на основе азотфиксирующих бактерий (варианты)
(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, 
в частности, к способам получения комплексных 
биологических удобрений, состоящих из 
азотфиксирующих бактерий и природных 
ископаемых.

Азотфиксирующие бактерии предварительно 
выращивают на агаризированной питательной 
среде при температуре 28-30°C, переносят в 
жидкую среду, полученный посевной материал 
культивируют на полусинтетической жидкой 

питательной среде в условиях аэрации, в которую 
вносят природное ископаемое. В качестве 
азотфиксирующих бактерий используют бак-
терии рода Azotobacter и/или Rhizobium, а в 
качестве природного ископаемого – природный 
цеолит и/или перлит. 

Расширяется ассортимент биологических 
удобрений, получается более эффективное, 
экологически безопасное удобрение, 3 н.п.ф..

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2714 (13) A 
C10J 3/00

(21) AM20120153 (22) 31.10.2012
(71) Месроп Аракелян (AM)
(72) Месроп Аракелян (AM)
(73) Месроп Аракелян, 0063, Ереван, Аван-
Ариндж, 1-ый микрорайон 1/8, кв. 23 (AM)
(54) Устройство для конверсии продуктов 
горения метана
(57) Изобретение относится к конверсии продуктов 
горения метана, которое применяется в областях 
требующих тепловую энергию и химической 
промышленности.

Устройство для конверсии продуктов 
горения метана содержит корпус наполненный 
водой, в корпусе патрубок для впуска холодной 
воды и выхода из него горячей воды, в корпусе 
соосно установлена конверсионная камера, 
камера горения газа с трубой для входа газа, 
труба для впуска холодного воздуха и свеча 
зажигания, выходная труба. Конверсионная 
камера воронкообразная, к широкому концу 
которой прикреплена камера горения газа, а 
к узкому концу прикреплено сопло, к выходу 
камеры горения прикреплен выходной патрубок.

Упрощается конструкция устройства и 
повышается КПД, 1 ил..

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2715 (13) A 
F04D 17/00
F03G 3/00
F03D 9/00

(21) AM20110105 (22) 12.08.2011
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(71) Вардгес Мурадян (AM), Рафик Мурадян (AM), 
Роланд Мурадян (AM)
(72) Вардгес Мурадян (AM), Рафик Мурадян (AM), 
Роланд Мурадян (AM)
(73) Вардгес Мурадян, 3105, Гюмри, ул. Тер-
Габриелян 4 (AM), Рафик Мурадян, 3105, Гюмри, 
ул. Тер-Габриелян 4 (AM), Роланд Мурадян, 3105, 
Гюмри, ул. Тер-Габриелян 4 (AM)
(54) Устройство для преобразования энергии 
потоков текучей среды
(57) Изобретение относится к гидроэнергетике, 
в частности к устройствам для преобразования 
энергии потока воды в механическую или 
электрическую энергию.

Устройство для преобразования энер-
гии потока текучей среды имеет канал, 
бассейн с горизонтальным дном, имеющим 
круглое отверстие соосное нижней ванне, 
пограничные линии канала и бассейна имеют 
форму логарифмической спирали, к консолям 
прикрепленная турбина, которая установлена над 
круглым отверстием дна так, что лопасти турбины 
имеют возможность касаться к образовавшейся из 
поля водоворота воронке, а к круглому отверстию 
дна бассейна снизу соосно присоединена труба 
направленная к нижней ванне, причем бассейн 
дополнительно имеет верхнюю ванну, между 
каналом и бассейном установлена регулировочная 
передвижная стена для обеспечения высоты 
текучей среды, турбина из себя представляет 
полый усеченный конус, лопасти закреплены к 
наружной поверхности турбины по направлению 
движения текучей среды, а на внутренней 
поверхности вертикально к нему закреплены 
внутренние лопасти.

Регулируется высота текучей среды и обес-
печивается крутящий момент на турбине,4 ил..

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2716 (13) A 
G01N 1/00

(21) AM20120064 (22) 23.04.2012
(71) “Ереванский государственный университет”  
государственная некоммерческая организация 
(AM), Ромик Арутюнян (AM)

(72) Ромик Арутюнян (AM), Алла Манукян (AM), 
Армине Сафарян (AM), Ануш Геворгян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет” 
государственная некоммерческая организация, 
0025, Ереван, Алек Манукян 1 (AM), Ромик 
Арутюнян, 2201, Котайки марз, г. Абовян, пр. 
Республики 4а, кв. 21 (AM)
(54) Способ обработки хромсодержащих руд
(57) Изобретение относится к рудной промыш-
ленности, в частности, к способам обработки 
хромсодержащих руд.

