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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 ստացման 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

56



ԳՅՈՒՏԵՐ

6

ՄԱՍ 1
 

6

ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 5 

2 5 . 0 5 . 2 0 0 9

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2009)  (11) 2284 (13) A
A61N 5/06

(21) AM20080216 (22) 01.12.2008
(45) 25.05.2009
(71) ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների 
ինստիտուտ (AM), ՀՀ առողջապահության նախարա-
րության Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկու-
թյան գիտահետազոտական ինստիտուտ (AM)
(72) Ռաֆիկ Բալասանյան (AM), Բենիկ Հարություն-
յան (AM), Էդվարդ Հարությունյան (AM), Էդուարդ 
Սեկոյան (AM)
(73) ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների 
ինստիտուտ (AM), ՀՀ առողջապահության նախարա-
րության Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկու-
թյան գիտահետազոտական ինստիտուտ (AM)
(54) Լազերային ֆիզիոթերապևտիկ սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է լազերային թերա-
պիային։ 

Լուսապաշտպանիչ ակնոցի շրջանակի վրա 
տեղակայված է շրջանակ, որի ստորին մասում 
դրանց միջև եղած հեռավորությունը կարգավորելու
հնարավորությամբ սռնու վրա տեղակայված են 
երկու կիսահաղորդչային լազերներ։ Շրջանակն 
ունի հորիզոնական առանցքի շուրջը պտտման 
և սևեռման հնարավորություն այն դիրքում, որն 
ապահովում է լազերների գլխիկների տրված 
դասավորությունը։

Բարձրացվում է անվտանգությունն ու հար-
մարավետությունը տնային և կլինիկական օգտա-
գործման պայմաններում, 2 նկ.։
(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2009) (11) 2285 (13) A 
A61N 5/067
A61H 33/04

(21) AM20080095 (22) 25.06.2008
(45) 03.11.2008
(71) Ռոբերտ Խաչատրյան (AM), Արտեմ Մկրտչյան 
(AM)
(72) Ռոբերտ Խաչատրյան (AM), Արտեմ Մկրտչյան 
(AM)
(73) Ռոբերտ Խաչատրյան, 0009, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 40ա, բն. 71 (AM), Արտեմ Մկրտչյան, 0010, 
Երևան, Փ. Բուզանդի 1, համար1/1 (AM)

(54) Ազնիվ և գունավոր մետաղների միկրո-
տարրերով ջրի հարստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության բնագա-
վառին, մասնավորապես՝ ազնիվ և գունավոր 
մետաղների միկրոտարրերով խմելու ջրի հարստաց-
ման եղանակներին։

Խցիկում եղած նախապես զտված և 94ºC 
տաքացրած հոսող խմելու ջրի մեջ տեղակայված
ազնիվ կամ գունավոր մետաղից պատրաստված
ալիքատարի վրա կիզակիտում են լազերային 
ճառագայթ։ Լազերային ճառագայթի հզորությունը 
ընտրում են 0.5 կՎտ/սմ2, իսկ որպես ազնիվ կամ 
գունավոր մետաղ օգտագործում են արծաթ, ոսկի, 
պլատին, պղինձ կամ ցինկ։

Ապահովվում է մանրէասպան հատկություն-
ներով օժտված խմելու ջրի ստացումը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009) (11) 2286 (13) A
C01B 13/02

(21) AM20080210 (22) 19.11.2008
(45) 01.12.2008
(71) «Երևանի պետական համալսարան» պետա-
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM), 
Գևորգ Գրիգորյան (AM)
(72) Գևորգ Գրիգորյան (AM)
(73) «Երևանի պետական համալսարան» պետա-
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0025, 
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM) ,Գևորգ Գրիգորյան, 
0069, Երևան, Ա.Ահարոնյան 22, բն.35 (AM)
(54) Թթվածնի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է անօրգանական քի-
միային, մասնավորապես՝ թթվածնի ստացման 
եղանակներին և կարող է կիրառվել մեկուսացված 
փակ համակարգերում թթվածնի ստացման 
համար։

