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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) 2769 (13) A 
A01G 15/00
E01H 13/00
G01S 9/00

(21) AM20120049 (22) 20.03.2012
(71) «Էկոսերվ ՀՀԿ» ՍՊԸ (AM)
(72) Արտաշես Կորյունի Առաքելյան (AM)
(73) «Էկոսերվ ՀՀԿ» ՍՊԸ, 0006, Երևան, 
Գ.Նժդեհի 2, բն. 24 (AM)
(54) Լայնամասշտաբ հակակարկտային 
պաշտպանության ինքնաշխատ եղանակ և 
ցանց
(57 )  Ըստ եղանակի հակակարկտային 
պաշտ պանությանը ենթակա M վայրերից 
յուրաքանչյուրում տեղակայված կարկտի կանխ-
արգելման ակուստիկական գեներատորի 
պայթյունի խցիկում պայթուցիկ գազի պայթեց-
մամբ` համաձայն կառավարման վահանից 
ստացվող հրաման-ազդանշանների, գեներաց-
նում են և ուղղորդում ուղղահայաց դեպի վեր՝ 
անհրաժեշտ հզորությամբ և գերձայնային 
արագությամբ տարածվող հարվածային ալիքներ, 
չափում են երկնքի սեփական ռադիոջերմային 
ճառագայթման ազդանշանների հզորությունը, 
չափման արդյունքում ստացվող մեծության 
արժեքը  միաժամանակ համեմատում են 
բազմուղի կառավարվող շեմային սարքի 
միջոցով ստացված, միմյանցից տարբեր N 
թվով շեմային արժեքների հետ, համեմատման 
արդյունքում ձևավորում են ահազանգող կոդ-
ազդանշան, կատարում են վայրի կարկտի 
կանխարգելման ակուստիկական գեներատորի 
աշխատանքային ռեժիմի կարգում, ռեժիմի 
կարգմանը զուգընթաց այդ վայրում գեներաց-
նում են ու ռադիոալիքներով հաղորդում եթեր 
վայրին համապատասխանող նախազգուշացնող 
կոդ-ազդանշան, ցանկացած վայրում ընդու-
նում են հաղորդված նախազգուշացնող կոդ-
ազդանշանը,  որը համեմատում են սեփական 
կոդ-ազդանշանների հետ, համընկնման դեպքում 
ձևավորում են նախապաշտպանություն կոդ-
ազդանշան, համեմատում են ինտեգրված 
ազդանշանները նախապաշտպանական շեմի 
հետ, շեմի գերազանցման դեպքում կարգում ու 
գործարկում են ակուստիկական գեներատորը 
նախապաշտպանություն աշխատանքային 
ռեժիմում:

Հակակարկտային պաշտպանության ինքն-
աշ խատ ցանցը ներառում է հակակարկտային 
պաշտպանությանը ենթակա M վայրերում 
տեղակայված M թվով կարկտի կանխարգելման 
ակուստիկական գեներատորներ, որոնցից 
յուրաքանչյուրն ունի պայթյունի գլանաձև 
խցիկ և կոնաձև ուղղորդող փող, օդի հոսքի 
կափարիչավոր պատուհաններ, գազի ներարկիչ 
ու բռնկիչ, գազի մատակարարման համակարգ, 
կառավարման վահան, էլեկտրասնուցման 
համակարգ, հեռակառավարման համակարգ, 
ունի նաև հայտնաբերող-ահազանգող սարք, որը 
ներառում է հաջորդաբար միացված ալեհավաք, 
ռադիոմետրիկ ընդունիչ, կառավարվող կոմպեն-
սացնող սարք, բազմուղի կառավարվող շեմային 
սարք, ահազանգող սարք, հաղորդիչ, ընդունիչ, 
կոդ-ազդանշանի համեմատման սարք, առաջին 
կառավարվող անջատիչ, կառա վարվող միաշեմ 
սարք և կառավարվող երկրորդ անջատիչ։

Բարձրացվում է հակակարկտային պաշտ-
պանության ցանցի աշխատանքի արդյու-
նավետությունն ու ավտոմատացվում է շահա-
գործումը, 9 նկ.:

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2770 (13) A
C04B 7/00

(21) AM20120045 (22) 15.03.2012
(71) Մանուկ Ալեքսանի Առաքելյան (AM), Սերգեյ 
Սուրենի Հայրապետյան (AM)
(72) Մանուկ Ալեքսանի Առաքելյան (AM), Սերգեյ 
Սուրենի Հայրապետյան (AM)
(73) Մանուկ Ալեքսանի Առաքել յան, 0238, 
Արարատի մարզ, Արարատ, Աղբյուր Սերոբի 6, 
բն. 26 (AM), Սերգեյ Սուրենի Հայրապետյան, 
0008, Երևան, Չեռնիշևսկու 58, բն.1, (AM)
(54) Ցեմենտի կլինկերի ստացման գործընթացի 
կարգավորման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է շինանյութերի արտա-
դրության բնագավառին, մասնավորապես՝ 
պորտլանդցեմենտային կլինկերի ստացման 
գործընթացների կարգավորման եղանակներին:
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Պատրաստում են հումքային խառնուրդ, 
թրծում այն, կարգավորում են և հսկում կլին-
կերա գոյացման գործընթացի համար բնորոշ 
պարամետրերը: Հումքային խառնուրդի 
պատրաստման փուլում որպես կարգավորող 
պարամետր ընտրում են հումքային խառնուրդի 
հանքաբանական և քանակական կազմը, 
թրծման փուլում՝ հումքային խառնուրդի թրծման 
արագությունը և թրծման ընթացքում հեռացվող 
հիմնային միացությունների քանակությունը: 
Հումքային խառնուրդի թրծումն իրականացնում 
են 30-40°C/րոպե արագությամբ, իսկ հումքային 
խառնուրդի բաղադրամասերը վերցնում են 
հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգվ. 
%. կրաքար՝ 72.0–76.0, կավ՝ 18.0–22.0, 
մետաղաձուլման արտադրության թափոններ՝ 
1.0–2.0, պեռլիտ՝ 2.0–5.0:

Բարձրացվում է եղանակի արդյունա-
վետությունը և պտտվող վառարանի աղյու սա-
պատ շերտի երկարակեցությունը և մաշակա-
յունությունը։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2771 (13) A
F26B 17/00

(21) AM20120054 (22) 30.03.2012
(71) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալ յան (AM), 
Վարսենիկ Մարլիկի Ավետիսյան (AM)
(72) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալ յան (AM), 
Վարսենիկ Մարլիկի Ավետիսյան (AM)
(73) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան, 0005, 
Երևան, Արցախի պող. 1, բն. 32 (AM), Վարսենիկ 
Մարլիկի Ավետիսյան, 0025, Երևան, Հերացու 
14, բն. 4 (AM)
(54) Փոշիացմամբ չորացնող կայանք
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա-
բերությանը և կարող է օգտագործվել մրգերի 
ու բանջարեղենի վերամշակման արյունքում 
ստացված խյուսերից փոշիացված արտադրանք 
ստանալու նպատակով:

Կայանքն ունի հաջորդաբար միացված 
մրգերի և բանջարեղենի վերամշակումից 
ստացված խյուսերի պահման տարողություն, 
մխոց, չորացնող ապարատ, փոշիացված 
արտադրանքի օդազերծման և նստեցման 
համար նախատեսված ցիկլոն, պատրաստի 
արտադրանքի ընդունման տարողություն, 

օդամղիչ ու օդի տաքացման հանգույց: Օդի 
տաքացման հանգույցը միացված է օդամղիչին 
և չորացնող ապարատին: Կայանքը լրացուցիչ 
ունի գոլորշիչ, իսկ օդի տաքացման հանգույցն 
իրականացված է կոնդենսատորի տեսքով: 
Օդամղիչը միացված է ցիկլոնին, իսկ գոլորշիչի 
միջոցով՝ կոնդենսատորին։

Բարձրացվում է պատրաստի արտադրանքի 
սննդային արժեքավորությունը, երկարացվում 
է պահպանման ժամկետը, կրճատվում են 
էներգածախսումները, 1 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2772 (13) A 
G21F 9/00
B01J 20/00

(21) AM20110177 (22) 14.12.2011
(31) 61/423,288   (32) 15.12.2010   (33) US
      13/303,218          23.11.2011           US
(71) Իլեքթրիկ Փաուըր Րիսըրչ Ինսթիթյութ, Ինք. (US)
(72) Փոլ Լ. Ֆրատտինի (US), Ռոջեր Հովարդ 
Ասեյ (US), Քեյթ Փոլ Ֆրուցետտի (US), Սյուզան 
Էլեյն Գարսիա (US), Լեոն Ենգոյան (US), Լիսա 
Մաքսին Եդվարդս (US)
(73) Իլեքթրիկ Փաուըր Րիսըրչ Ինսթիթյութ, Ինք. (US)
(54) Ջրային լուծույթից ճառագայթաակտիվ 
տարրերի մասնիկների կլանման և հեռացման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական քի-
միային, մասնավորապես` ջրային լուծույթից 
ճառագայթաակտիվ տարրերի մասնիկների 
կլանման և հեռացման եղանակին:

Եղանակը ներառում է ճառագայթաակտիվ 
մասնիկներ պարունակող լուծույթի անցկացումը 
խոշորածակոտկեն կլանող խեժի միջով, որն 
իրենից ներկայացնում է սուլֆաթթվային հիմքով 
պոլիմերային խեժի և ամինի հիմքով լիգանդի 
սուլֆամիդային կապով համալիր միացություն: 
Ճառագայթաակտիվ մասնիկներ կլանած 
խեժը լրացուցիչ մշակում են կատիոնների 
բարձր խտություն ունեցող չեզոք լուծույթով՝ 
ճառագայթաակտիվ մասնիկների իոնները 
անդարձելիորեն կապակցելու համար՝ ի հաշիվ 
լիգանդային կենտրոններում կոորդինացման: 

Ճառագայթաակտիվ մասնիկներ պարու-
նակող կլանող խեժից ճառագայթաակտիվ մաս-
նիկ ները հեռացնում են՝ նվազեցնելով ջրային 
լուծույթի pH-ը:
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Բարձրացնում են խեժի կլանող հատ-
կությունները կատիոնային կոնյուգատների 
օգտագործմամբ: Կլանող խեժը մշակում են 
անցումային մետաղների ոչ ճառագայթաակտիվ 
կատիոնների բարձր խտության լուծույթով՝ 
քայքայելու համար սուլֆաթթվային հիմքով 
պոլիմերային խեժի հիմնական շղթայի հետ 
կլանող լիգանդի չորրորդական ամոնիումի 
զուգակցությունը: Այնուհետև բազմակի անգամ 

օգտագործված կլանող խեժը չորացնում և 
տեղադրում են կոնտեյներների մեջ:

Բարելավվում է ատոմակայանի արտադրո-
ղականության գործակիցը, կրճատվում են 
աշխատանքի ընդհատումները, նվազեցվում 
է աշխատակազմի կողմից ստացված ճառա-
գայթման բաժնեչափը:
(74) Հ. Դավթյան

_____________________
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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

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2013.01)  (11) 334  (13) U 
A21D 8/00
A21D 13/00

(21) AM20130044U (22) 28.03.2013
(71) Նաիրա Բալասանյան (AM), Գառնիկ 
Բրուտյան (AM)
(72) Նաիրա Բալասանյան (AM), Գառնիկ 
Բրուտյան (AM)
(73) Նաիրա Բալասանյան, 0014, Երևան, Նաիրի 
Զարյան 122 (AM), Գառնիկ Բրուտյան, 0014, 
Երևան, Նաիրի Զարյան 122 (AM)
(54) Սենդվիչի հաց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է սննդարդյու-
նաբերությանը, մասնավորապես՝ սենդվիչի հացի 
արտադրությանը և կարող է կիրառվել տարբեր 
լցոններով սենդվիչներ պատրաստելու համար:

Սենդվիչի հացն ունի բարակ շերտերով 
սահմանափակված խոռոչ, շերտերն իրակա-
նացված են ընդհանուր գագաթ և երկու ընդհանուր 
կողմ ունեցող եռանկյունների տեսքով, ընդ 
որում շերտերից մեկի վրա ընդհանուր գագաթի 
դիմացի հիմքի միջնամասից դեպի ընդհանուր 
գագաթ կատարված է կտրվածք: Կտրվածքն 
ավարտվում է ընդհանուր գագաթից 0,5- 20մմ 
հեռավորության վրա:

Ընդլայնվում է թողարկվող արտադրանքի 
տեսականին, բարձրացվում է դրա օգտագործման 
հարմարավետությունը, ինչպես նաև որակական 
ցուցանիշները և պահպանման ժամկետը, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 335  (13) U
A63F 3/00

(21) AM20130055U (22) 22.04.2013
(71) Պարույր Կարանի Ենոքյան (A)
(72) Պարույր Կարանի Ենոքյան (AM)
(73) Պարույր Կարանի Ենոքյան, 0070, Երևան, 
Ե. Քոչարի 15, բն. 14 (AM)
(54) Շախմատ
(57) Շախմատն ունի խաղատախտակ, խաղա-
տախտակն ունի խաղադաշտ՝ բաժանված 144 
վանդակների (12x12) և տվյալ խաղադաշտում 
տեղակայվող շախմատային խաղաքարերի 

երկու հավաքածու՝ յուրաքանչյուրում 24-ական 
խաղաքար։ Յուրաքանչյուր հավաքածուն ունի 
8 ավանդական շախմատային ֆիգուրներ, 2 
զույգ լրացուցիչ՝ սպիտակ և սև գույների «Վագր» 
և «Առյուծ» անվանումներով շախմատային 
ֆիգուրներ և 12 «զինվոր»։ Խաղատախտակը 
լրացուցիչ ունի իր վրա հագցվող հորիզոնական 
հատվածից և կողմնային պատերից կազմված 
քառակուսի ուրվագծով վրադիր կափարիչ, 
որի ներքին պարագիծն ավելի մեծ է, քան 
խաղատախտակի արտաքին պարագիծը: 
Կափարիչի կողմնային պատերի բարձրությունը 
հավասար է խաղատախտակի բարձրությանը: 
Կափարիչի հորիզոնական հատվածի վրա 
ստորին ձախ անկյունում կատարված է 
քառակուսի հանվածք, որի եզրագծերը հավասար 
են ավանդական 64 վանդականոց (8x8) 
խաղադաշտի եզրագծերին և կատարված են 
այնպես, որպեսզի կափարիչը խաղատախտակի 
վրա հագցնելիս, հանվածքի ստորին ձախ 
անկյունին հարակից եզրագծերը համընկնեն 
144 վանդականոց (12x12) խաղադաշտի 
համապատասխան եզրագծերի հետ:

144 վանդականոց (12x12) խաղադաշտով 
շախմատային խաղատախտակը հարմարեցվել 
է  ավանդական 64 վանդականոց (8x8) 
խաղադաշտով շախմատ խաղալուն, 6 նկ.։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 336  (13) U
A63F 3/00

(21) AM20130030U (22) 06.03.2013
(71) Պարույր Կարանի Ենոքյան (AM)
(72) Պարույր Կարանի Ենոքյան (AM)
(73) Պարույր Կարանի Ենոքյան, 0070, Երևան, 
Ե. Քոչարի 15, բն. 14 (AM)
(54) Շախմատ
(57) Շախմատն ունի վանդակների բաժանված 
խաղադաշտ ունեցող խաղատախտակ և տվյալ 
խաղադաշտում տեղակայվող շախմատային 
խաղաքարերի երկու հավաքածու։ Յուրաքանչյուր 
հավաքածուն ունի ութ ավանդական «զինվոր» և 
երկու լրացուցիչ «զինվոր», ութ ավանդական 
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շախմատային ֆիգուրներ և երկու լրացուցիչ` 
սպիտակ և սև գույների «Վագր» անվանունով 
շախմատային ֆիգուրներ: Լրացուցիչ «Վագր» 
ֆիգուրները խաղի սկզբնամասում տեղա-
կայված են՝ «D1», «G1», «D10» և «G10» խաղա-
վանդակներում: «Զինվորներին» իրավունք 
է տրված տեղաշարժվել ելման դիրքից՝ մեկ, 
երկու կամ երեք վանդակներով, իսկ «Վագր» 
ֆիգուրը քայլում է ուղղաձիգ և հորիզոնական 
ուղղություններով իր զբաղեցրած դաշտից 
երկու դաշտով, ցատկելով բոլոր «զինվորների» 
և ֆիգուրների վրայով՝ մեկ վանդակի վրայով 
երկրորդի վրա: Խաղատախտակն իրականաց-
ված է երեք երկշերտանի հատվածամա-
սերից: Առաջին հատվածամասի վերին շերտը 

պարունակում է 8x8 չափի խաղադաշտ, երկրորդ 
հատվածամասի վերին շերտը՝ 2x8 չափի 
խաղադաշտ, իսկ երրորդ հատվածամասի վերին 
շերտը՝ 10x2 չափի խաղադաշտ։ Երկրորդ և 
երրորդ հատվածամասերի ստորին շերտերի 
համապատասխան մակերևույթների վրա 
տեղակայված են առաջին հատվածամասի 
համապատասխան մակերևույթների վրա 
կատարված համապատասխան երեքական 
փորվածքների մեջ մտնելու հնարավորությամբ 
կատարված երեքական բույթեր:

Պարզեցվում է շախմատային խաղա-
տախտակի տեղափոխման հնարավորությունը, 
6 նկ.։

_____________________



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) 14-99 (11) 317  (13) S
(21) 20130023  (22) 24.06.2013
(71) Գուրգեն Մանուկի Գևորգյան (AM)
(72) Գուրգեն Գևորգյան (AM)
(73) Գուրգեն Գևորգյան, Երևան, Սարի թաղ 21 
փողոց, տուն 6 (AM)
(54) Բռնիչ բջջային հեռախոսի լիցքավորման 
համար
(55)

_____________________



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 
             չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը 
            իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730 նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը 
             արտոնագրային հավատարմատար

646

526

 740
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(210) 20120110 (111) 20270
(220) 26.01.2012 (151) 02.09.2013
 (181) 26.01.2022
(730) Յահու! Ինք., Դելավեր նահանգի կորպո-

րացիա, US
(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 9. համակարգչային ծրագրային 

արտադրանք տվյալների հիմնապաշարների 
կառավարման համար. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք թվային բովան դա-
կության, փաստաթղթերի, լուսանկարների, նկար-
ների, տեսապատկերի և ձայնի ներբեռն ման, 
կառավարման և կատարելագործման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
մետատվյալների նշիչները լուսանկարչական և 
այլ մեդիա ֆայլերի հետ կապակցման համար, որը 
թույլ է տալիս որոնման համակարգերի միջոցով 
ֆայլերի առբերումը, տվյալների բազաների 
ծրագրային ապահովման ֆայլերի հավաքումը և 
դրանց օնլայն համատեղ օգտագործումը, ինչպես 
նաև համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
այցելած վեբ կայքերի հետ մետատվյալների 
նշիչները կապակցելու համար, որպեսզի ստեղծել 
կապեր, որոնք օգտագործողները կարող են 
պահպանել անձնական և օնլայն խմբերի հետ 
համատեղ օգտագործման համար, ինչպես նաև 
կիրառել վեբ-կայքերում նշիչները դնելու համար.

դաս 38. էլեկտրոնային համակարգչային 
տերմինալների և բջջային հեռախոսների 
միջոցով հաղորդակցական ծառայություններ. 
էլեկտրոնային փոստի միջոցով հեռահա-
ղոր դակցական ծառայություններ. էլեկտրո-
նային փոստի ծառայություններ. հաղորդա-
գրությունների, պատկերների էլեկտրո նային 
փոխանցում, ներառյալ համակարգչային 
տերմինալների և բջջային հեռախոսների 
միջոցով. օնլայն ֆորումների տրամադրում 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

քննարկումների և էլեկտրոնային հայտա-
րարությունների տախտակների համար՝ օգտա-
գործողների միջև ընդհանուր հետաքրքրու-
թյան հաղորդագրությունների փոխանց ման 
նպատակով. օնլայն էլեկտրոնային հայ տա-
րարությունների տախտակների տրամա դրում 
համակարգչային օգտագործողների միջև 
անձնական լուսանկարների վերաբերյալ հաղոր-
դագրությունների փոխանցման համար.

դաս 39. թվային բովանդակության, ներ-
առյալ՝ տեքստերի, լուսանկարների, նկար-
ների, տեսապատկերի և ձայնի, էլեկտրո նային 
պահեստավորում և պահպանում.

դաս 40. լուսանկարների թվային կատարե-
լագործում. լուսանկարչական պատկերների 
փոփոխում և(կամ) ռետուշում.

դաս 41. օնլայն ամսագրեր, այն է՝ բլոգեր-
ների ընդհանուր հետաքրքրության թեմա ներով 
բլոգեր. լուսանկարչական ծառայություններ. 
լուսանկարչության ասպարեզում տեղեկա-
տվության տրամադրում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121288 (111) 20271
(220) 13.09.2012 (151) 02.09.2013
 (181) 13.09.2022
(730) Արմեն Նիկոլայի Բալայան, Երևան, Ջրվեժ, 

Մայակ թաղ., 31 շ., բն. 31, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 9. ակնոցներ.
դաս 14. ժամացույցներ:  

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

19

ՄԱՍ 1

19

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

25 .09 . 20 13

(210) 20121542 (111) 20272
(220) 16.11.2012 (151) 02.09.2013
 (181) 16.11.2022
(730) ՕՕՕ «Իմաֆարա», RU
(442) 20.12.2012
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

պատվաստանյութեր:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20121596 (111) 20273
(220) 27.11.2012 (151) 02.09.2013
 (181) 27.11.2022
(730) Շևրոն Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԼԼՔ, 

Դելավերի նահանգ, US
(442) 06.02.2013
(540)

(511)
դաս 4. բաղադրամասեր, որոնք օգտա-

գործվում են շարժիչի յուղերում և քսուք ներում:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121707 (111) 20274
(220) 17.12.2012 (151) 02.09.2013
 (181) 17.12.2022
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

«Ինթերնեյշնլ Փեյփը», RU
(442) 21.02.2013
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և ապրանք-

ներ՝ պատրաստված այդ նյութերից, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 39. ապրանքների փաթեթավորում:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130012 (111) 20275
(220) 11.01.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 11.01.2023
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(442) 21.02.2013
(540)

(511)
դաս 29. կաթ, համեմված կաթ, կաթնային 

կոկտեյլներ և կաթի հիմքով ըմպելիքներ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և էսպրեսո 

ըմպելիքներ և ըմպելիքներ՝ պատրաստված 
սուրճի և (կամ) էսպրեսոյի հիմքով, ըմպելիքներ՝ 
պատրաստված թեյի հիմքով, ըմպելիքներին 
ավելացնելու համար համեմված օշարակներ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
զովացուցիչ ըմպելիքներ, հեղուկ ըմպելիքային 
խառնուրդներ. ըմպելիքներ պատրաստելու 
սոուսներ. ըմպելիքներ պատրաստելու համեմված 
օշարակներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130020 (111) 20276
(220) 14.01.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 14.01.2023
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 

22, AM
(442) 06.02.2013
(540)
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(554) Ծավալային նշան
(526) Հայկական այբուբենի տառերն ինքնուրույն 

պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 

կապույտ, կարմիր և աղյուսագույն գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 21. տարա.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
____________________

(210) 20130021 (111) 20277
(220) 14.01.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 14.01.2023
(730) Ֆորբս ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US
(442) 07.03.2013
(540)

(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. թվային 
տեղեկատվություն. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ. հաշվիչ մեքենաներ. տվյալների 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչ-
ներ. համակարգչային ծրագրեր. գրանցված 
համակարգչային ծրագրեր. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրեր. ներբեռնվող էլեկ-
տրո նային հրապարակումներ. ինտերակտիվ 
ծրագրային ապահովման ծրագիր բջջային 
կապի սարքերի համար, ներառյալ՝ ինտերակտիվ 
ծրագրային ապահովման ծրագիր տվյալների 
ստացման և տեղեկատվության փոխանակման 
համար, բաժանորդագրվելու և դիտելու համար 
բջջային կապի սարքերի էլեկտրոնային հրա-
տարակությունները.

դաս 41. տարբեր թեմաներով էլեկտրո-
նային հրատարակություն` ոչ բեռնվող. գրքերի 
և պարբերականների ինտերակտիվ հրա-
տա րակություն. հրատարակային տեքս տե-
րից տարբերվող այլ տեքստերի հրատա-
րակություն, տպագրական նյութերի և ամսա-

գրերի հրատարակություն ու խմբա գրում. 
մուլտիմեդիայի ինտերակտիվ հրատա րա-
կություն. գովազդից տարբերվող, այն է՝ 
տեղեկատվական պարբերականների հրա-
տարակում, նյութերի հրապարակման ծառա-
յու թյուններ, հեռուստատեսային ծրագրերի 
արտադրություն և հեռուստածրագրերի վարձով 
տրամադրում. հեռուստատեսային ժամանց. 
հեռուստածրագրերի արտադրություն. հեռուս-
տածրագրերի խմբագրում. անլար հեռուս-
տատեսային հեռարձակումների միջոցով ժա-
մանց. բջջային հեռախոսով հեռուստատեսային 
ժամանց. ինտերնետի միջոցով տրամադրվող 
հեռուստատեսային ժամանց. ինտերնետի և այլ 
լրատվամիջոցների համար հեռուստածրագրերի 
արտադրություն:
740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130025 (111) 20278
(220) 16.01.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 16.01.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, 
Պուշկինի 12, AM

(442) 21.02.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20130026 (111) 20279
(220) 16.01.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 16.01.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշ-
կինի 12, AM

(442) 21.02.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________
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(210) 20130028 (111) 20280
(220) 16.01.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 16.01.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշ-
կինի 12, AM

(442) 21.02.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20130029 (111) 20281
(220) 16.01.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 16.01.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշ-
կինի 12, АМ

(442) 21.02.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20130030 (111) 20282
(220) 16.01.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 16.01.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշ-
կինի 12, АМ

(442) 21.02.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20130040 (111) 20283
(220) 16.01.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 16.01.2023

(730) Դենք Ֆարմա Գմբհ և Քո. ԿԳ, DE
(442) 17.04.2013
(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 մի-
ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130066 (111) 20284
(220) 22.01.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 22.01.2023
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(442) 21.02.2013
(540)

(511)
դաս 29. կաթի հիմքով պատրաստի ըմպե-

լիքներ, բացառությամբ կաթնային կոկտեյլների, 
և կաթի հիմքով ոչ կարբոնացված զովացուցիչ 
ըմպելիքներ.

դաս 30. սուրճ, էսպրեսո և շոկոլադային 
ըմպելիքներ, սուրճի և (կամ) էսպրեսոյի և (կամ) 
շոկոլադի հիմքով պատրաստված ըմպելիքներ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, զովա-
ցուցիչ ըմպելիքներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________
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(210) 20130074 (111) 20285
(220) 23.01.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 23.01.2023
(730) «Լյուքսերիա» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան 

խճ. 15, AM
(442) 21.02.2013
(540)

(511)
դաս 29. սփրեդ: 

____________________

(210) 20130134 (111) 20286
(220) 05.02.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 05.02.2023
(730) «ՍՕՍ սիսթեմս» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոն-

յանց 48, 1-ին մասնաշենք, 5-րդ հարկ, 2-
րդ սենյակ 

(442) 06.05.2013
(540)

(526) «SOS», «SOS SYSTEMS», «ՀԱԿԱՀՐԴԵ-
ՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 37. հակահրդեհային համակարգերի 

տեղա դրում և սպասարկում:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130139 (111) 20287
(220) 05.02.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 05.02.2023
(730) Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US
(442) 07.03.2013
(540)

(511)
դաս 16. դեմքի անձեռոցիկներ, զուգարանի 

թուղթ, թղթյա սրբիչներ, թղթյա լաթեր, սեղանի 
թղթյա անձեռոցիկներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130154 (111) 20288
(220) 11.02.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 11.02.2023
(730) Տիգրան Գալստյան Արամայիսի, Երևան, 

Դավթաշեն, 7-րդ փող., տուն 48, AM
(442) 07.03.2013
(540)

(591) 
Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գույնով:

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝ 
մանկական սրճարանների ծառայություն: 

____________________

(210) 20130169 (111) 20289
(220) 13.02.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 13.02.2023
(730) «Սաս-գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 18, AM
(442) 03.04.2013
(540)
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(526) «supermarket» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, կանաչ, դեղին, մանու-
շակագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 

շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորաց-
ված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

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

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

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

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

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

____________________

(210) 20130314 (111) 20290
(220) 14.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 14.03.2023
(730) ՕԱՕ «Ֆարմստանդարտ-Լեկսրեդստվա», RU
(442) 03.04.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

կենսաբանորեն ակտիվ սննդային հավելույթներ:
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20130315 (111) 20291
(220) 14.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 14.03.2023
(730) ՕԱՕ «Ֆարմստանդարտ-Լեկսրեդստվա», RU
(442) 03.04.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

կենսաբանորեն ակտիվ սննդային հավելույթներ:
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20130316 (111) 20292
(220) 14.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 14.03.2023
(730) ՕԱՕ «Ֆարմստանդարտ-Լեկսրեդստվա», RU
(442) 03.04.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

կենսաբանորեն ակտիվ սննդային հավելույթներ:
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20130317 (111) 20293
(220) 14.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 14.03.2023
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(730) ՕԱՕ «Ֆարմստանդարտ-Լեկսրեդստվա», RU
(442) 03.04.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

կենսաբանորեն ակտիվ սննդային հավելույթներ:
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20130318 (111) 20294
(220) 14.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 14.03.2023
(730) ՕԱՕ «Ֆարմստանդարտ-Լեկսրեդստվա», RU
(442) 03.04.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

կենսաբանորեն ակտիվ սննդային հավելույթներ:
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20130345 (111) 20295
(220) 19.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 19.03.2023
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 5. վիտամիններ. սննդային հավելումներ. 