Хромсодержащую рудопробу разлагают 
смесью концентрированных кислот в микро-
волновой печи, получая хромсодержащий 
раствор. Разложение проводят смесью 98 % 
серной и 57 % перхлорной кислот с соотношением 
1:1, при температуре 220-230°C и давлении 7-8 
атмосфер.

Упрощается способ.
_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2717 (13) A 
G01N 3/00

(21) AM20120149 (22) 26.10.2012
(71) Гагик Шмавонян (AM), Владимир Атутюнян (AM)
(72) Гагик Шмавонян (AM), Владимир Арутюнян (AM)
(73) Гагик Шмавонян, 0002, Ереван, Казар 
Парпеци 9а, кв.4 (AM), Владимир Арутюнян, 
0010, Ереван, Налбандян 17, кв. 18 (AM)
(54) Способ складывания двумерно атомных 
материалов
(57) Изобретение относится к физике твердого 
тела с пониженной размерностью, в частности 
к процессу складывания графина и других 
двумерно атомных материалов.

Согласно способу складывания двумерно 
атомных материалов складывают краевые 
и средние участки двумерно атомных мате-
риалов. К поверхности двумерно атомных 
материалов, расположенных на подложке, 2-5 
раз прикладывают и сразу удаляют липкую ленту, 
разрывая средние участки образца и складывая 
штабельно, а краевые участки 2-5 раз штабельно 
складывая.

Повышается вероятность получения графена 
и упрощается процесс складывания, 2 ил.

_____________________
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(51) (2013.01)  (11) 2718 (13) A 
G01N 27/00 

(21) AM20120120 (22) 15.08.2012
(71) Артуш Овсепян (AM)
(72) Артуш Овсепян (AM)
(73) Артуш Овсепян, 0056, Ереван, Лвовян 5, 
кв. 27 (AM)
(54) pH-метр
(57) pH-метр содержит последовательно соеди-
ненные друг к другу систему стеклянных элек-
тродов, интерфейс выравнивания входного и 
выходного сопротивлений и узел измерения.

Узел измерения содержит программируемый 
микроконтроллер, к входным портам которого 
подключены клавиатура выбора и управления 
рабочего режима и милливольтметр, а к вы-
ход ным портам – компьютер, дисплей и 
устройство индикации. Компьютер подключен 
к микроконтроллеру через интерфейс выравни-
вания уровней напряжения.

Повышается точность измерения pH, 1 ил. 
_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2719 (13) A 
G21K 1/00

(21) AM20120166 (22) 20.11.2012
(71) Альпик Мкртчян (AM)
(72) Альпик Мкртчян (AM), Артак Мкртчян (AM), 
Ваган Кочарян (AM)
(73) Альпик Мкртчян, 0012, Ереван, Гр .Кочари 
20, кв. 3 (AM)

(54) Монохроматор рентгеновского излучения
(57) Изобретение относится к монохроматорам 
рентгеновских лучей, в которых имеет место 
дифракция лучей на монокристаллах, и может быть 
использовано в спектроскопах, дифрактометрах 
и других устройствах рентгеновской оптики, в 
частности для получения управляемых во времени 
и в пространстве монохроматизированных 
рентгеновских пучков большой интенсивности.

Монохроматор рентгеновского излучения 
содержит дифракционный элемент в виде 
пластины монокристалла совершенной крис-
таллической структуры, держатель моно-
крис талла и средство ориентации держателя. 
Держатель с монокристаллом ориентирован 
в положение дифракции в геометрии Лауэ. 
На рабочих поверхностях монокристалла 
имеются электропроводящие слои с выводными 
проводами. Монохроматор дополнительно 
снабжен генератором сигналов сверхвысокой 
частоты и линейным усилителем, выход 
которого подключен к выводным проводам 
электропроводящих слоев монокристалла.

Повышается выходная интенсивность 
монохроматизированного пучка рентгеновского 
излучения, обеспечивается управляемость 
интенсивности и фокусного расстояния выходного 
пучка в пространстве и во времени, 2 ил.

_____________________
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Заключения Агенства о патентоспособности

(51) (2013.01)  (11) 1507 (13) B 
C07C 233/00

(21) AM20030108 (22) 18.09.2003
(71) Баер Актиенгезельшафт (DE)
(72) Дирк Ахтен (DE)
(73) Ланксесс Дойчланд ГмбХ (DE)
(54) Эфиры дитиокарбаминовой кислоты, 
способ их получения, применение, способ 
полу чения полимера и полимер
(74) А. Петросян

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



11 номер патента
13 код вида документа
 U патент на полезную модель
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки 
45 дата публикации сведений о патенте на полезную модель
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название полезной модели
56 источники информации 
57 реферат
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
71 заявитель, код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 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)

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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Сведения о выданных патентах

(51) (2013.01)  (11) 315  (13) U 
       C12G 1/00
(21) AM20120136U (22) 26.09.2012
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Манвел Сукоян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(54) Способ получения мускатных вин
(57) Изобретение относится к виноделию, в 
частности, к способам получения мускатных вин.