Կումոլի կամ երրորդային բուտիլի հիդրո-
պերօքսիդը ենթարկում են կատալիտիկ քայքայման 
ամինաթթվային խելատային կոմպլեքսների
առկայությամբ։ Պրոցեսը կատարում են ջրային 
միջավայրում 40-60°C ջերմաստիճանում, կա-
տալիտիկ համակարգի բաղադրիչների` մետաղի
(II) իոն -ամինաթթու 1։ (10-4 –10-2) մոլային 
հարաբերակցությամբ։

Պարզեցվում է եղանակը, բարձրացվում 
հիդրոպերօքսիդների քայքայման աստիճանը 
մինչև 100%։

_____________________
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(51) (2009) (11) 2287 (13) A
C07D 491/00

(21) AM20080211 (22) 19.11.2008
(45) 01.12.2008
(71) «Երևանի պետական համալսարան» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM), «ՀՀ ԳԱԱ 
մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Աիդա Ավետիսի Ավետիսյան (AM), Իսկուհի 
Լևոնի Ալեքսանյան (AM), Վոլոդյա Հրայրի Դուր-
գարյան (AM), Միխաիլ Վլադիմիրի Լվով (AM), 
Աննա Սուրենի Բոյաջյան (AM), Լաուրա Միքայելի 
Հովսեփյան (AM)
(73) «Երևանի պետական համալսարան» պետա-
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0025, 
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM), «ՀՀ ԳԱԱ 
մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ» պե-
տական ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0052, 
Երևան, Հասրաթյան 7 (AM)
(54) Հակաառիթմիկևհակաանգինալակտիվություն
ունեցող 2-(1-քլոր-1-բրոմէթիլ)-4-մեթիլ-2,3- 
երկհիդրոֆուրո[3,2-c]խինոլինի ածանցյալների 
քլորջրածնային աղեր
(57) Սինթեզված են հակաառիթմիկ և հակաանգի-
նալ ակտիվություն ունեցող 2-(1-քլոր–1–բրոմէթիլ)-
4- մեթիլ–2,3–դիհիդրոֆուրո[3,2-c]խինոլինի 
ածանցյալների քլորաջրածնային աղերը, մաս-
նավորապես՝ 2-(1-քլոր–1–բրոմէթիլ)-4- մեթիլ–6–
մեթօքսի–2,3–երկհիդրոֆուրո[3,2-c]խինոլինի, 2-
(1-քլոր–1–բրոմէթիլ)-4-մեթիլ–8–մեթօքսի–2,3–
երկհիդրոֆուրո[3,2- c]խինոլինի քլորաջրածնային 
աղերը։ Միացությունները ստանում են 2-մեթիլ–
3–(3-քլորբուտեն-2-իլ)-4-հիդրօքսի–6–(կամ 8)-
մեթօքսիխինոլինները փոխազդեցության մեջ
դնելով բրոմի քլորոֆորմային լուծույթի հետ
սենյակային ջերմաստիճանում։ 

Միացությունների ուսումնասիրությունը 
փորձնական առիթմիայի երեք մոդելների վրա՝
ստրոֆանտինային առիթմիա, ակոնիտինային 
առիթմիա, քլորկալցիումական առիթմիա, ցույց 
է տվել, որ զգալիորեն բարձրացվում է միա-
ցությունների հակաառիթմիկ և հակաանգինալ
ակտիվությունը։_____________________

(51) (2009)  (11) 2288 (13) A

C22B 34/32

(21) AM20080230 (22) 23.12.2008

(45) 25.05.2009

(71) «Հայաստանի պետական Ճարտարագիտական 

համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-

մակերպություն (AM)

(72) Վիլենա Հակոբի Մարտիրոսյան (AM), Մարինե 

Էդուարդի Սասունցյան (AM), Ժորա Հրաչի Ղուկաս-

յան (AM), Նարինե Նորայրի Հակոբյան (AM), 

Անահիտ Ապավենի Այվազյան (AM)

(73) «Հայաստանի պետական Ճարտարագիտա-

կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություն, Երևան, Տերյան 105 (AM)

(54) Մետաղագործական խարամից քրոմ պարու-

նակող համաձուլվածքի ստացման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է մետաղագործությանը, 