սննդարար ըմպելիքներ և սննդամթերք բուժական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
բշտիկային ցանի բուժման համար. բուժական 
միջոցներ դեմքի մաքրման համար. բուժական 
պատրաստուկներ մաշկի խնամքի համար: 
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130346 (111) 20296
(220) 19.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 19.03.2023

(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 17.04.2013
(540)

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

հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. դեկորատիվ զար-
դարանքներ. կախազարդեր (կախոցներ). 
մեդալներ. մետաղե պարգևանշաններ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130347 (111) 20297
(220) 19.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 19.03.2023
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 18. կանացի պայուսակներ, դրամա-

քսակներ, պորտմաններ. տնտեսական պայու-
սակներ. դատարկ պիտոյատուփեր և պայու-
սակներ կոսմետիկական միջոցների համար. 
պիտոյատուփեր և ճամպրուկիկներ կոսմե-
տիկական միջոցների տեղափոխման և ցու-
ցադրման համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130348 (111) 20298
(220) 19.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 19.03.2023
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 16. տպագրական արտադրանք գոր-

ծարարության և շուկայավարման ասպա րեզում 
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օգտագործման համար, վաճառքի ձեռնարկ-
ներ, կատալոգներ, ամսագրեր, այցեքարտեր, 
ձևա թղթեր, թղթագրենական պիտույքներ և 
բրոշյուրներ՝ բոլորը վերաբե րող կոսմետիկայի 
ոլորտին և կոսմետիկական խնամքի միջոցներին:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130349 (111) 20299
(220) 19.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 19.03.2023
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20130356 (111) 20300
(220) 20.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 20.03.2023
(730) Արկոր Էս.Էյ.Այ.Սի, AR
(442) 17.04.2013
(540)

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

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130357 (111) 20301
(220) 20.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 20.03.2023

(730) Արկոր Էս.Էյ.Այ.Սի, AR
(442) 17.04.2013
(540)

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

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130358 (111) 20302
(220) 20.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 20.03.2023
(730) Արկոր Էս.Էյ.Այ.Սի, AR
(442) 17.04.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, մոխրագույն, կարմիր, կա-
պույտ, դեղին և բաց կանաչ գունային հա-
մակ ցությամբ:

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

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130381 (111) 20303
(220) 25.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 25.03.2023
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(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 06.05.2013
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. ոչ 
բուժական արդուզարդի պարագաներ: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130392 (111) 20304
(220) 26.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 26.03.2023
(730) Ալի Ֆադիլ Աբդել-Հուսիեն, AE
(442) 17.05.2013
(540)

(526) Արաբական գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 34. սիգարետներ, սիգարներ, մշակված 

կամ չմշակված ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
նարգիլե. լուցկի:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20130402 (111) 20305
(220) 28.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 28.03.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 17.04.2013

(540)

(526) «ASSORTED CHOCOLATE» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ շագանակագույն, սպիտակ, դեղին, 
կարմիր, կապույտ, մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 30. շոկոլադ: 

____________________

(210) 20130404 (111) 20306
(220) 28.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 28.03.2023
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ

(442) 06.05.2013
(540)

(511)
դաս 30. սուրճից պատրաստված ըմպե-

լիքներ. սուրճ. սուրճի հատիկներ. աղացած 
սուրճ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130406 (111) 20307
(220) 28.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 28.03.2023
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(442) 06.05.2013
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(540)

(511)
դաս 30. սուրճից պատրաստված ըմպելիք-

ներ. սուրճ. սուրճի հատիկներ. աղացած սուրճ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130407 (111) 20308
(220) 28.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 28.03.2023
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(442) 06.05.2013
(540)

(511)
դաս 30. սուրճից պատրաստված ըմպե-

լիքներ. սուրճ. սուրճի հատիկներ. աղացած 
սուրճ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130408 (111) 20309
(220) 28.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 28.03.2023
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(442) 06.05.2013
(540)

(511)
դաս 30. սուրճից պատրաստված ըմպելիք-

ներ. սուրճ. սուրճի հատիկներ. աղացած սուրճ: 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130417 (111) 20310
(220) 02.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 02.04.2023

(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 
Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(442) 06.05.2013
(540)

(511)
դաս 30. սուրճից պատրաստված ըմպե-

լիքներ. սուրճ. սուրճի հատիկներ. աղացած 
սուրճ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130419 (111) 20311
(220) 02.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 02.04.2023
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(442) 06.05.2013
(540)

(511)
դաս 30. սուրճից պատրաստված ըմպե-

լիքներ. սուրճ. սուրճի հատիկներ. աղացած 
սուրճ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130480 (111) 20312
(220) 10.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 10.04.2023
(730) Կարեն Թարվերդյան, Երևան, Դավիթաշեն 

1-ին թաղ., շ. 17, բն. 4, AM
(442) 06.05.2013
(540)
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(526) «shoes» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 25. կոշկեղեն.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

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

____________________

(210) 20130503 (111) 20313
(220) 17.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 17.04.2023
(730) «Այ սի էլ թի» ՍՊԸ, 0019, Երևան, Ա. Սերոբ 

2ա, բն. 39, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(526) «INTERNATIONAL CENTER OF LANGUAGES 
AND TRAINING» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է գազա-
րագույն, դեղին, մուգ և բաց մոխրագույն, 
մուգ և բաց կանաչ, մանուշակագույն և մուգ 
կապույտ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

____________________

(210) 20130514 (111) 20314
(220) 18.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 18.04.2023

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

(442) 06.05.2013
(540)

(526) «Dark Chocolate», «70%», «High quality 
Natural Chocolate», «Dark 100gr», «Premium 
Natural Dark Chocolate» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքայն նշանը պահպանվում է սև, 
մանուշակագույն, դեղին, կապույտ, շագա-
նակագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 30. շոկոլադ:  

____________________

(210) 20130530 (111) 20315
(220) 22.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 22.04.2023
(730) Ասփեն Ֆարմաքեյր Հոլդինգզ Լիմիթիդ, ZA
(442) 17.05.2013
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կարմիր 
և կապույտ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ: 
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20130534 (111) 20316
(220) 23.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 23.04.2023
(730) «Նյու վեյ» ՓԲԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 34 

տուն, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(591) 
Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, բաց և մուգ կապույտ գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 39. տաքսի ծառայություն: 

____________________

(210) 20130546 (111) 20317
(220) 26.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 26.04.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշ-
կինի 12, AM

(442) 17.05.2013

(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:  

____________________

(210) 20130548 (111) 20318
(220) 26.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 26.04.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, 
Պուշկինի 12, AM

(442) 17.05.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________
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(210) 20130551 (111) 20319
(220) 26.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 26.04.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշ-
կինի 12, AM

(442) 17.05.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ: 

____________________

(210) 20130599 (111) 20320
(220) 08.05.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 08.05.2023
(730) «Արեգո» ՍՊԸ, Ք. Արտաշատ, Բակունցի 

փող. 39, AM
(442) 17.05.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է գա-
զա րագույն, դեղին և կարմիր գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 29. պահածո-մարինադներ, կարմիր 

լոլիկ սեփական հյութի մեջ, սմբուկի խավիար, 
դդմիկի խավիար, չորացած լոլիկ բուսական 
յուղի մեջ, խորոված բանջարեղեն, աջիկա, լեչո, 
ախորժակ, իմամ բայալդի, պահածոյացված 
խաղողի տերևներ. ջեմեր (դդմի, դեղձի, ելակի, 
թզի, խնձորի, ծիրանի, սալորի, սերկևիլի, 
տանձի), պովիդլո (սալորի, խնձորի, դեղձի, 
տանձի, ծիրանի), մուրաբաներ (ազնվամորու, 
բալի, դեղձի, ելակի, հունական ընկույզի, 
թզի, ծիրանի, կեռասի, հոնի, մոշի, վարդի 
թերթիկների, սերկևիլի, վայրի տանձի, դդմի, 
սմբուկի), կոմպոտներ (ծիրանի, դեղձի, կեռասի, 
սև հաղարջի, սալորի, հոնի, մոշի, սերկևիլի).

դաս 37. շինարարություն, նորոգում: 
____________________

(210) 20130601 (111) 20321
(220) 08.05.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 08.05.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, 
Պուշկինի 12, AM

(442) 17.05.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20130602 (111) 20322
(220) 08.05.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 08.05.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշ-
կինի 12, AM
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(442) 17.05.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20130185 (111) 20323
(220) 15.02.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 15.02.2023
(730) Դավիթ Բալասանյան Սամվելի, Երևան, 

Գյուլբենկյան 39ա, բն. 56, AM
(442) 07.03.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև, սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:  
____________________

(210) 20130222 (111) 20324
(220) 25.02.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 25.02.2023
(730) «Մեգաթոյ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 

40/1, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, կանաչ, կարմիր, դեղին, 
կապույտ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 35. առևտուր:  

____________________

(210) 20130403 (111) 20325
(220) 28.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 28.03.2023
(730) Կարեն Մարգարյան, ք. Երևան, Երզնկյան 

30, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(526) «cafe & bakery» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

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

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

դաս 35. սուրճի, թեյի, հացահատիկային 
մթերքների, հացի, հրուշակեղենի, քաղցրա-
վենիքի, պաղպաղակի մանրածախ վաճառքի 
ծառայություներ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20130414 (111) 20326
(220) 29.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 29.03.2023
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(730) Արսեն Հայրապետի Մաթևոսյան, Երևան, 
Անտառային 45, AM

(442) 17.04.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
արծաթագույն, շագանակագույն և սև գու-
նա յին համակցությամբ:

(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. առևտուր:  

____________________

(210) 20130416 (111) 20327
(220) 02.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 02.04.2023
(730) «Շատո-Առնո» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 

21/1, բն. 114, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20130422 (111) 20328
(220) 02.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 02.04.2023
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(442) 06.05.2013
(540)

(511)
դաս 30. սուրճից պատրաստված ըմպե-

լիքներ. սուրճ. սուրճի հատիկներ. աղացած 
սուրճ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130454 (111) 20329
(220) 08.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 08.04.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մուրադ Խաչա-

տրյան, ք. Վարդենիս, Վ. Համբար ձումյան 
41, AM

(442) 06.05.2013
(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր-

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր:  

____________________

(210) 20130466 (111) 20330
(220) 08.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 08.04.2023
(730) Իրեն Մարգարյան, Երևան, Աբովյան փ., 

34ա, բն. 60, AM
(442) 06.05.2013
(540)
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(526) «HANDMADE» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ: 
____________________

(210) 20130527 (111) 20331
(220) 22.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 22.04.2023
(730) «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան 

71 շ., բն. 34, AM
(442) 06.05.2013
(540)

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

րինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալ յուր և 
հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրու շակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, 
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, 
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց: 

____________________

(210) 20130532 (111) 20332
(220) 23.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 23.04.2023
(730) Տիգրան Ճորոխյան, Երևան, Նոր-Նորք 9-

րդ փողոց, տուն 122, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր:  

____________________

(210) 20130549 (111) 20333
(220) 26.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 26.04.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշ-
կինի 12, AM

(442) 05.06.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20130582 (111) 20334
(220) 02.05.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 02.05.2023
(730) Թեքոու Բել Քորփ., US
(442) 05.06.2013
(540)

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

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

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

դաս 43. ռեստորանային ծառայություններ. 
սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130590 (111) 20335
(220) 03.05.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 03.05.2023
(730) «Կարընդջի» ՍՊԸ, Երևան, Զաքարյա 

Քանաքեռցու 125/1, բն. 8, AM
(442) 17.05.2013
(540)

(526) «SUPERMARKET» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում Է 
մարջանագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20130591 (111) 20336
(220) 06.05.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 06.05.2023
(730) Էդուարդ Գրիգորի Մուշեղյան, Երևան, 

Աբովյան փող., շ. 36, բն. 31, AM
(442) 17.05.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, բորդո, կաթնագույն 
գունային համակցությամբ:

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

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

____________________

(210) 20130609 (111) 20337
(220) 13.05.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 13.05.2023
(730) Էդուարդ Գրիգորի Մուշեղյան, Երևան, 

Աբովյան փող., շ. 36, բն. 31, AM
(442) 17.05.2013
(540)

(526) Բացի «ԼԵԳԵՆԴԻ ԳՈՌԻ ԱՐԱԳԱԾ» (ռուս.) 
և «ԱՐԱԳԱԾ ԼԵՌԱՆ ԼԵԳԵՆԴՆԵՐԸ» 
արտա հայ տություններից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, սպիտակ, կաթնագույն 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):  

____________________
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(210) 20120227 (111) 20338
(220) 21.02.2012 (151) 02.09.2013
 (181) 21.02.2022
(730) Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան 

Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. երկաթե իրեր, ոչ մեծ չափերի 
երկաթե իրեր. սովորական մետաղ ներից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. խցանման թա սակ ներ, կափարիչներ, 
պսակող- խցաններ շշերի համար. այցեքարտերի 
համար տուփեր և պատյաններ (մետաղական). 
նշաններ, համարային թիթեղներ. օղակներ 
բանալիների համար (կախազարդեր կամ 
գրպանիկներ) սովորական մետաղներից. 
ավտոմոբիլների փոքր ֆիգուրներ, պատ-
րաստված սովորական մետաղ ներց. արկղեր 
գործիքների համար.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր, պատառաքաղներ և գդալներ. գործիք-
ների հավաքակազմեր մանիկյուրի համար. 
գործիքների հավաքակազմեր պեդիկյուրի 
համար. սայրեր (ձեռքի գործիքներ). ծլեպների 
հեռաց ման ունելիներ. կտրող գործիքներ. ձեռքի 
կտրող գործիքներ. խարտոցներ. եղունգների 
ողորկման հարմարանքներ (էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական). մուրճեր. գչրակներ. 
եղունգներ կտրելու և ողորկման գործիքներ 
(էլեկ տրական և ոչ էլեկտրական). եղունգների 
սղոցիկներ և աքցաններ. ընկուզաջարդիչներ 
(աքցաններ). մկրատներ. պտուտակահաններ. 
պիտոյատուփեր սափրվելու պարագաների 
համար. ճաշի արծաթե սպասքեղեն (դանակներ, 
պատառաքաղներ և գդալներ). դարձակներ 
(ձեռքի գործիքներ). ճաշասպասք (դանակներ, 
պատառաքաղներ և գդալներ). 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. կափարիչներ շշերի 
համար, պատրաստված ազնիվ մետաղներից. 
մետաղադրամներ հավաքածուների համար. 