Виноград  гроздьями укладывают в тару 
для получения вин, затем сбраживают в течение 
21 дня в среде двуокиси углерода, после чего 
полученную массу прессуют, сульфитируют и 
выдерживают. Сбраживание осуществляют при 
температуре 30°C, полученное от прессования 
сусло крепят 96% этиловым спиртом до получения 
вина с содержанием 14,5-15 об.% спирта.

Повышается качество вина, улучшаются 
органолептические показатели.

_____________________

(51) (2013. 01)   (11) 316 (13) U 
       E02D 29/00
(21) AM20120141U (22) 08.10.2012

(71) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация (AM)
(72) Ваче Токмаджян (AM), Вальтер Атанесян (AM), 
Юрий Сафарян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация, 0009, Ереван, 
Терьян 105 (AM)
(54) Опалубка с регулируемой криволинейной 
поверхностью
(57) Полезная модель относится к области 
строительства и может быть использована, 
в частности, для строительства монолитных 
бетонных арок, арочных переходов, тоннелей, 
криволинейных стен, круглых колонн и резер-
вуаров.

Опалубка содержит промежуточные и край-
ние балки, прикрепленную к ним обшивку и 
талрепы. Смежные и крайние противолежащие 
балки соединены между собой талрепами. 
Промежуточные балки имеют трапециевидное 
сечение, а крайние– прямоугольное. На верхних и 
нижних сторонах крайних балок, вдоль их длины 
выполнены соосные отверстия.

Расширяются возможности использования 
опалубки, 2 ил.

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
71 заявитель, код страны
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 09-01 (11)  292 (13) S
(21) 20120039  (22) 16.10.2012
(71) “Баг энд Бад” ООО (AM)
(72) Эдуард Канканян (AM)
(73) “Баг энд Бад” ООО, Ереван, ул. Вазгена 
Саргсяна 26/1 (AM)
(54) Бутылка для алкогольных напитков
(55)*

_____________________

(51) 09-01 (11) 293  (13) S
(21) 20120027  (22) 21.07.2012
(71) Ваагн Геворгян (AM)
(72) Ваагн Геворгян (AM)
(73) Ваагн Геворгян, Ереван, А.Аветисян 80-56 (AM)
(54) Стеклянная бутылка в форме абрикоса
(55)*

_____________________

(51) 09-01 (11) 294  (13) S
(21) 20120025  (22) 21.07.2012
(71) Ваагн Геворгян (AM)
(72) Ваагн Геворгян (AM)
(73) Ваагн Геворгян, Ереван, А.Аветисян 80-56 (AM)
(54) Стеклянная бутылка  в форме кизила
(55)*

_____________________

(51) 09-01 (11) 295  (13) S
(21) 20120024  (22) 21.07.2012
(71) Ваагн Геворгян AM (AM)
(72) Ваагн Геворгян (AM)
(73) Ваагн Геворгян, Ереван, А.Аветисян 80-56, (AM)
(54) Стеклянная бутылка в форме клубники
(55)*

_____________________

(51) 09-03 (11) 296  (13) S 
20-02

(21) 20120018 (22) 07.05.2012
(71) Частный предприниматель Слава Погосян (AM)
(72) Слава Погосян (AM)
(73) Частный предприниматель Слава Погосян (AM)
(74) Р. Манасерян
(54) Стенд для продажи сыпучих продуктов
(55)*

_____________________

(51) 19-06 (11) 297  (13) S
(21) 20120029  (22) 06.08.2012
(71) Эрих Краузе Финланд Ой (FI)
(72) Дмитрий Александрович Белоглазов (RU)
(73) Эрих Краузе Финланд Ой (FI)
(74) Р. Давтян
(54) Маркер
(55)*

_____________________
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25 .02 . 20 13

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

AD Անդորրա
AE Արաբական Միացյալ
  Ամիրայություններ
AF Աֆղանստան
AG Անտիգուա և 
 Բարբուդա
AI Անգիլա
AL Ալբանիա
AM Հայաստան
AN Նիդեռլանդական  
 Անտիլներ
AO Անգոլա
AP Մտավոր սեփակա-  
 նության աֆրիկյան
 տարածաշրջանային
 կազմակերպություն   
 (ՄՍԱՏԿ)
AR Արգենտինա
AT Ավստրիա
AU Ավստրալիա
AW Արուբա
AZ Ադրբեջան
BA Բոսնիա և Հերցեգովինա
BB Բարբադոս
BD Բանգլադեշ
BE Բելգիա
BF Բուրկինա Ֆասո
BG Բուլղարիա
BH Բահրեյն
BI Բուրունդի
BJ Բենին
BM Բերմուդա
BN Բրունեյ Դարասսալամ
BO Բոլիվիա
BR Բրազիլիա
BS Բահամներ
BT Բութան
BV Բուվեի կղզի
BW Բոտսվանա
BX Ապրանքային նշանների
 և արդյունաբերական
 նմուշների Բենիլյուքսի
 գերատեսչություն
BY Բելառուս
BZ Բելիզ
CA Կանադա
CD Կոնգոյի
 Դեմոկրատական 
 Հանրապետություն 
CF Կենտրոնական 
 Աֆրիկյան 
 Հանրապետություն
CG Կոնգո
CH Շվեյցարիա