մասնավորապես՝ մետաղագործական խարամից

քրոմ պարունակող համաձուլվածքների ստացման 

եղանակներին։

Մետաղագործական խարամը խառնում են 

քրոմային խարամի հետ, խառնուրդը ենթարկում 

են սիլիկաթերմային վերականգնման կալիումի

նիտրատի և հալանյութի առկայությամբ, որից հետո 

բաժանում են քրոմ պարունակող համաձուլվածքը՝ 

լիգատուրան և արզնահողային խարամը։ Վերա-

կանգնումը կատարում են մեկ փուլով բարձրա-

ջերմաստիճան ինքնատարածվող սինթեզի պայ-

մաններում՝ 2500–3000K ջերմաստիճանում։ 

Որպես վերականգնիչ օգտագործում են 75% 

սիլիցիում պարունակող ֆեռոսիլիցիում և ալյու-

մինի փոշի, որպես հարուցիչ՝ տիտանի և գրաֆիտի 

փոշեխառնուրդ։

Պարզեցվում է եղանակը և ապահովվում 

քրոմի բարձր պարունակությամբ լիգատուրայի

ստացումը։

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  U օգտակար մոդելի արտոնագիր

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 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 անցման թվականը

86 միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը

87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2009)  (11) 161 (13) U
F04B 25/00

(21) AM20090011U (22) 19.02.2009
(45) 25.05.2009
(71) «Հաշվեկշիռ» ՍՊԸ (AM)
(72) Հովհաննես Ջալլադյան (AM), Մարատ 
Հարությունյան (AM), Անդրանիկ Ալիփյան (AM), 
Գրիգոր Միրաքյան (AM), Մակիչ Խաչատուրյան 
(AM), Գարիկ Ալեքսանյան (AM)
(73) «Հաշվեկշիռ» ՍՊԸ, 2201, Կոտայքի մարզ, ք. 
Աբովյան, Երիտասարդական 7, բն. 18 (AM)
(54) Գազային ճնշակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է բարձր ճնշման 
գազային ճնշակներին և կարող է օգտագործվել 
գազալցակայաններում  կարբյուրատորային 
ավտոմեքենաների լիցքավորման համար։

Գազային ճնշակն ունի իրան, իրանին կոշտ 
ամրակցված երկու աշխատանքային գլան, գլան-
ների մեջ տեղակայված  հետադարձ - առաջընթաց 

շարժման մխոցներ և մխոցներին մի ծայրով
ամրակցված մխոցակոթեր, գազի մուտքի և ելքի  
փականային համակարգ։ Մխոցակոթերն իրենց 
մյուս ծայրով համագործակցում են իրանի մեջ
տեղակայված շարժաբեր  մեխանիզմի ծնկաձև
լիսեռի հետ։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային 
գլան ունի թուջե ներդիր պարկուճ և հովացման  
ջրաշապիկ։ Իրանին ամրակցված յուրաքանչյուր 
աշխատանքային գլանին կոշտ ամրակցված է 
համանման կառուցվածք  ունեցող համառանցք 
երկրորդ աշխատանքային գլան, որի մխոցի
մխոցակոթը միակցված է առաջին գլանի
մխոցին։ Ճնշակի  չորս մխոցներն ունեն հաջոր-
դաբար փոքրացող տրամագիծ։ Գլանները 
նու յն հաջորդականությամբ միացված են
իրար  գազատար խողովակներով՝ կազմելով
քառաստիճան ճնշակ։

Բարձրացվում է ճնշակի գոյապաշարը, 3 
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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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված 
արդյունաբերական նմուշների մասին

(51) 09-01 (11) 201 (13) S

(21) 20080021 (22) 19.12.2008

(31) 000967468-0001   (32) 09.07.2008    (33) EM

(71) Կիվի Յուրոփիըն Հոլդինգս Բ.Վ. (NL)

(72) Դ. Ակկերմանս (NL)

(73) Կիվի Յուրոփիըն Հոլդինգս Բ.Վ. (NL)

(74) Ա. Գալոյան

(54) Կոշիկի հեղուկ մածուկի ապլիկատոր

(55)

          

                   Նկ.1                      Նկ. 2

      

                 Նկ.3                        Նկ. 4

_____________________

(51) 09-01 (11) 202 (13) S

(21) 20080016 (22) 20.11.2008

(71) Սիքուան Վենջուն Սպիրիտս Քոմփանի 

Լիմիթեդ (CN)