թևքաճարմանդներ. ձեռքի ժամացույցներ. 
ժամա ցույցներ. օղակներ և կախազարդեր 
բանա լիների համար, պատրաստված ազնիվ 
մետաղներից. կրծքանշաններ (ոսկերչական 
իրեր). փողկապների սեղմիչներ (ազնիվ մետաղ-
ներից). դեկորատիվ հուշանվեր կրծքա նշաններ. 

դաս 16.թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
լուսանկարներ. գրասենակային պիտույքներ. 
անձնագրերի կազմեր. գրքերի կազմեր. 
այցեքարտերի պատյաններ, պատրաստված 
ստվարաթղթից. այցեքարտերի բռնիչներ, 
պատ րաստված ոչ թանկարժեք մետաղներից. 
օրացույցներ. թղթե դրոցներ. սեղանի բռնիչներ 
այցեքարտերի համար. օրագրեր, օրատետրեր. 
նվերների համար պայուսակներ. գրաֆիկական 
(գծանկարչական) վերարտադրություններ. 
նախաճաշի տոպրակներ. բռնիչներ գրառում-
ների համար. բանկատոմսերի համար սեղմիչ-
ներ. նոթատետրեր. թղթերի բլոկներ. ճնշա-
ծծաններ. գրիչների և մատիտների բռնիչներ. 
մատիտների դրոցներ. մատիտներ. գրիչներ. 
լուսանկարների ալբոմներ. ազդագրեր, 
պլակատներ. տպագրական վիճակախաղի 
տոմսեր (բացառությամբ խաղալիքների). 
պիտակներ. փոխադրանկարներ. բյուվարներ. 
թղթապանակներ-օրգանայզերներ. գրառման 
գրքույկներ. նոթատետրերի բռնիչներ. թղթա-
պանակներ շղթայով. բանալիների համար 
գոտիներ (փոկեր). 

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրան ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. ճամփորդական 
սնդուկներ, ճամպրուկներ. արևի հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. համակարգիչների համար 
պայուսակներ, պատրաստված կաշվից. թիկնա-
պայուսակներ. իրեր փաստաթղթերի համար 
(կաշվե գալանտերեա). պատյաններ և բռնիչներ 
այցեքարտերի համար. դրամապանակներ 
մետաղադրամների համար (ոչ ազնիվ մետաղ-
ներից). կաշվե թղթապանակներ. բանալիների 
համար կաշվե օղակներ և պատյաններ. 
ուղեբեռի հաշվեպիտակներ. բանկնոտների 
համար կաշվե սեղմիչներ. կաշվից անվանական 
ժետոններ. գրառման կաշվե գրքույկներ. 
կաշվե բռնիչներ նոթատետրերի համար. մեծ 
տնտե սական պայուսակներ. հովանոցներ. 
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դրամապանակներ. կաշվե թղթապանակներ՝ 
շղթայով. կաշվե պատյաններ արդյունաբերական 
փաթեթավորման համար. պիտույքատուփեր 
հարդարանքի իրերի համար (դատարկ). 

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգնից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. շշերի համար կափարիչներ՝ 
ոչ մետաղական. շշերի համար խցաններ՝ 
ոչ մետաղական. աթոռներ. հովհարներ. 
շրջանակներ (երիզվածք). ավտոմոբիլների 
փոքրիկ ֆիգուրներ, պատրաստված ռեզինից. 
բազմոցի բարձեր. ներքնակներ. գործիքների 
արկղեր (ոչ մետաղական).

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կարասի և սպասք. ապակյա, հախճապակյա և 
ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. շշերի կափարիչներ, պատրաստված 
մետաղից. ոսկրե ճենապակյա գավաթներ. 
գրիլի սարքեր տուրիստական արշավների 
համար. դրոցներ գրաֆինների համար (բա-
ցա ռությամբ սեղանի և թղթե դրոցների). 
պայուսակ-սառնարաններ.  դեկորատիվ 
սկուտեղներ, պատրաստված բյուրեղից. 
ապակե իրեր կենցաղային նպատակների 
համար. իզոթերմիկ տարողություններ ըմպե-
լիքների համար. ճապոնական փայտիկներ. 
բռնիչներ (կոնտեյներներ) շշերի համար 
պոլիէթիլենտերֆտալատից. պիտոյատուփեր 
զբոսա խնջույքների համար (ամանեղենի 
հավաքակազմով). սափորներ. դյուրակիր սառ-
ցա պահարաններ. տափաշշեր չժանգոտվող 
պողպատից բազմակի անգամ օգտագործման 
համար. ավտոմոբիլների փոքրիկ ֆիգուրներ, 
պատրաստված ապակուց. պիտոյատուփեր 
հարդարանքի պարագաների համար. գավաթ-
թերմոսներ. բաժակներ, պատրաստված 
ապակուց. բաժակներ, պատրաստված ոչ թան-
կարժեք մետաղներից. վազաներ.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա կան 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասե-
րում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ. դրոցներ 
գրաֆինների համար (սեղանի սպիտակեղեն). 
սրբիչներ գոլֆի համար. ծածկոցաշալեր. 

սրբիչներ. դրոշակներ. դրոշներ (բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների). մանածագործական 
նյութեր կահույքի պաստառապատման համար. 
թաշկինակներ մանածագործական նյութերից. 
գործվածքե իրեր (բացառությամբ տատամիի 
համար եզրավորման ժապավենների).

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
գոտիներ (հագուստ). գդակներ. կեպկաներ. 
քիշմիրե շարֆեր. պիտույքների պատճեններ, 
“ֆորմուլա-1” մրցարշավային ավտոմոբիլների 
համար, հատկապես ձեռնոցներ վարորդի 
համար. պիտույքների պատճեններ, “ֆոր-
մուլա-1” մրցարշավային ավտոմոբիլների 
համար, մասնավորապես մրցարշավային 
կոմբինեզոններ. ձեռնոցներ. շապիկներ գոլֆի 
համար. բոլորագլխարկներ. բաճկոններ. 
պիջակներ. տրիկոտաժե հագուստ. կանացի 
բլուզներ. կաշվե բաճկոններ. փողկապներ. 
եղ ջրվամո ւ շտակներ .  պաշտպանական 
բանվորական հագուստ (բացառությամբ նախա-
տեսված դժբախտ պատահարներից կամ 
վնասվածքներից պաշտպանողների). վզի 
թաշկինակներ. կաշնեներ. շապիկներ. կոշիկներ. 
ֆլիսից բաճկոններ. հովարներ գլխարկների 
համար. սվիտերներ. ֆուֆայկաներ.

դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. կոճակ – խորհրդա-
նշաններ. մետաղազարդեր (հագուստի պարա-
գաներ). ճարմանդներ (հագուստի պարագաներ). 
ճարմանդներ կոշիկների համար. քուղեր բա-
նա լիների, արևապաշտպան ակնոցների, 
էլեկտրոնային սարքերի փոխանցման, փոքրիկ 
շշերի և նշանների համար. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինոլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ և երեսքաշման նյութեր, ոչ 
մանածագործական. գորգիկներ ավտոմոբիլների 
բեռնախցիկների համար. գորգեր ավտոմոբիլների 
համար. գորգեր. պատվածքներ հատակների 
համար. խսիրներ. գորգիկներ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. պիտույքների 
պատճեններ, “ֆորմուլա-1” մրցարշավային 
ավտոմոբիլների  համար, մասնավորապես` 
պահարան-ցուցափեղկեր (խաղալիքներ). 
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պիտույք ների պատճեններ, “ֆորմուլա-1” մրցար-
շավային ավտոմոբիլների   համար, մասնա-
վորապես` ձեռնոցներ վարորդի համար. հեռա-
կառավարմամբ և  սնուցվող մարտկոցներով 
խաղալիք մեքենաներ. հարմարանքներ հողի 
գնդերը տեղում դասավորելու համար (գոլֆի 
պարագաներ). պիտույքների պատճեններ, 
ֆորմուլա-1”  մրցարշավային ավտոմոբիլների 
համար, մասնավորապես` սարքվածքներ 
(հարմարանքներ) փոխանցումային հարա-
բերությունների ցուցադրման համար (խաղա-
լիքներ). պիտույքների պատճեներ, “ֆորմուլա 
-1” մրցարշավային ավտոմոբիլների համար, 
մասնավորապես`  մինի-սաղավարտներ 
(խա ղալիքներ). պիտույքների պատճեններ, 
“ֆորմուլա -1”  մրցարշավային ավտոմոբիլների  
համար, մասնավորապես` փոքրացված քթային 
շրջահոսներ (խաղալիքներ). պիտույքների 
պատճեններ, “ֆորմուլա -1” մրցարշավային 
ավտոմոբիլների  համար, մասնավորապես` 
մինի-ղեկեր (խաղալիքներ). պիտույքների 
պատճեներ, “ֆորմուլա -1” մրցարշավային 
ավտոմոբիլների  համար, մասնավորապես` 
ղեկեր  (խաղալիքներ). գոլֆի գնդակներ. դրոցներ 
գնդակների համար (գոլֆի համար). լուսային – 
ձայնային խաղալիքներ. մանրանկարչական 
ձուլածո ավտոմոբիլներ. մինի-ավտոմոբիլներ 
(խաղալիքներ). խաղալիք ֆիգուրների  հավա-
քածուներ. թավշյա խաղալիքներ. ավտոմոբիլ-
ների մոդելներ. խաղալիք ավտոմոբիլներ 
քշելու համար. դահուկներ. լցովի խաղալիքներ. 
սաղավարտանման խաղալիքներ. չինական 
շաշկի. ճատրակներ. շաշկի. խաղաթղթեր. 
ավտոմատ խաղեր և սարքվածքներ. սար-
քավորանքներ բիլյարդի համար. 

դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիք ներ(բացա-
ռությամբ գարեջրի). մրգեր պարունա կող ալկո-
հոլային ըմպելիքներ, թորման միջոցով ստացված  
ըմպելիքներ. բրենդի. կոկտեյլներ. սպիրտային  
ըմպելիքներ. օղի. վիսկի. գինի: 
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121577 (111) 20339
(220) 26.11.2012 (151) 02.09.2013
 (181) 26.11.2022
(730) Էսփրիթ Ինթերնեյշնլ, Կալիֆոռնիայի 

նահանգ, US

(442) 07.03.2013
(540)

(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր,  որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. փոխադրման պայուսակներ. 
ճամ փորդական պայուսակներ հագուստի 
համար. կոշիկների համար նախատեսված 
պայուսակներ և պարկեր. տուրիստական 
պայուսակներ. սպորտային պայուսակներ. 
պայուսակներ մարմնամարզիկների համար. 
թիկնապայուսակներ. թիկնապարկեր. ուսա-
պայուսակներ. իրերի պարկեր. պայուսակներ 
և պարկեր գնումներ կատարելու համար. 
պայուս ակներ լեռնագնացների և արշավորդ-
ների համար. դպրոցական պայուսակներ. 
գոտկատեղի պայուսակներ. լողափնյա պայու-
սակներ. պիտակներ ուղեբեռների համար. 
ճամփորդական պայուսակներ. հարթ ճամ-
պրուկներ փաստաթղթերի համար. դրա-
մապանակներ. դրամապանակներ գործա-
րարական այցեքարտերի համար. թղթա-
պանակներ փաստաթղթերի համար. պայու-
սակներ նախաճաշի համար. գոտիով դրամա-
պանակներ գոտկատեղին կրելու համար. 
պարկիկներ գոտկատեղին կրելու համար. 
պայուսակներ և պատյաններ կոսմետիկական 
միջոցների համար. պայուսակներ և պատյաններ 
արդուզարդի պարագաների համար. բանալի-
ների պատյաններ. բոլոր տեսակի գոտիներ և 
փոկեր ընդգրկված 18 դասում. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121578 (111) 20340
(220) 26.11.2012 (151) 02.09.2013
 (181) 26.11.2022
(730) Էսփրիթ Ինթերնեյշնլ, Կալիֆոռնիայի 

նահանգ, US
(442) 07.03.2013
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(540)

(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. փոխադրման պայուսակներ. 
ճամփորդական պայուսակներ հագուստի 
համար. կոշիկների համար նախատեսված 
պայուսակներ և պարկեր. տուրիստական 
պայուսակներ. սպորտային պայուսակներ. 
պայուսակներ մարմնամարզիկների համար. 
թիկնապայուսակներ. թիկնապարկեր. ուսա-
պայուսակներ. իրերի պարկեր. պայուսակներ և 
պարկեր գնումներ կատարելու համար. պայու-
սակներ լեռնագնացների և արշավորդների 
համար. դպրոցական պայուսակներ. գոտ-
կատեղի պայուսակներ. լողափնյա պայու-
սակներ. պիտակներ ուղեբեռների համար. 
հարթ ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար. 
դրամապանակներ. դրամապանակներ գոր-
ծարարական այցեքարտերի համար. թղթա-
պանակներ փաստաթղթերի համար. պայու-
սակներ նախաճաշի համար. գոտիով դրամա-
պանակներ գոտկատեղին կրելու համար. 
պարկիկներ գոտկատեղին կրելու համար. 
պայուսակներ և պատյաններ կոսմետիկական 
միջոցների համար. պայուսակներ և պատյաններ 
արդուզարդի պարագաների համար. բանալիների 
պատյաններ. բոլոր տեսակի գոտիներ և փոկեր 
ընդգրկված 18-րդ դասում. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121641 (111) 20341
(220) 05.12.2012 (151) 02.09.2013
 (181) 05.12.2022
(730) Բիէմէյ Ինթերնեշընըլ ԻՍի, BH
(442) 07.03.2013
(540)

(526) Արաբերեն գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 

կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյու-
թեր. իրեր մաքրման նպատակների համար. 
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի (բացառությամբ շինարարա-
կան ապակու). ապակյա, հախճապակյա և 
ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմ-
նա մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121673 (111) 20342
(220) 10.12.2012 (151) 02.09.2013
 (181) 10.12.2022
(730) «Մեկ» ՍՊԸ, Երևան, Պ. Սևակի 14, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
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(511)
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակ-
ման, սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռե-
նուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, 
կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, 
ծովի փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից 
կամ պլաստմասսայից պատրաստված իրեր, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչա կան 
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյու-
թեր. իրեր մաքրման նպատակների համար. 
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մաս-
նակի մշակված ապակի (բացառությամբ շինա-
րարական ապակու). ապակյա, հախ ճա պակյա 
և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

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

____________________

(210) 20121674 (111) 20343
(220) 10.12.2012 (151) 02.09.2013
 (181) 10.12.2022
(730) «Ինտերսերվիս Մեկ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 

գ. Առինջ, AM
(442) 17.01.2013
(540)

(526) «ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՍՐԱՀՆԵՐԻ ՑԱՆՑ» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյու-
թեր. իրեր մաքրման նպատակների համար. 
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի (բացառությամբ շինարարա-
կան ապակու). ապակյա, հախճապակյա և 
ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

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

____________________

(210) 20121704 (111) 20344
(220) 17.12.2012 (151) 02.09.2013
 (181) 17.12.2022
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

«Ինթերնեյշնլ Փեյփը», RU
(442) 21.02.2013
(540)

(511)
դաս 16. ստվարաթուղթ. թուղթ, ներառյալ՝ 

փոստային թուղթ և փաթեթավորման թուղթ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20121705 (111) 20345
(220) 17.12.2012 (151) 02.09.2013
 (181) 17.12.2022
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

«Ինթերնեյշնլ Փեյփը», RU
(442) 21.02.2013
(540)

(511)
դաս 16. ստվարաթուղթ. թուղթ, ներառյալ՝ 

փոստային թուղթ և փաթեթավորման թուղթ: 
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121754 (111) 20346
(220) 26.12.2012 (151) 02.09.2013
 (181) 16.12.2022
(730) ԷլՍի Վայկիկի Մագազացիլիք Հիզմեթլերի 

Թիքարեթ Անոնիմ Շիրքերի, TR
(442) 20.03.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և սև գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար-
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ. 