CI Փղոսկրի Ափ
CK Կուկի Կղզիներ
CL Չիլի
CM Կամերուն
CN Չինաստան
CO Կոլումբիա
CR Կոստա Ռիկա
CU Կուբա
CV Կանաչ հրվանդան
CY Կիպրոս
CZ Չեխիայի
 Հանրապետություն
DE Գերմանիա
DJ Ջիբութի
DK Դանիա
DM Դոմինիկա
DO Դոմինիկյան
 Հանրապետություն
DZ Ալժիր
EA Եվրասիական
 արտոնագրային կազմա-
 կերպություն (ԵԱԿ)
EC Էկվադոր
EE Էստոնիա
EG Եգիպտոս
EH Արևմտյան Սահարա
EM Ներքին շուկայի 
 ներդաշնակման 
 գերատեսչություն
 (ապրանքային նշաններ 
 և արդյունաբերական 
 նմուշներ)
EP Եվրոպական 
 արտոնագրային 
 գերատեսչություն (ԵԱԳ)
ER Էրիտրեա
ES Իսպանիա
ET Եթովպիա
FI Ֆինլանդիա
FJ Ֆիջի
FK Ֆոլկլանդյան 
 կղզիներ (Մալվիններ) 
FO Ֆարոյան Կղզիներ
FR Ֆրանսիա
GA Գաբոն
GB Միացյալ 
 Թագավորություն
GC Պարսից 
 Ծոցի արաբական 
 հանրապետությունների 
 համագործակցության
 խորհրդի արտոնա-
 գրային վարչություն
GD Գրենադա

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

NP Նեպալ
NR Նաուրու
NZ Նոր Զելանդիա
OA Մտավոր սեփակա-
 նության աֆրիկյան
 կազմակերպություն 
 (ՄՍԱԿ)
OM Օման
PA Պանամա
PE Պերու
PG Պապուա Նոր Գվինեա
PH Ֆիլիպիններ
PK Պակիստան
PL Լեհաստան
PT Պորտուգալիա
PW Պալաու
PY Պարագվայ
QA Կատար
QZ Եվրոմիության բույսերի 
 տեսակների գրասենյակ 
RS Սերբիա
RO Ռումինիա
RU Ռուսաստանի 
 Դաշնություն
RW Ռուանդա
SA Սաուդյան Արաբիա
SB Սողոմոնյան Կղզիներ
SC Սեյշելներ
SD Սուդան
SE Շվեդիա
SG Սինգապուր
SH Սուրբ Հեղինե
SI Սլովենիա
SK Սլովակիա
SL Սիեռա Լեոնե
SM Սան Մարինո
SN Սենեգալ
SO Սոմալի
SR Սուրինամ
ST Սաո Թոմե և Պրինցիպե
SU* ԽՍՀՄ 
SV Էլ Սալվադոր
SY Սիրիայի Արաբական 
 Հանրապետություն

SZ Սվազիլանդ
TC Տուրկս և Կեյկոս 
 Կղզիներ
TD Չադ
TG Տոգո
TH Թաիլանդ
TJ Տաջիկստան
TL Արևելյան Թիմոր 
TM Թուրքմենստան
TN Թունիս
TO Տոնգա
TR Թուրքիա
TT Տրինիդադ և Տոբագո
TV Տուվալու
TW Տայվան (Չինաստանի
  երկրամաս)
TZ Տանզանիայի Միացյալ 
 Հանրապետություն
UA Ուկրաինա
UG Ուգանդա
US Ամերիկայի Միացյալ
  Նահանգներ
UY Ուրուգվայ
UZ Ուզբեկստան
VA Սուրբ Առաջնորդարան
VC Սենտ Վինսենտ և
 Գրենադիններ
VE Վենեսուելա
VG Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
VN Վիետնամ
VU Վանուատու
WO Մտավոր սեփակա-
 նության համաշխարհ-
 ային կազմակերպություն 
 (ՄՍՀԿ)
WS Սամոա
YE Եմեն
YU Սերբիա և Մոնտենեգրո
ZA Հարավային Աֆրիկա
ZM Զամբիա
ZW  Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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