(72) Ն. Հիրստ (UK), Է. Միթչել (UK)

(73) Սիքուան Վենջուն Սպիրիտս Քոմփանի 

Լիմիթեդ (CN)

(74)  Ա. Գալոյան

(54) Խցանով շիշ

(55)

                                  Նկ.1 

_____________________

(51) 09-03 (11) 203 (13) S

(21) 20090005 (22) 23.02.2009

(71) “ԱՐԿ” փակ բաժնետիրական ընկերություն, (RU)

(72) Ի.Ի. Սիլկին (RU)
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(73) “ԱՐԿ” փակ բաժնետիրական ընկերություն (RU)

(74) Ա. Պետրոսյան

(54) Փաթեթավորում հրուշակեղենի համար (8 
տարբերակ)

(55)

Տարբերակ 1, նկ. 1

Տարբերակ 1, նկ. 2

Տարբերակ 2, նկ. 1

Տարբերակ 2, նկ. 2

Տարբերակ 3, նկ. 1

Տարբերակ 3, նկ. 2

Տարբերակ 4, նկ. 1

Տարբերակ 4, նկ. 2
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Տարբերակ 5, նկ. 1

Տարբերակ 5, նկ. 2

Տարբերակ 6, նկ. 1

Տարբերակ 6, նկ. 2

Տարբերակ 7, նկ. 1

Տարբերակ 7, նկ. 2

Տարբերակ 8, նկ. 1

Տարբերակ 8, նկ. 2
_____________________
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(51) 12-16 (11) 204 (13) S

(21) 20080018 (22) 02.12.2008

(71) ԱՎԼ ԼԻՍԹ ԳՄԲՀ (AT)

(72) Ֆ. Հելենբրանդ (DE)

(73) ԱՎԼ ԼԻՍԹ ԳՄԲՀ (AT)

(74) Ա. Գալոյան

(54) Տրակտորի խցիկի ներքին առջեւի  հատ-
վածամաս (2 տարբերակ)

(55)

Տարբերակ 1, նկ.1

Տարբերակ 1, նկ.2

Տարբերակ 2, նկ.1

Տարբերակ 2, նկ.2

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

600 նախկին ԽՍՀՄ վկայականի համարը եւ հայտի ներկայացման թվականը

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

510 ապրանքների եւ (կամ) ծառայությունների ցանկը

511 դասերը ըստ նշանների գրանցման ապրանքների եւ ծառայությունների 

  միջազգային դասակարգման (Նիցայի դասակարգում)

526 չպահպանվող տարրեր

540  ապրանքային նշանը

551 կոլեկտիվ նշան

554 ծավալային նշան

591 գույնը եւ գունային համակցությունը

646 իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը եւ թվականը

730 նշանի սեփականատերը, հասցեն, երկրի կոդը

740 արտոնագրային հավատարմատար
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(210) 20081199 (111) 13875
(220) 13.11.2008 (151) 19.03.2009
   (181) 13.11.2018
(730) “Ցիտո Տելեկոմ” ՍՊԸ, Երեւան, Քաջազնունի 
1, AM
(540) 

(526) “TELECOM” բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ։
(511) (510)
    դաս 38. միջազգային ելքային ձայնային ծառա-
յությունների մատուցում։

____________________

(210) 20081204 (111) 13876
(220) 14.11.2008 (151) 19.03.2009
   (181) 14.11.2018
(730) “Մաստերֆայբր” ՍՊԸ, Երեւան, Բագրատուն-
յաց 22, բն. 102, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին եւ սեւ գունա-
յին համակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 17. հատակի ծածկեր՝ պատրաստված ռետի-
նից եւ կաուչուկից.
    դաս 37. շինարարություն։

____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 

եւ սպասարկման նշանների մասին

(210) 20071389 (111) 13877
(220) 13.12.2007 (151) 24.03.2009
   (181) 13.12.2017
(730) “Համակարգչային կայսրություն” ՍՊԸ, 
Երեւան, Դավիթաշեն 2-րդ թաղ., շ. 38, բն. 18, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 35. համակարգիչների եւ համակարգչային 
տեխնիկայի առեւտուր։