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծա րարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. օծանելիքի, 
եթերային յուղերի, կոսմետիկական միջոց-
ների, մազերի համար լոսյոնների, կաշվի և 
կաշվի նմանակումների, կաշվե իրերի և դրանց 
նմանակումների, ճամփորդական սնդուկ-
ների, ճամպրուկների, հագուստի, կոշկեղենի, 
գլխարկ ների հավաքում երրորդ անձանց հա-
մար (բացառությամբ դրանց փոխադրումը)` 
սպառողներին տալով հարմարավետ դիտման 
և այդ ապրանքների գնման հնարավորություն. 
վերոնշյալ բոլոր ծառայությունների տրամադրում 
մանրածախ և մեծածախ խանութների, փոստային 
պատվերով կատալոգների կամ էլեկտրոնային 
զանգվածային լրատվամիջոցների, օրինակ՝ 
հեռուստախանութների կամ վեբ-կայքերի միջո-
ցով:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121755 (111) 20347
(220) 26.12.2012 (151) 02.09.2013
 (181) 26.12.2022
(730) ԷլՍի Վայկիկի Մագազացիլիք Հիզմեթլերի 

Թիքարեթ Անոնիմ Շիրքերի, TR
(442) 20.03.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա-
պույտ և սև գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր.
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դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. օծանելիքի, 
եթերային յուղերի, կոսմետիկական միջոցների, 
մազերի համար լոսյոնների, կաշվի և կաշվի 
նմանակումների, կաշվե իրերի և դրանց 
նմանակումների, ճամփորդական սնդուկ-
ների, ճամպրուկների, հագուստի, կոշկեղենի, 
գլխարկների հավաքում երրորդ անձանց 
համար (բացառությամբ դրանց փոխադրումը)` 
սպառողներին տալով հարմարավետ դիտման 
և այդ ապրանքների գնման հնարավորություն. 
վերոնշյալ բոլոր ծառայությունների տրամադրում 
մանրածախ և մեծածախ խանութների, փոստային 
պատվերով կատալոգների կամ էլեկտրոնային 
զանգվածային լրատվամիջոցների, օրինակ՝ 
հեռուստախանութների կամ վեբ-կայքերի 
միջոցով:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121757 (111) 20348
(220) 26.12.2012 (151) 02.09.2013
 (181) 26.12.2022
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 21.02.2013
(540)

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ:

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20121758 (111) 20349
(220) 26.12.2012 (151) 02.09.2013
 (181) 26.12.2022
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 21.02.2013
(540)

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ:

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20130017 (111) 20350
(220) 14.01.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 14.01.2023
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 21.02.2013
(540)

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ:

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20130046 (111) 20351
(220) 18.01.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 18.01.2023
(730) Հենգզոու Հիքվիժն Դիջիթլ Թեքնոլըջի 

Քո., Լթդ,, CN
(442) 07.03.2013
(540)

(511)
դաս 9. համակարգչային հիշողության 

սարքեր, համակարգչային ծրագրեր (ծրագրեր)՝ 
ձայնագրված (կրիչների վրա անցկացված), 
համակարգչային օպերացիոն ծրագրեր՝ 
ձայնագրված (կրիչների վրա անցկացված), 
երկրորդական (առանձին) համակարգչային 
սարքեր, համակարգչային ծրագրային ապա-
հովում՝ ձայնագրված (կրիչների վրա անց-
կացված), ծրագրային ապահովում (համա-
կարգիչներ)՝ ձայնագրված (կրիչների վրա անց-
կացված), միկրոպրոցեսորներ, մոնիտորներ 
(համակարգչային սարքավորում), մոնիտորներ 
(համակարգչային ծրագրեր), կենտրոնական 
մշակման կայաններ (պրոցեսորներ), ընթերցող 
սարքեր (տվյալների մշակման սարքավորում-
ներ), խելացի (սմարթ) քարտեր (ինտեգրված 
միացման քարտեր), համակարգչային ծրա-
գրեր (ներբեռնելի ծրագրային ապահովում), 
տվյալների պահպանման սարքեր (կրիչներ), 
քանակական ցուցիչներ, մեքենաների կայան-
ման գրանցման սարքեր, մետաղադրամ նե-
րով աշխատող սարքեր (մեխանիզմներ այս 
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սարքերի համար), մեքենաների կայանման կամ 
կայանատեղերի մետաղադրամներով աշխա-
տող դարպասներ. առկայծող լույսեր (լուսային 
ազդանշաններ), ազդանշանային լուսար-
ձակներ, մեխանիկական կամ լուսային ազդա-
նշանային վահանակներ, մեխանիկական կամ 
լուսանշանային ազդանշաններ, իրազեկման 
վահանակներ (էլեկտրոնային իրազեկման վա-
հա նակներ), լուսարձակող էլեկտրոնային ցու-
ցիչներ, լուսազդանշանային ապարատներ 
(ազդա նշանային սարքեր). սարքեր ռադիո-
գրերի համար, միջհաղորդակցման սարքեր, 
ռադի ոտեղորոշիչ սարքավորումներ, ազդա-
նշանների հեռակառավարում (էլեկտրադինամիկ 
սարքավորում վերոնշյալի համար), տեղորոշման 
սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար 
(տրանսպորտային միջոցների մեջ տեղա-
դրվող համակարգիչներ), գլոբալ դիրքավոր-
ման համակարգերի (GPS) սարքավորումներ. 
օպտիկական հաղորդակցման գործիքներ, 
ցանցային հաղորդակցման սարքավորում-
ներ, էլեկտրական մշտադիտարկման սարքա-
վորումներ, տեսաձայնագրիչներ, շարժական 
տեսաձայնային նվագարկիչներ, արագաչափ 
սարքեր (լուսանկարչական), լուսակայծիչներ 
(լուսանկարչական), դետեկտորներ, տրանս-
պորտային միջոցների արագությունը չա-
փող սարքավորումներ, տեսալսողական 
ուսուցման սարքավորումներ, ոչ բժշկական 
նպա  տակների համար նախատեսված լազեր-
ներ, տրանսպորտային միջոցների վարման 
և վերահսկման նմանակիչներ. օպտիկական 
ոսպնյակներ, օպտիկական սարքեր և գոր-
ծիքներ, կիսահաղորդիչներ, տեսաէկրաններ, 
հեռակառավարման սարքեր, արդյունաբերական 
գործառույթների հեռակառավարում (էլեկտրական 
միացումներ վերոհիշյալի համար), վթարներից 
անհատական պաշտպանության միջոցներ, 
ձայնային ազդասարքեր, ձայնազդանշա-
նային սարքավորումներ, հակաառևանգման 
զգուշացնող սարքեր, հրդեհային ազդասարքեր, 
փականներ (էլեկտրական), տագնապի զանգ, ծխի 
ազդանշանային սարքեր, ծխի դետեկտորներ: 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130085 (111) 20352
(220) 24.01.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 24.01.2023
(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU
(442) 07.03.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա-
նաչ, սև, ոսկեգույն, արծաթագույն գունա յին 
համակցությամբ:

(511)
դաս 34. ծխախոտ. ներառյալ սիգարներ. 

սիգարետներ, սիգարիլներ, մանրացված ծխա-
խոտ ծխամորճերի համար. ծխելու պի տույքներ. 
ներառյալ՝ մոխրամաններ, սար քեր սիգարները 
կտրելու համար. լուցկու տուփեր, սիգարների 
տուփեր. լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130100 (111) 20353
(220) 29.01.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 29.01.2023
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

«Ինթերնեյշնլ Փեյփը», RU
(442) 07.03.2013
(540)

(511)
դաս 16. տպման, տպագրության, պատճե-

նա հանման, գրասենյակային, ֆաքսի, գրելու 
(փոստային) և նկարչության (գծագրության) 
համար թուղթ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20130113 (111) 20354
(220) 01.02.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 01.02.2023
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(442) 21.02.2013
(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք-
ներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 
____________________

(210) 20130114 (111) 20355
(220) 01.02.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 01.02.2023
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(442) 21.02.2013
(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  
____________________

(210) 20130168 (111) 20356
(220) 13.02.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 13.02.2023
(730) Այ Դի Էս Բորժոմի Բևերեյջիս Քո.Ն.Վ., NL
(442) 06.05.2013
(310) AM69901   (320) 04.12.2012   (330) GE
(540)

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 

կանաչ գույնով:
(511)

դաս 32. հանքային ջուր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130187 (111) 20357
(220) 19.02.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 19.02.2023
(730) «Վիկտորիա» կոնցեռն ՍՊԸ, Երևան, 

Խանջյան 49/7, AM
(442) 20.06.2013
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(540)

(511)
դաս 35. առևտուր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:  

____________________

(210) 20130188 (111) 20358
(220) 19.02.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 19.02.2023
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 

Իջևան, Երևանյան 9, AM
(442) 03.04.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20130192 (111) 20359
(220) 19.02.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 19.02.2023
(730) Մեդա ԱԲ, SE
(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. շուկայագիտություն. 

շնորհանդեսների, ցուցահանդեսների և առև-
տրային ցուցահանդեսների կազմակերպում, 
նախապատրաստում և անցկացում՝ առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. վերոնշյալ 
բոլոր ծառայությունները դեղագործական և 
բժշկական բնագավառներում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. սիմպոզիումների, վեհաժողովների 
(կոնգրեսների), կոնֆերանսների, շնոր հան-
դեսների, սեմինարների, հմտությունների 
ուսուցում և ցուցահանդեսների կազմակեր-
պում, նախապատրաստում և անցկացում. 
տպագրությունների հրատարակում (բացա-
ռությամբ՝ գովազդային նպատակներով հրատա-
րակումների). վերոնշյալ բոլոր ծառայությունները 
դեղագործական և բժշկական բնագավառներում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ, հետազոտական ծառայու-
թյուններ. վերոնշյալ բոլոր ծառայությունները 
դեղագործական և բժշկական բնագավառներում: 
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130193 (111) 20360
(220) 19.02.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 19.02.2023
(730) Մեդա ԱԲ, SE
(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. շուկայագիտություն. 

շնորհանդեսների, ցուցահանդեսների և առև-
տրային ցուցահանդեսների կազմակերպում, 
նախապատրաստում և անցկացում՝ առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. վերոնշյալ 
բոլոր ծառայությունները դեղագործական և 
բժշկական բնագավառներում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. սիմպոզիումների, վեհաժողով ների 
(կոնգրեսների), կոնֆերանսների, շնոր հան-
դեսների, սեմինարների, հմտությունների 
ուսուցում և ցուցահանդեսների կազմակեր-
պում, նախապատրաստում և անցկացում. 
տպագրությունների հրատարակում (բացա-
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ռությամբ՝ գովազդային նպատակներով հրա-
տարակումների). վերոնշյալ բոլոր ծառայու-
թյունները դեղագործական և բժշկական բնա-
գավառներում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ, հետազոտական ծառայու-
թյուններ. վերոնշյալ բոլոր ծառայությունները 
դեղագործական և բժշկական բնագավառներում: 
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130194 (111) 20361
(220) 19.02.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 19.02.2023
(730) Մեդա ԱԲ, SE
(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. շուկայագիտություն. 

շնորհանդեսների, ցուցահանդեսների և առև-
տրային ցուցահանդեսների կազմակերպում, 
նախապատրաստում և անցկացում՝ առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. վերոնշյալ 
բոլոր ծառայությունները դեղագործական և 
բժշկական բնագավառներում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. սիմպոզիումների, վեհաժողովների 
(կոնգրեսների), կոնֆերանսների, շնորհան-
դես ների, սեմինարների, հմտությունների 
ուսուցում և ցուցահանդեսների կազմակեր-
պում, նախապատրաստում և անցկացում. 
տպագրությունների հրատարակում (բացա-
ռությամբ՝ գովազդային նպատակներով 
հրատարակումների). վերոնշյալ բոլոր ծառա-
յությունները դեղագործական և բժշկական բնա-
գավառներում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծա ռա յություններ, հետազոտական ծառայու-
թյուններ. վերոնշյալ բոլոր ծառայությունները 
դեղագործական և բժշկական բնագավառներում: 
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130195 (111) 20362
(220) 19.02.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 19.02.2023
(730) Մեդա ԱԲ, SE
(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. շուկայագիտություն. 

շնորհանդեսների, ցուցահանդեսների և առև-
տրային ցուցահանդեսների կազմակերպում, 
նախապատրաստում և անցկացում՝ առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. վերոնշյալ 
բոլոր ծառայությունները դեղագործական և 
բժշկական բնագավառներում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. սիմպոզիումների, վեհաժողովների 
(կոնգրեսների), կոնֆերանսների, շնորհան-
դեսների, սեմինարների, հմտությունների ուսու-
ցում և ցուցահանդեսների կազմակերպում, 
նախա պատրաստում և անցկացում. տպա-
գրությունների հրատարակում (բացա ռու թյամբ՝ 
գովազդային նպատակներով հրատա րա-
կումների). վերոնշյալ բոլոր ծառայություն ները 
դեղագործական և բժշկական բնագավառներում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ, հետազոտական ծառայու-
թյուններ. վերոնշյալ բոլոր ծառայությունները 
դեղագործական և բժշկական բնագավառներում: 
(740) Ա. Գալոյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

46

ՄԱՍ 1

46

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

25 .09 . 20 13

(210) 20130196 (111) 20363
(220) 19.02.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 19.02.2023
(730) Մեդա ԱԲ, SE
(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. շուկայագիտություն. 

շնորհանդեսների, ցուցահանդեսների և առև-
տրային ցուցահանդեսների կազմակերպում, 
նախապատրաստում և անցկացում՝ առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. վերոնշյալ 
բոլոր ծառայությունները դեղագործական և 
բժշկական բնագավառներում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. սիմպոզիումների, վեհաժողովների 
(կոնգրեսների), կոնֆերանսների, շնորհան-
դեսների, սեմինարների, հմտությունների ուսու-
ցում և ցուցահանդեսների կազմակերպում, 
նախապատրաստում և անցկացում. տպա գրու-
թյունների հրատարակում (բացա  ռու թյամբ՝ 
գովազդային նպատակներով հրատա րա-
կումների). վերոնշյալ բոլոր ծառայություն ները 
դեղա գործական և բժշկական բնագավառներում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ, հետազոտական ծառա յու-
թյուններ. վերոնշյալ բոլոր ծառայությունները 
դեղագործական և բժշկական բնագավառներում: 
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130197 (111) 20364
(220) 19.02.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 19.02.2023
(730) Մեդա ԱԲ, SE
(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. շուկայագիտություն. 

շնորհանդեսների, ցուցահանդեսների և առև-
տրային ցուցահանդեսների կազմակերպում, 
նախապատրաստում և անցկացում՝ առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. վերոնշյալ 
բոլոր ծառայությունները դեղագործական և 
բժշկական բնագավառներում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. սիմպոզիումների, վեհաժողովների 
(կոնգրեսների), կոնֆերանսների, շնորհան-
դեսների, սեմինարների, հմտությունների 
ուսուցում և ցուցահանդեսների կազմակեր-
պում, նախապատրաստում և անցկացում. 
տպագրությունների հրատարակում (բացա-
ռությամբ՝ գովազդային նպատակներով հրա-
տարակումների). վերոնշյալ բոլոր ծառայու-
թյունները դեղագործական և բժշկական բնա-
գավառներում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ, հետազոտական ծառա յու-
թյուններ. վերոնշյալ բոլոր ծառայությունները 
դեղագործական և բժշկական բնագավառներում: 
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130219 (111) 20365
(220) 25.02.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 25.02.2023
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 

Գինեվետ, 0627, AM
(442) 20.03.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20130220 (111) 20366
(220) 25.02.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 25.02.2023
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 

Գինեվետ, 0627, AM
(442) 20.03.2013
(540)

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

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________
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(210) 20130236 (111) 20367
(220) 26.02.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 26.02.2023
(730) «Բեկոն պրոդուկտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 

գյուղ Արզնի, Աբովյան խճուղի 9, AM
(442) 03.04.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, սպիտակ, կանաչ գունային 
համակցությամբ:

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

էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20130239 (111) 20368
(220) 26.02.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 26.02.2023
(730) Սանոֆի, FR
(442) 03.04.2013
(540)

(511)
դաս 10. բժշկական սարքեր, այն է՝ գրիչ-

ներարկիչներ ինսուլինի ներարկման համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130281 (111) 20369
(220) 07.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 07.03.2023
(730) Բրիջսթոուն Քորփորեյշն, JP
(442) 06.05.2013
(540)

(511)
դաս 9. համակարգչային ծրագրեր. համա-

կարգչային ծրագրային ապահովում.
դաս 42. օնլայն չբեռնավորվող ծրագրային 

ապահովման հնարավորություններով վեբ-
կայքերի տրամադրում. ինտերնետ ռեսուրս-
ների օգնությամբ հաշվում. մասնավորապես՝ 
ծրագրային ապահովման տրամադրում. ծրա-
գրային ապահովման միջոցների վարձույթ. 
ծրագրային ապահովման վերանորոգում (տեխ-
նիկական սպասարկում, արդիականացում). 
համակարգչային ծառայություններ, որոնք գոր-
ծում են, որպես տեղեկատվական կառավարման 
բնագավառում կիրառական ծառայությունների 
մատակարար համակարգչային կիրառական 
ծրագրերի տեղադրման համար. ծրագրային 
ապահովման մշակում. համակարգիչների 
համար ծրագրերի կազմում:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130366 (111) 20370
(220) 21.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 21.03.2023
(730) Բուրլինգ Լիմիթեդ, VG
(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ. գոտիներ (հագուստ). 

կոշկե ղեն, գլխարկներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20130378 (111) 20371
(220) 22.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 22.03.2023
(730) «Գավառագես» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 

4-րդ զանգված, 1-ին հատված, Բակունցի 
4, AM

(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, ներառյալ դիմահարդարման պարա-
գաներ. մասնավորապես՝ դեմքի հարդարման 
միջոցներ (դիմափոշիներ, տոնային քսուքներ, 
դեմքի գույն), աչքերի հարդարման միջոցներ 
(ստվերաներկ, թանաք թարթիչների համար, 
մատիտ) և շուրթերի հարդարման միջոցներ 
(շրթներկ, շուրթերի փայլ), լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ:  

____________________

(210) 20130397 (111) 20372
(220) 27.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 27.03.2023
(730) «Բարի Սամարացին» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-

Արեշ 22-րդ փող., 117/7, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(526) Բացի «ԳՈՒՍԱՐԱԿԱՆ», «ԳՈՒՍԱՐՍԿԱՅԱ» 
(ռուս.) բառերից և «ԲԱՐԻ ՍԱՄԱՐԱՑԻ», 
«ԴՈԲՐԻՅ ՍԱՄԱՐԻՏՅԱՆԻՆ» (ռուս.) 
արտա  հայ  տություններից մնացած բոլոր 
գրա  ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոս-
կե գույն, նարնջագույն, կապույտ, կարմիր, 
բորդո և սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ:

(511)
դաս 29. հում ապխտած երշիկներ:  

____________________

(210) 20130398 (111) 20373
(220) 27.03.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 27.03.2023
(730) «Բարի Սամարացին» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-

Արեշ 22-րդ փող., 117/7, AM
(442) 17.04.2013
(540)
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(526) Բացի «ԲԱՐԻ ՍԱՄԱՐԱՑԻ», «ԴՈԲՐԻՅ 
ՍԱՄԱՐԻՏՅԱՆԻՆ» արտահայտու թյուն-
ներից (ռուս.) և «Էլիտար», «Էլիտնայա» 
(ռուս.) բառերից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, կարմիր, սև, սպիտակ և կապույտ 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 29. սուջուխ:  

____________________

(210) 20130426 (111) 20374
(220) 03.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 03.04.2023
(730) Գոլդըն Ֆրանչայզինգ Քորփորեյշըն, US
(442) 06.05.2013
(540)

(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ: 

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20130430 (111) 20375
(220) 04.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 04.04.2023
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 

Գինեվետ, 0627, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20130431 (111) 20376
(220) 04.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 04.04.2023
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 

Գինեվետ, 0627, AM
(442) 17.04.2013

(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20130432 (111) 20377
(220) 04.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 04.04.2023
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 

Գինեվետ, 0627, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20130435 (111) 20378
(220) 04.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 04.04.2023
(730) «Նատֆուդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 

50, բն.57, AM
(442) 17.04.2013
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր, դեղին և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 29. միս, մսամթերք, պահածոյացված միս, 

մսից պատրաստված կիսապատրաստուկներ: 
____________________

(210) 20130485 (111) 20379
(220) 11.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 11.04.2023
(730) «Բեկոն պրոդուկտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 

գյուղ Արզնի, Աբովյան խճուղի 9, AM 
(442) 06.05.2013
(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:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20130493 (111) 20380
(220) 13.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 13.04.2023
(730) ՋիԷմ Կորեա Քամփնի, KR
(442) 06.05.2013
(540)

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և 

դրանց մասեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130567 (111) 20381
(220) 29.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 29.04.2023

(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշ-
կինի 12, AM

(442) 17.05.2013
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 21. տարա (շիշ).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20130571 (111) 20382
(220) 30.04.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 30.04.2023
(730) Ա.Վ.Ս. ՍՊԸ, Երևան, Իսահակյան 28, AM
(442) 17.05.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագույն և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 43. սրճարան: 

____________________
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(210) 20130576 (111) 20383
(220) 02.05.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 02.05.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լարիսա Պողոսյան, 

Երևան, Զավարյան փող. 57/19 շ., բն. 6, AM
(442) 05.06.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բալա գույն և մուգ բորդո գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 44. մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետի-

կական ծառայություններ: 
____________________

(210) 20130588 (111) 20384
(220) 02.05.2013 (151) 02.09.2013
 (181) 02.05.2023
(730) «Օռվակօ» ՓԲԸ, Երևան, Արշակունյաց 

34/1, AM
(442) 17.05.2013
(540)

(526) «Կենսածին պարարտանյութ» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 1. օրգանական պարարտանյութեր: 

____________________

(210) 20110203_1 (111) 20385
(220) 25.02.2011 (151) 03.09.2013
 (181) 25.02.2021
(730) ՕԱՕ «Կոմպանիյա ՅՈՒՆԻՄԻԼՔ», RU
(442) 21.04.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա -

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրա կապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20110347_1 (111) 20386
(220) 17.03.2011 (151) 03.09.2013
 (181) 17.03.2021
(730) ՕԱՕ «Կոմպանիյա ՅՈՒՆԻՄԻԼՔ», RU
(442) 21.04.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու ժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
նյութեր բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա-
կապման նյութեր. ատամնալցման և ատամ-
ների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյու-
թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121445 (111) 20387
(220) 23.10.2012 (151) 03.09.2013
 (181) 23.10.2022
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(730) Սեյվրգլասս, FR
(442) 07.12.2012
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 21. ապակյա տարաներ կենցաղային 
կամ խոհանոցային օգտագործման համար, 
ապակյա շշեր, ապակյա տափաշշեր, ապակյա 
անոթներ խմելու համար, ապակյա ջրամաններ, 
ապակյա գավաթներ և պուտուկներ.

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

____________________

(210) 20130069 (111) 20388
(220) 23.01.2013 (151) 03.09.2013
 (181) 23.01.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտյոմ Հովհան-

նիսյան, Երևան, Դավիթաշեն, 7-րդ փող., 
14ա, AM

(442) 21.02.2013
(540)

(511)
դաս 16. անձեռոցիկ, զուգարանի թուղթ:  

____________________

(210) 20130242 (111) 20389
(220) 27.02.2013 (151) 03.09.2013
 (181) 27.02.2023
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(442) 20.03.2013
(540)

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-

խական, լուսանկարչական, կինեմա տո գրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ-
ներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ 
և տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:  
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

53

ՄԱՍ 1

53

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

25 .09 . 20 13

(210) 20130245 (111) 20390
(220) 27.02.2013 (151) 03.09.2013
 (181) 27.02.2023
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(442) 20.03.2013
(540)

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշ խական, լուսանկարչական, կինե մատո-
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. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատ-
ներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

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 38. հեռահաղորդակցություն:  
____________________

(210) 20130350 (111) 20391
(220) 19.03.2013 (151) 03.09.2013
 (181) 19.03.2023
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 05.06.2013
(540)

(511)
դաս 21. դատարկ վաճառվող բեռնարկղեր 

(կոնտեյներներ), սկուտեղներ, դիմափոշու 
տուփեր, տուփեր և պատյաններ կոսմետիկա-
կան միջոցների համար. կոսմետիկական 
խոզանակներ, վրձիններ, սանրեր, ապլի կա-
տորներ. կոսմետիկական սպունգներ. կենցա-
ղային կամ խոհանոցային բեռնարկղեր (կոնտեյ-
ներներ) և տարողություններ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130460 (111) 20392
(220) 08.04.2013 (151) 03.09.2013
 (181) 08.04.2023
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 

Իջևան, Երևանյան 9, AM
(442) 05.06.2013
(540)
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(554) Ծավալային նշան
(511)

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

____________________

(210) 20130461 (111) 20393
(220) 08.04.2013 (151) 03.09.2013
 (181) 08.04.2023
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 

Իջևան, Երևանյան 9, AM
(442) 05.06.2013
(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր-

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր:  

____________________

(210) 20130462 (111) 20394
(220) 08.04.2013 (151) 03.09.2013
 (181) 08.04.2023
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 

Իջևան, Երևանյան 9, AM
(442) 05.06.2013

(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

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

____________________

(210) 20130471 (111) 20395
(220) 09.04.2013 (151) 03.09.2013
 (181) 09.04.2023
(730) Սեյվրգլասս, FR
(442) 06.05.2013
(540)
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(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 21. ապակյա տարաներ կենցաղային 
կամ խոհանոցային օգտագործման համար, 
ապակյա շշեր, ապակյա տափաշշեր, ապակյա 
անոթներ խմելու համար, ապակյա ջրամաններ, 
ապակյա գավաթներ և պուտուկներ.

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

____________________

(210) 20130478 (111) 20396
(220) 10.04.2013 (151) 03.09.2013
 (181) 10.04.2023
(730) Շողեր Ղարիբի Հունանյան, Երևան, 

Կոմիտաս 26 շ., բն. 122, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մուգ և բաց կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 35. մասնավոր և բիզնես հայտարա-

րությունների ընդունում, տրամադրում և 
տարածում. տեղեկատվական համակարգ, 
մասնավորապես՝ բիզնեսի մասին տեղեկա-
տվություն.

դաս 38. տեղեկատուի ծառայություններ. 
լրատվական ծառայություններ:  

____________________

(210) 20121128 (111) 20397
(220) 21.08.2012 (151) 09.09.2013
 (181) 21.08.2022

(730) «Էյ Ջի Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբ-
յան 20/1, AM

(442) 06.09.2012
(540)

(511)
դաս 43. ռեստորանային համալիր:  

____________________

(210) 20121274 (111) 20398
(220) 12.09.2012 (151) 09.09.2013
 (181) 12.09.2022
(730) Հայկազ Հովասաֆյան, Երևան, Մամիկոն-

յանց 36/1, բն. 34, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20121376 (111) 20399
(220) 09.10.2012 (151) 09.09.2013
 (181) 09.10.2022
(730) Արսեն Քոչարյան, Երևան, Տիգրանյան 38, 

բն. 13, AM
(442) 17.10.2012
(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.
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դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր.