____________________

(210) 20080339 (111) 13878
(220) 11.04.2008 (151) 24.03.2009
   (181) 11.04.2018
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
“Կոնցերն էներգոմերա”, RU
(540) 

(511) (510)
    դաս 9. Էլեկտրական հաշվիչներ. կոռոզիայից 
պաշտպանող ապարատներ. չափման սարքեր. 
էլեկտրական ցուցիչներ. կիսահաղորդիչներ. 
Էլեկտրական չափման սարքեր. էլեկտրական 
կոնդենսատորներ. ջրի հաշվիչներ. Էլեկտրական 
կերպափոխիչներ. Էլեկտրական տրանսֆորմա-
տորներ. գազի հաշվիչներ. Էլեկտրական բաշխիչ 
վահանակներ. ռադիոընդունիչներ. ջերմության 
հաշվիչներ. ամպրոպային պարպիչներ. կշեռքներ. 
ռադիոմոդեմներ. Էլեկտրական կարգավորող 
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սարքեր. կոմուտացման չափման կայանններ. 
Էլեկտրական բաշխիչ վահաններ. ավտոմատ ան-
ջատիչներ. պաշտպանիչ անջատման սարքեր. 
դիֆերենցիալ հոսանքի ավտոմատ անջատիչներ։
    դաս 35. ապրանքների ցուցադրում, ցուցադրվող 
ապրանքների առաջարկ վաճառքի համար. 
խորհրդատվություն վաճառքի առաջարկվող ապ-
րանքի մասին. ապրանքների առաջխաղացում 
(երրորդ անձանց համար), այդ թվում մանրածախ 
եւ մեծածախ առեւտրի ծառայություն. գովազդ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080448 (111) 13879
(220) 13.05.2008 (151) 24.03.2009
   (181) 13.05.2018
(730) Ջեներալ Մոթորս Քորփորեյշն, Դելավերի 
նահանգ, US
(310) 77394357   (320) 12.02.2008   (330) US
(540) 

(511) (510)
    դաս 12. ցամաքային տրանսպորտային մի-

ջոցներ, մասնավորապես՝ ավտոմոբիլներ, սպորտա-
յին պրակտիկ տրանսպորտային միջոցներ, բեռնա-
տար ավտոմոբիլներ, ֆուրգոններ, շարժիչներ եւ 
կառուցվածքային մասեր դրանց համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080449 (111) 13880
(220) 13.05.2008 (151) 24.03.2009
   (181) 13.05.2018
(730) Ջեներալ Մոթորս Քորփորեյշն, Դելավերի 
նահանգ, US
(310) 77394358   (320) 12.02.2008   (330) US
(540) 

(511) (510)
        դաս 12. ցամաքային տրանսպորտային մի-
ջոցներ, մասնավորապես՝ ավտոմոբիլներ, սպորտա-
յին պրակտիկ տրանսպորտային միջոցներ, բեռնա-
տար ավտոմոբիլներ, ֆուրգոններ, շարժիչներ եւ 
կառուցվածքային մասեր դրանց համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080787 (111) 13881
(220) 05.08.2008 (151) 24.03.2009
   (181) 05.08.2018
(730) “Փարաքար” գինու-կոնյակի տուն ՍՊԸ, 
Երեւան, Վ. Այգեկցու 8, AM
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, շագանակա-
գույն, բորդո եւ ոսկեգույն գունային համակցու-
թյամբ։
(511) (510)
    դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։

____________________

(210) 20080889 (111) 13882
(220) 20.08.2008 (151) 24.03.2009
   (181) 20.08.2018
(730) “Ապեյրոն” ՍՊԸ, Երեւան, Աբովյան 22, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ եւ սպիտակ 
գունային համակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. մսի 
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, չո-
րացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ 
ճարպեր.
    դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տա-
պիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ 
հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
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րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սա-
ռույց.
    դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական, 
անտառային եւ հացահատիկային մթերքներ, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդա-
նիներ. թարմ մրգեր եւ բանջարեղեն. սերմեր, բնա-
կան բույսեր եւ ծաղիկներ. կեր կենդանիների հա-
մար. ածիկ.
    դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-
ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշա-
րակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բա-
ղադրանյութեր.
    դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).
   դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի.
    դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով ապա-
հովման ծառայություններ. ժամանակավոր բնա-
կատեղով ապահովում։