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

____________________

(210) 20121606 (111) 20400
(220) 28.11.2012 (151) 09.09.2013
 (181) 28.11.2022
(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH
(442) 21.02.2013
(310) 56640   (320) 01.06.2012   (330) CH
(540)

(526) «OF LONDON» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, մոխրագույն, մուգ և բաց 
կապույտ գունային համակցությամբ:

(511)
աս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա-

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

____________________

(210) 20121722 (111) 20401
(220) 20.12.2012 (151) 09.09.2013
 (181) 20.12.2022
(730) Վարյա Մանուչարյան, Կոտայքի մարզ, գ. 

Ակունք, AM
(442) 17.01.2013

(540)

(526) Բացի «ՄԻՄԻՆՈ» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(511)
դաս 32. զովացուցիչ ըմպելիքներ:  

____________________

(210) 20121776 (111) 20402
(220) 28.12.2012 (151) 09.09.2013
 (181) 28.12.2022
(730) «Գաֆէսճեան թանգարան» հիմնադրամ, 

0009, Երևան, Կասկադ համալիր, AM
(442) 06.02.2013
(540)

(526) «CENTER FOR THE ARTS» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, կապույտ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

____________________

(210) 20130013 (111) 20403
(220) 11.01.2013 (151) 09.09.2013
 (181) 11.01.2023
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(730) Հիզեր Սուիթ, US
(442) 07.03.2013
(310) 85/689,144   (320) 27.07.2012   (330) US
(540)

(511)
դաս 25. կանացի հագուստ, այն է՝ կանացի 

ներքնազգեստ և ննջազգեստ, տնային հագուստ 
և լողազգեստ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130027 (111) 20404
(220) 16.01.2013 (151) 09.09.2013
 (181) 16.01.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշ-
կինի 12, AM

(442) 03.04.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20130031 (111) 20405
(220) 16.01.2013 (151) 09.09.2013
 (181) 16.01.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշ-
կինի 12, AM

(442) 03.04.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20130179 (111) 20406
(220) 15.02.2013 (151) 09.09.2013
 (181) 15.02.2023
(730) «Հայկական տեղեկատվական կենտրոն» 

ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովայի փող., շ. 
15/82, AM

(442) 20.03.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, վարդագույն, նարնջագույն, կանաչ, 
կապույտ, մանուշակագույն գունային հա-
մակ ցությամբ:

(511)
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ: 
____________________

(210) 20130247 (111) 20407
(220) 27.02.2013 (151) 09.09.2013
 (181) 27.02.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հրաչիկ Ռստակյան, 

Երևան, Թումանյան փող., 10 շ., բն. 4, AM
(442) 20.03.2013
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր:  

____________________
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(210) 20130251 (111) 20408
(220) 28.02.2013 (151) 09.09.2013
 (181) 28.02.2023
(730) «Կալիպսո» ՍՊԸ, 0010, Երևան, Սարյան 

35/56, AM
(442) 20.03.2013
(540)

(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
հովանոցներ, անձրևակալներ և ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

____________________

(210) 20130294 (111) 20409
(220) 12.03.2013 (151) 09.09.2013
 (181) 12.03.2023
(730) Տիգրան Սարգսյան, Երևան, 16 թ., 38 շենք, 

բն. 78, AM
(442) 03.04.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, ծիրանագույն, սպի տակ, 
բաց և մուգ մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշ  խական, լուսանկարչական, կինեմա տո-
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 տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակու թյուն, 
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:  

____________________

(210) 20130295 (111) 20410
(220) 12.03.2013 (151) 09.09.2013
 (181) 12.03.2023
(730) Դը Չիլդրնս Փլեյս Րիթեյլ Սթորզ, Ինք., US
(442) 03.04.2013
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկ-

ներ. վարտիք, անդրավարտիք, շապիկներ, 
վերնաշապիկներ, շրջազգեստներ, ներքնա-
զգեստ, ձեռնոցներ, գոտիներ (հագուստ), 
վզակապներ, շարֆեր, կաշնեներ, կեպիներ, 
գլխակապեր, գլխաշորեր.
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության աս-
պարեզում. գրասենյակային ծառայություն-
ներ. վաճառքի ծառայություններ, ներառյալ 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. փոս-
տային պատվերների ծառայություններ. ինտեր-
նետի կամ համակարգչային ցանցի կամ 
հաղորդակցական այլ ցանցի միջոցով տրա-
մադրվող վաճառքի ծառայություններ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130385 (111) 20411
(220) 26.03.2013 (151) 09.09.2013
 (181) 26.03.2023
(730) «Դոլյա անգելով» ՍՊԸ, Երևան, Կալենցի 

35, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

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

____________________

(210) 20130495 (111) 20412
(220) 13.04.2013 (151) 09.09.2013
 (181) 13.04.2023
(730) Դեյչմանն ընդ Քո. Լթդ., HK
(442) 05.06.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սև գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 9. ակնոցներ, արևային ակնոցներ, 

ակնապակիներ, աչքապանակ (ակնապանակ), 
հակափայլ ակնոցներ, հակափայլ երեսակալներ, 
ակնոցների տուփեր, ակնոցների շղթաներ, 
ակնոցների քուղեր, ակնոցների շրջանակներ, 
հպաոսպնյակների կոնտեյներներ.

դաս 14. նորաձև ոսկերչական իրեր, բիժու-
տերիա, որսկերչական իրեր, թևնոցներ (ոսկյա 
իրեր), կրծքազարդեր (ոսկյա իրեր), թանկարժեք 
մետաղներից պատրաստված ճարմանդներ, 
շղթաններ (ոսկյա իրեր), թևքաճարմանդներ, 
ականջօղեր, մեդալիոններ, վզնոցներ (ոսկյա 
իրեր), մատանիներ (ոսկյա իրեր), քորոցներ 
(ոսկյա իրեր), թալիսմաններ (ոսկյա իրեր), 
կախազարդեր (ոսկյա իրեր), թանկարժեք 
մետաղներից լարեր, թանկարժեք քարեր, 
կիսաթանկարժեք քարեր,  թանկարժեք 
մետաղներ և դրանց համաձուլվածքներ և 
ապրանքներ թանկարժեք մետաղներով կամ 
դրանցով պատված, որոնք ներառված չեն այլ 
դասերում. ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ 
իրեր, սլաքով ժամացույցներ, գրպանի կամ թևի 
ժամացույցներ.

դաս 26. մազերի աքսեսուարներ և մազերի 
զարդեր, մազերի ամրակներ, բոլորքներ մազերի 
համար, մազերի վարդակապեր (բանտեր), 
մազերը գանգրացնող ոչ-էլեկտրական միջոցներ, 
մազերը գանգրացնող հերակալներ, ծամակալներ, 
ցանցեր մազերի համար, հերակալներ, 
ժապավեններ մազերի համար, արհեստական 
մազեր, շինիոններ, արհեստական շինիոններ, 
մազերի խոպոպիկներ, հյուսած մազեր, մազերի 
կցասեղներ, մազերի ճարմանդներ, կեղծամներ, 
վարսահարդարման համար օգտագործվող 
ձողիկներ, մազերի հանգուցավոր ժապավեն, 
գլխարկի զարդեր, որոնք պատրաստված 
են ոչ թանկարժեք մետաղներից, քուղեր և 
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ասեղնագործած մազակալներ, երիզակներ 
մազերը հյուսելու համար, կոճակով, ծայրերում 
ամրակով մազակապիչներ, կապիչներ, կապիչ-
ներ և ասեղներ, արհեստական ծաղիկներ, 
ասեղնագործած իրեր:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20130559 (111) 20413
(220) 29.04.2013 (151) 09.09.2013
 (181) 29.04.2023
(730) Վարդանուշ Ֆրունզեի Պետրոսյան, 

Երևան, Կասյան փ. 8, բն. 33, AM
(442) 05.06.2013
(540)

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն և կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 5. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 

կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ:  
____________________

(210) 20130598 (111) 20414
(220) 08.05.2013 (151) 09.09.2013
 (181) 08.05.2023
(730) «Լիգա փրես» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 

43/1, AM
(442) 17.05.2013
(540)

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

____________________

(210) 20130618 (111) 20415
(220) 14.05.2013 (151) 09.09.2013
 (181) 14.05.2023
(730) «Մեջիկ վեյ» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/1, 

բն. 17, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, երկնագույն, կանաչ, բեժ, դեղին և 
մանուշակագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 38. ինտերնետային ծառայությունների 

մատուցում (պրովայդերի ծառայություն):  
____________________
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(210) 20130625 (111) 20416
(220) 15.05.2013 (151) 09.09.2013
 (181) 15.05.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Միքայել Շահնա-

զարյան, Երևան, Պարոնյան 7, AM
(442) 05.06.2013
(540)

(511)
դաս 43. բար: 

____________________

(210) 20130626 (111) 20417
(220) 15.05.2013 (151) 09.09.2013
 (181) 15.05.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտաշես 

Մկրտչյան, Երևան, Պարոնյան փող. 15 շ., 
բն. 4, AM

(442) 20.06.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագա նակագույն, վարդագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 44. ֆոտոէպիլյացիա, գեղեցկության 

սրահ, կոսմետոլոգիական ծառայություններ:  
____________________

(210) 20130644 (111) 20418
(220) 17.05.2013 (151) 09.09.2013
 (181) 17.05.2023
(730) «Դյուրլանգ» ՍՊԸ, 0097, Երևան, 

Դավիթաշեն, Մելքումյանի փ., շ. 11/3, AM
(442) 05.06.2013

(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն գույնով:

(511)
դաս 2. ներկեր և ներկանյութեր.
դաս 7. զոդման էլեկտրոդներ, մեխանիկական 

և էլելկտրական ձեռքի գործիքներ.
դաս 8. կտրող և տաշող սկավառակներ: 

____________________

(210) 20130647 (111) 20419
(220) 20.05.2013 (151) 09.09.2013
 (181) 20.05.2023
(730) Վարշամ Ղարիբյան, ք. Երևան, Եղիա-

զարյան 10, AM
(442) 05.06.2013
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց. բացառությամբ մսից և 
խմորից պատրաստված կիսաֆարիկատների:  

____________________

(210) 20130648 (111) 20420
(220) 20.05.2013 (151) 09.09.2013
 (181) 20.05.2023
(730) Վարշամ Ղարիբյան, ք. Երևան, Եղիա-

զարյան 10, AM
(442) 05.06.2013
(540)
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(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց:  

____________________

(210) 20130656 (111) 20421
(220) 21.05.2013 (151) 09.09.2013
 (181) 21.05.2023
(730) «Արմեն-Ալկո» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 

Այգեշատ, գինու-կոնյակի գործարան, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):  

____________________

(210) 20130705 (111) 20422
(220) 29.05.2013 (151) 09.09.2013
 (181) 29.05.2023
(730) «Ստանդարտ դիալոգ» ՍՊԸ, Երևան, 

Կոմիտասի 56 շ., բն. 32, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
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:  

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

  7513  07.02.2023     «Փեթրոքեմ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Տերյան 131շ. բն. 6, AM

  7864  06.08.2023     «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

  7865  06.08.2023          «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

  7890  19.08.2023     «Մապ» ՓԲԸ,  Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

  8045  15.10.2023      Կաանե Ամերիքն Ինթերնեշնլ Թբեքոու Քո. Լթդ., AE

  8076  12.08.2023      Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

  8078  01.10.2023             Զենտիվա Գրուփ, ա.ս., CZ

  8079  10.10.2023             Զենտիվա Գրուփ, ա.ս., CZ

  8080  10.10.2023             Զենտիվա Գրուփ, ա.ս., CZ

  8090  29.10.2023       Օրըքլ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

  8295  05.08.2023       «Օլդ բրիդջ» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Գլաձորյան 2-րդ նրբ., տ. 2, AM

  8296  21.08.2023             «Օլդ բրիդջ» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Գլաձորյան 2-րդ նրբ., տ. 2, AM

  8826             29.05.2023             Գարդիըն Յուրըփ Ս.ա.ռ.լ., LU

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի իրավատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01G 15/00  2769 A

B01J 20/00  2772 A

A21D 8/00 334 U

A21D 13/00 334 U

A63F 3/00 335 U

A63F 3/00 335 U

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

    14-99  317 S

C04B 7/00  2770 A

E01H 13/00  2769 A

F26B 17/00  2771  A

G01S 9/00  2769 A

G21F 9/00  2772 A
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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 1289

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7373
73 (1) Իրավատեր  “Նատալի էքսպորտ» ՍՊԸ, 
Երևան 375114, ՀԱԹ Բ-2 թաղ. 85/36, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  “Նատալի 
Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                  Հանրապետություն

Գրանցված է 20.08.2013
____________________

Գրանցում No 1290
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13254
73 (1) Իրավատեր  “Նատալի էքսպորտ» ՍՊԸ, 
Երևան 375114, ՀԱԹ Բ-2 թաղ. 85/36, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  “Նատալի 
Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                               Հանրապետություն

Գրանցված է 20.08.2013
____________________

Գրանցում No 1291
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12096

73 (1) Իրավատեր“Նատալի էքսպորտ» ՍՊԸ, 
Երևան 375114, ՀԱԹ Բ-2 թաղ. 85/36, AM

73 (2) Իրավունքներն ստացող “Նատալի 
Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                      Հանրապետություն

Գրանցված է 20.08.2013
____________________

Գրանցում No 1292

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

(11) Վկայական No 14850

73 (1) Իրավատեր  “Նատալի էքսպորտ» ՍՊԸ, 
Երևան 375114, ՀԱԹ Բ-2 թաղ. 85/36, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  “Նատալի 
Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                Հանրապետություն

Գրանցված է 20.08.2013
____________________

Գրանցում No 1293

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12121

73 (1) Իրավատեր “Նատալի էքսպորտ» ՍՊԸ, 
Երևան 375114, ՀԱԹ Բ-2 թաղ. 85/36, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող “Նատալի 
Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                               Հանրապետություն

Գրանցված է 20.08.2013
____________________
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Գրանցում No 1294
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3386, 3387, 6396, 6397

73 (1) Իրավատեր  Թիմբըրլենդ ԼԼՔ
TIMBERLAND LLC, 200 Domain Drive, Stratham, 
New Hampshire 03885, USA, US

73 (2) Իրավունքներն ստացող ԹիԲիԷլ 
Լայսընսինգ ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի սահմա-
նափակ պատաս խանատվությամբ ընկերություն
TBL LICENSING LLC, (a limited liability company of 
the State of Delaware) 200 Domain Drive, Stratham, 
New Hampshire 03885, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                        Հանրապետություն