____________________

(210) 20080916 (111) 13883

(220) 27.08.2008 (151) 24.03.2009
   (181) 27.08.2018
(730) “Նորիկ Տեր-Գրիգորյան եւ որդիներ” ՍՊԸ, 
Երեւան, Վանտյան 2/1, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ մոխրա-

գույն, սեւ, սպիտակ, շագանակագույն, մուգ կար-

միր, նարնջագույն, դեղին գունային համակցու-
թյամբ։
(511) (510)

    դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, 
փայլար եւ այդ նյութերից պատրաստված իրեր, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. մասնակի 
մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, 
խցման եւ մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա
ճկուն խողովակներ։

____________________

(210) 20080955 (111) 13884
(220) 12.09.2008 (151) 24.03.2009
   (181) 12.09.2018
(730) “Հ եւ Տ Հակոբյաններ” ՍՊԸ, Դիլիջան, Մյաս-
նիկյան փող. 76, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն եւ կապույտ 
գունային համակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 30. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, 
հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք։

____________________

(210) 20080956 (111) 13885
(220) 12.09.2008 (151) 24.03.2009
   (181) 12.09.2018
(730) “Երեւանի գարեջուր” ՓԲԸ, Երեւան, Ծովակալ 
Իսակովի պող. 8,  AM
(540) 
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(526) “JUICE” բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։
(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, գազարագույն 
եւ սեւ գունային համակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 32. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. 
օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։

____________________

(210) 20080980 (111) 13886
(220) 19.09.2008 (151) 24.03.2009
   (181) 19.09.2018
(730) “Ապեյրոն” ՍՊԸ, Երեւան, Աբովյան 22, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տա-
պիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ 
հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սա-
ռույց։

____________________

(210) 20081021 (111) 13887
(220) 01.10.2008 (151) 24.03.2009
   (181) 01.10.2018
(730) ԲԱՍՖ Ագրո Բ.Վ., Արնհեմ (ՆԼ), Ցվայնիդերլա-
սունգ Վեդնսվիլ, CH
(540) 

(511) (510)
    դաս 5. պեստիցիդների, մասնավորապես՝ 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաս-
տուկներ, ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, վնասա-
տու միջատների ոչնչացման պատրաստուկներ եւ
ռոդենտիցիդներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20081026 (111) 13888
(220) 02.10.2008 (151) 24.03.2009
   (181) 02.10.2018
(730) Խաչիկ Գեւորգյան, Երեւան, Սայաթ-Նովա 
փ., 35 շենք, բն. 4, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ.
    դաս 35. գովազդ. պարբերականների ու օնլայն 
նյութերի գրանցում. գովազդային նպատակներով 
ցուցահանդեսների ու միջոցառումների անցկա-
ցում. տեղեկատվության ապահովում. հասարակայ-
նության հետ կապեր. բիզնես հետազոտություն. գո-
վազդային տեքստերի ու նյութերի հրատարակում 
ու հրապարակում.
    դաս 36. անշարժ գույքի գործակալություն. 
անշարժ գույքի գնահատում. բնակարանների, 
օֆիսների վարձակալություն.
    դաս 38. տեղեկատվական գործակալություն. 

էլեկտրոնային փոստ, ֆաքսի ուղարկում, հաղոր-

դագրությունների ուղարկում, տվյալների հիմնա-

պաշարի ապահովում.

     դաս 39. տուրիզմ, շրջայցերի կազմակերպում.

    դաս 41. կոնֆերանսների, գիտաժողովների, 

սեմինարների, նստաշրջանների, կոնգրեսների, սիմ-

պոզիումների, համաժողովների, համերգների կազ-

մակերպում եւ անցկացում. ակադեմիաներ (կրթու-

թյուն). ակումբային ծառայություններ (զվարճային 
եւ կրթական). կրթական տեղեկատվություն. կրթա-
կան քննություններ. կրթական ծառայություններ. 
զվարճություններ, զվարճային տեղեկատվություն. 

կրթական ու մշակութային ցուցահանդեսների կազ-

մակերպում ու անցկացում. արձակուրդային ճամ-

բարների կազմակերպում. գրադարանային ծա-

ռայություններ. կրթական, սպորտային ու զվար-

ճային մրցույթների անցկացում. շոուների անց-

կացում. էլեկտրոնային հրատարակությունների 

ապահովում. գրքերի ու պարբերականների հրա-

տարակում. էլեկտրոնային գրքերի ու պարբերա-

կանների օնլայն հրատարակում. տեքստերի հրա-

պարակում. տեքստերի գրառում. թարգմանու-
թյուն. դոմեյնների գրանցում.
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    դաս 42. ինֆորմացիայի կամ փաստաթղթերի՝ 
ֆիզիկականից էլեկտրոնայինի վերափոխում. 
վեբ կայքեր. վեբ կայքերի պատրաստում ու սպա-
սարկում. ինտերնետային որոնողական համա-
կարգեր. համակարգչային ծրագրեր. տեխնիկա-
կան ծրագրերի ուսումնասիրություն. բնապահպա-
նական հետազոտություններ.
    դաս 43. հյուրանոցներ, սրճարաններ, կաֆե-
տերիներ, ռեստորաններ, բարեր. արձակուրդային 
ճամբարներ. ճաշարաններ. հանդիսությունների 
սրահներ.
    դաս 45. համակարգչային ծրագրերի լիցենզա-
վորում. մտավոր սեփականության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. հեղինակային իրավունքի 
մենեջմենթ. ծանոթությունների ծառայություն. 
հետախուզական ծառայություններ. իրավաբա-
նական ծառայություններ. ուղեկցում հասարակա-
կան վայրերում։

____________________

(210) 20081029 (111) 13889
(220) 03.10.2008 (151) 24.03.2009
   (181) 03.10.2018
(730) ԲԱՍՖ Ագրո Բ.Վ., Արնհեմ (ՆԼ), Ցվայնիդերլա-
սունգ Վեդնսվիլ, CH
(540) 

(511) (510)
    դաս 5. պեստիցիդներ, մասնավորապես՝ վնա-
սատու կենդանիների ոչնչացման պատրաս-
տուկներ, ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, վնասա-
տու միջատների ոչնչացման պատրաստուկներ եւ
ռոդենտիցիդներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20081073 (111) 13890
(220) 10.10.2008 (151) 24.03.2009
   (181) 10.10.2018
(730) “Արագ” ՍՊԸ, Երեւան, Կիեւյան 4/16, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ սեփականու-
թյան եւ անհատի պաշտպանության համար. այլ 
անձանց կողմից մատուցված անհատական եւ սո-
ցիալական ծառայություններ անհատի կարիքները 
հոգալու համար։

____________________

(210) 20081092 (111) 13891
(220) 20.10.2008 (151) 24.03.2009
   (181) 20.10.2018
(730) “Արմեն եւ Սարմեն” ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, 
գյուղ Սյունիք, AM
(540) 

(526) “ՍՅՈՒՆԻՔ” անվանումն ու “ԿԱԹ” բառն ինք-
նուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին, բաց 
եւ մուգ կանաչ, բաց եւ մուգ շագանակագույն, երկ-
նագույն, կապույտ, սեւ եւ սպիտակ գունային հա-
մակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. մսի 
պատրաստուկներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոնֆիտյուր. 
ձու, կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ 
ճարպեր, այդ թվում պինդ, հալած եւ հեղուկ բու-
սական յուղեր, մարգարին։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20081148 (111) 13892
(220) 29.10.2008 (151) 29.10.2018
   (181) 29.10.2018
(730) “Ապեյրոն” ՍՊԸ, Երեւան, Աբովյան 22, AM
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(540) 

(511) (510)
    դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տա-
պիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ 
հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սա-
ռույց։

____________________

(210) 20081160 (111) 13893
(220) 30.10.2008 (151) 24.03.2009
   (181) 30.10.2018
(730) “Հայկազ եւ Լուսինե” ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 2-րդ 
մ/շ, շ.31, բն.8, AM
(540) 

(526) Բացի “ԿԱՐԱՏ” եւ “KARAT” բառերից մնա-
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կա-
պույտ, սպիտակ, սեւ եւ կարմիր գունային համակ-
ցությամբ։
(511) (510)
    դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։