Գրանցված է 21.08.2013
____________________

Գրանցում No 1295
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 13693
73 (1) Լիցենզատու Ջորջիա-Փըսիֆիք Քնսյումր 
Փրոդաքթս ԼՓ
GEORGIA-PACIFIC CONSUMER PRODUCTS LP
133 Peachtree Street, N.E. Atlanta, Georgia, 30303, 
U.S.A., US
73 (2) Լիցենզառու ԷսՍիԷյ Քեփիթլ ՆՎ

SCA CAPITAL NV BE0810.983.346 Culliganlaan B-
1831 DIEGEM,Belgium, BE

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ

Գործողության ժամկետը 24.07.2017

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                 Հանրապետություն

Գրանցված է 21.08.2013
____________________

Գրանցում No 1296

Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 825782

73 (1) Լիցենզատու Դելոյթ Տուշ Տոհմացու

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU  Schutzengasse 1, 
8001 Zurich, Switzerland, CH
73 (2) Լիցենզառու Դելոյթ ՍիԱյԷս Հոլդինգզ 
Լիմիթիդ
DELOITTE CIS HOLDINGS LIMITED Kingsway 
House, Havilland Street, St. Peter Port, Guernsey 
GY1  2QE, GG
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Լիցենզիայի տեսակը բացառիկ

Գործողության ժամկետը ապրանքային

 նշանի գործողության ժամկետի ավարտը

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                   Հանրապետություն

Գրանցված է 21.08.2013
____________________
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N Վկայագրի համարը

Номер свидетельства

Վերականգնման 
մասին դատարանի                                               

վճռի թվականը

Дата судебного решения                       
о восстановлении

Վկայագրի գործողության 
  վերականգնման թվականը

 Дата восстановления 
действия свидетельства

1. 4.1 19.07.2013 20.08.2013

Տեղեկություններ
Ապրանքի ծագման տեղանվան օգտագործման իրավունքի վկայագրի

գործողության վերականգնման մասին

Сведения
о восстановлении действия свидетельства на право пользования 

места происхождения товара

                                                 Տեղեկություններ
ապրանքային նշանների գրավադրման մասին

Сведения 
о залоге прав на товарные знаки

«Եվրոթերմ» ՓԲԸ-ին պատկանող № 8413, 14151 ապրանքային նշանները վարկի դիմաց, 
համաձայն 09.08.2013թ.-ին և 13.08.2013թ. կնքված համապատասխանաբար թիվ 3768 և 32799 
իրավունքի գրավի պայմանագրերի, գրավադրվել են «Առևտրի և զարգացման Սևծովյան բանկում»։

Товарные знаки  № 8413, 14151, принадлежащие ЗАО “ЕВРОТЕРМ”, оставленные под залог в 
“Черноморском  банке торговли и развития”, согласно заключенным  09.08.2013г. и 13.08.2013г. 
договорам   соответственно № 3768 и № 32799 о залоге прав.



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) 2769 (13) A 
A01G 15/00
E01H 13/00 
G01S 9/00

 (21) AM20120049 (22) 20.03.2012
(71) “Экосерв ЦДЗ” ООО (AM)
(72) Арташес Аракелян (AM)
(73)“Экосерв ЦДЗ” ООО, 0006, Ереван, Г.Нжде 
2, кв. 24 (AM)
(54) Автоматический способ и сеть широко-
масштабной противоградовой защиты
(57) Изобретение относится к области гидро-
метеорологии, в частности к методам и системам 
активного воздействия на атмосферные 
явления и управления ими, предупреждения и 
предотвращения града, и может быть использовано 
для осуществления широкомасштабной, 
автоматической противоградовой защиты 
обрабатываемых сельскохозяйственных земель, 
садов и различных народнохозяйственных 
объектов.

По способу в соответствии с командными 
сигналами, поступающими извне, осуществляют 
проведение посследовательных взрывов взрыв-
ного газа в закрытом объеме, генерацию и на-
правление вертикально вверх сверхзвуковых 
ударных волн необходимой мощности, измеряют 
мощность сигналов собственного радиотеплового 
излучения неба, значение его величины срав-
нивают с N пороговыми значениями и на основе 
этого формируют код-сигнал оповещения, 
передают его на щит управления, устанавливают 
режим работы акустического генератора пред-
отвращения града, в соответствии с режимом 
запускают акустический генератор, генерируют 
и передают в эфир код-сигнал предупреждения, 
принятый в любой точке код-сигнал преду-
преждения сравнивают с собственными код-
сигналами, и при совпадении с одним из них 
сравнивают интегрированный сигнал с порогом 
предупреждения, при превышении которого 
устанавливают для акустического генератора 
данного участка режим работы предупреж дение.

Сеть автоматической противоградовой 
защиты включает M акустических генераторов 

предотвращения града, установленных в M 
участках пространства, находящегося под 
противоградовой защитой, каждый из которых 
имеет цилидрическую камеру взрыва, коничес-
кое направляющее дуло, соединительную 
трубку, окна с крышками для притока воздуха, 
впрыскиватель газа и запал, систему подачи 
газа, щит управления, систему электропитания, 
систему дистанционного управления, устройство 
обнаружения- оповещения, включающую антенну, 
радиометрический приемник, управляемое 
компенсирующее устройство, управляемое 
многоканальное пороговое устройство, устройство 
оповещения, передатчик, приемник, устройство 
сравнения код-сигнала, первый управляемый 
выключатель, управляемое однопороговое 
устройство и второй управляемый выключатель.

Повышается эффективность работы и авто-
матизируется эксплуатация сети противоградовой 
защиты, 9 ил.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2770 (13) A 
C04B 7/00

(21) AM20120045 (22) 15.03.2012
(71) Манук Аракелян (AM), Сергей Айрапетян (AM)
(72) Манук Аракелян (AM), Сергей Айрапетян (AM)
(73) Манук Аракелян, 0238, Марз Арарат, Арарат, 
Агбюр Сероби 6, кв. 26 (AM), Сергей Айрапетян, 
0008, Ереван, Чернышевского 58, кв.1 (AM)
(54) Способ регулирования процесса получения 
цементного клинкера
(57) Изобретение относится к области строи-
тельных материалов, в частности, к спо-
собам регулирования процесса получения 
портландцементного клинкера.

Готовят сырьевую смесь, обжигают ее, 
регулируют и контролируют характерные для 
процесса клинкерообразования параметры. 
На стадии приготовления сырьевой смеси в 
качестве регулируемого параметра выбирают 
минералогический и количественный состав 
сырьевой смеси, на стадии обжига – скорость 
обжига сырьевой смеси и количество удаляющихся 
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во время обжига основных соединений. Обжиг 
сырьевой смеси осуществляют со скоростью 
30-40°/мин. Компоненты сырьевой смеси 
берут в следующем соотношении, мас.%: 
известняк – 72,0-76,0; мел – 18,0-22,0; отходы 
металлолитейного производства – 1,0-2,0; перлит 
– 2,0-5,0. 

Повышается производительность способа, 
а также долговечность и износостойкость 
облицовочного слоя вращающейся печи.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2771 (13) A 
F26B 17/00

(21) AM20120054 (22) 30.03.2012
(71) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян (AM)
(72) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян (AM)
(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, пр. 
Арцахи 1, кв. 32 (AM), Варсеник Аветисян, 0025, 
Ереван, ул. Герацу 14, кв. 4 (AM)
(54) Станция осушения распылением
(57) Изобретение относится к пищевой промыш-
ленности и может быть использовано с целью 
получения порошковой продукции из пульпы от 
переработки фруктов и овощей.

Станция содержит включенные после-
довательно емкость для хранения пульпы 
от переработки фруктов и овощей, пор-
шень, сушильный аппарат, циклон для обез-
воздушивания и осаждения распыленной 
продукции, приемник готовой продукции, 
вентилятор и узел нагрева воздуха. Узел нагрева 
воздуха подключен к вентилятору и к сушильному 
аппарату. Станция дополнительно снабжена испа-
рителем, а узел нагрева воздуха выполнен в виде 
конденсатора. Вентилятор подключен к циклону, 
а через испаритель - к конденсатору. 

Повышается пищевая ценность готовой 
продукции, удлиняется срок хранения, сокра-
щаются энергетические затраты, 1 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2772 (13) A 
G21F 9/00
B01J 20/00

(21) AM20110177 (22) 14.12.2011
(31) 61/423,288   (32) 15.12.2010   (33) US
      13/303,218          23.11.2011           US
(71) Электрик Пауэр Рисерч Институт, Инк. (US)
(72) Пол Л. Фраттини (US), Роджер Ховард Асей 
(US),  Кейт Пол Фруцетти (US), Сьюзан Элейн, 
Гарсия (US), Леон Енгоян (US), Лиса Максин 
Эдвардс (US)
(73) Электрик Пауэр Рисерч Институт, Инк. (US)
(54) Способ поглощения и удаления частиц 
радио  активных элементов из водного раствора 
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к способу поглощения и 
удаления частиц радиоактивных элементов из 
водного раствора.

Способ включает проведение раствора, 
содержащего радиоактивные частицы, через 
крупнопористую смолу, представляющую 
комплексное соединение из полимерной смолы 
на основе сульфоновой кислоты и лиганда 
на основе амина, имеющее сульфамидную 
связь. Содержащую радиоактивные частицы 
поглощающую смолу дополнительно обра-
батывают нейтральным раствором, имеющим 
высокую концентрацию катионов, для нео-
братимого связывания ионов радиоактивных 
частиц, за счет координации в лигандных 
центрах.

Из содержащей радиоактивные частицы 
поглощающей смолы радиоактивные частицы 
удаляют, понижая pH водного раствора.

Поглощающую способность смолы повы-
шают предпочтительтно использованием катион-
ных коньюгатов. Поглощающую смолу обра-
батывают раствором с высокой концен трацией 
нерадиоактивных катионов пере ходных металлов 
для разрушения сочетания четвертичного 
аммония поглощающего лиганда с основной 
цепью полимерной смолы на основе сульфоновой 
кислоты. Затем использованную многократно 
поглощающую смолу сушат и помещают в 
контейнеры.

Улучшается коэффициент производи тель-
ности атомной станции, сокращаются пере рывы 
в работе, понижается доза облучения рабочего 
персонала.
(74) Р. Давтян

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ
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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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(51) (2013.01)  (11) 334  (13) U 
A21D 8/00
A21D 13/00

(21) AM20130044U (22) 28.03.2013
(71) Наира Баласанян (AM), Гарник Брутян (AM)
(72) Наира Баласанян (AM), Гарник Брутян (AM)
(73) Наира Баласанян, 0014, Ереван, Наири 
Зарьян 122 (AM), Гарник Брутян, 0014, Ереван, 
Наири Зарьян 122 (AM)
(54) Хлеб для сендвича
(57) Полезная модель относится к пищевой 
промышленности, в частности, к производству 
хлебобулочных изделий и может найти применение 
для приготовления сэндвичей с различными 
начинками.

Хлеб для сэндвича имеет ограниченную 
тонкими слоями полость, слои выполнены в виде 
треугольников, имеющих общую вершину и две 
общие стороны, причем на одном из слоев, от 
середины основания, противоположного общей 
вершине, по направлению к общей вершине, 
выполнен надрез. Надрез завершается на 
расстоянии 0,5-20мм от общей вершины.

Расширяется ассортимент выпускаемой 
продукции, повышается удобство ее исполь-
зования, а также качественные показатели и 
сроки хранения, 3 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 335  (13) U 
A63F 3/00

(21) AM20130055U (22) 22.04.2013
(71) Паруйр Енокян (AM)
(72) Паруйр Енокян (AM)
(73) Паруйр Енокян, 0070, Ереван, Е. Кочари 15, 
кв. 14 (AM)
(54) Шахматы
(57) Шахматы содержат игровую доску с 
разделенным на 144 клетки (12x12) игровым 
полем и размещаемые на этом игровом поле 
два набора шахматных игровых фигур, по 24 

фигуры в каждом. Каждый набор содержит 
8 традиционных шахматных фигур, 2 пары 
дополнительных, белого и черного цветов 
шахматных фигур под названием “Тигр” и “Лев”, 
и 12 “пешек”. Игровая доска дополнительно 
снабжена надеваемой на нее и состоящей из 
горизонтального фрагмента и боковых стенок 
накладной крышкой квадратного контура, 
внутренний периметр которого больше наружного 
периметра игровой доски. Высота боковых стенок 
крышки равна высоте игровой доски. В нижнем 
левом углу горизонтального фрагмента крышки 
выполнена квадратная выемка, контуры которой 
равны контурам традиционного 64 клеточного 
(8x8) игрового поля и выполнены так, чтобы при 
надевании крышки на игровую доску, контуры, 
примыкающие к нижнему левому углу выемки, 
совпадали с соответствующими контурами 144 
клеточного (12x12) игрового поля.

Шахматная игровая доска с 144 клеточным 
(12x12) игровым полем приспособлена для 
шахматной игры на традиционном 64 клеточном 
(8x8) игровом поле, 6 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 336  (13) U 
A63F 3/00

(21) AM20130030U (22) 06.03.2013
(71) Паруйр Енокян (AM)
(72) Паруйр Енокян (AM)
(73) Паруйр Енокян, 0070, Ереван, Е. Кочари 15, 
кв. 14 (AM)
(54) Шахматы
(57) Шахматы содержат игровую доску с 
разделенным на клетки игровым полем и 
два набора игровых фигур, размещаемых на 
этом поле. Каждый набор включает восемь 
традиционных “пешек” и две дополнительные 
“пешки”, восемь традиционных шахматных фигур 
и две дополнительные шахматные фигуры под 
названием “Тигр”,- белая и черная. В начале игры 

Сведения о выданных патентах
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дополнительные фигуры “Тигр” установлены 
на игровых клетках “D1”, “G1”, “D10” и “G10”. 
“Пешкам” разрешено перемещаться из исходного 
положения на одну, две или три клетки, а фигура 
“Тигр” перемещается с одной клетки на другую по 
горизонтальному и вертикальному направлениям 
с занимаемого поля на оба поля, перепрыгивая 
через все “пешки” и фигуры. Игровая доска 
выполнена из трех двухслойных участков. 
Верхний слой первого участка содержит игровое 
поле размерами 8x8, верхний слой второго 

участка - игровое поле размерами 2x8, а верхний 
слой третьего участка - игровое поле размерами 
10x2. На соответствующих поверхностях нижних 
слоев второго и третьего участков размещены 
по три штифта, соответствующие выемкам, 
выполненным на соответствующих поверхностях 
первого участка с возможностью входа в эти 
выемки.

Упрощается возможность переноса шахмат-
ной игровой доски, 6 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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(51) 14-99 (11) 317  (13) S
(21) 20130023  (22) 24.06.2013
(71) Гурген Геворкян (AM)
(72) Гурген Геворкян (AM)
(73) Гурген Геворкян, Ереван, Сари таг улица 21, 
дом 6 (AM)
(54) Держатель для зарядки сотового телефона
(55)*

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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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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