____________________

(210) 20081201 (111) 13894
(220) 13.11.2008 (151) 24.03.2009
   (181) 13.11.2018
(730) “Փարաքար” գինու-կոնյակի տուն ՍՊԸ, 
Երեւան, Վ. Այգեկցու 8, AM
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, սեւ, կարմրաշա-

գանակագույն եւ ոսկեգույն գունային համակցու-

թյամբ։

(511) (510)

    դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։

____________________

(210) 20080483 (111) 13895
(220) 19.05.2008 (151) 26.03.2009
   (181) 19.05.2018
(730) Վէրիըս, Ինք., Կալիֆորնիա նահանգի կոր-
պորացիա, US
(540) 

(511) (510)

    դաս 42. ինտերակտիվ ռեժիմում օգտագոր-

ծողներին միջոցների կամ հնարավորությունների 
տրամադրում՝ պատկերների, ձայնա-, տեսա- եւ ձայ-
նատեսային բովանդակության եւ այլ տեղեկատ-

վության հրապարակման, մուտքի, համատեղ օգ-

տագործման եւ փոխանակման համար. հոսթինգ 

(պրովայդերի սերվերներում վեբ-էջերի տեղակա-

յում) եւ վիրտուալ ընկերակցությունների եւ դրանց 

համար նախատեսված միջոցների կամ հնարա-

վորությունների տեխնիկական ապահովում կամ 

պահպանում. պատկերներ, ձայնա-, տեսա- եւ ձայ-
նատեսային բովանդակություն եւ այլ տեղեկա-
տվություն պարունակող վեբ-էջերի տրամադրում. 
հեռարձակման ծառայություններ, ներառյալ 

պատկերների, ձայնա-, տեսա եւ ձայնատեսային բո-

վանդակության եւ այլ տեղեկատվության բեռնում, 

ուղարկում, ցուցադրում, արտապատկերում, նույ-

նականացում եւ էլեկտրոնային փոխանցում. օգտա-

գործողներին ինտերակտիվ ռեժիմում դիսկուսիոն 

ձեւերի (խմբերի) տրամադրում՝ հաղորդագրու-

թյունների եւ այլ տեղեկատվության փոխանցման 

եւ ստացման համար. ինտերակտիվ ռեժիմում 

տվյալների բազաների տրամադրում.
    դաս 45. հասարակական ցանցային ծառայու-
թյուններ. ծանոթությունների ծառայություններ։

(740) Ան. Նահապետյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

25

ՄԱՍ 1

25

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 5 

2 5 . 0 5 . 2 0 0 9

(210) 20080484 (111) 13896
(220) 19.05.2008 (151) 26.03.2009
   (181) 19.05.2018
(730) Վէրիըս, Ինք., Կալիֆորնիա նահանգի կոր-
պորացիա, US
(540) 

(511) (510)
    դաս 42. ինտերակտիվ ռեժիմում օգտագոր-
ծողներին միջոցների կամ հնարավորությունների
տրամադրում՝ պատկերների, ձայնա-, տեսա- եւ ձայ-
նատեսային բովանդակության եւ այլ տեղեկատվու-
թյան հրապարակման, մուտքի, համատեղ օգտա-
գործման եւ փոխանակման համար. հոսթինգ (պրո-
վայդերի սերվերներում վեբ-էջերի տեղակայում) 
եւ վիրտուալ ընկերակցությունների եւ դրանց հա-
մար նախատեսված միջոցների կամ հնարավո-
րությունների տեխնիկական ապահովում կամ 
պահպանում. պատկերներ, ձայնա-, տեսա- եւ ձայ-
նատեսային բովանդակություն եւ այլ տեղեկատվու-
թյուն պարունակող վեբ-էջերի տրամադրում. 
հեռարձակման ծառայություններ, ներառյալ 
պատկերների, ձայնա-, տեսա եւ ձայնատեսային բո-
վանդակության եւ այլ տեղեկատվության բեռնում, 
ուղարկում, ցուցադրում, արտապատկերում, նույ-
նականացում եւ էլեկտրոնային փոխանցում. օգտա-
գործողներին ինտերակտիվ ռեժիմում դիսկուսի-
ոն ձեւերի (խմբերի) տրամադրում՝ հաղորդագրու-
թյունների եւ այլ տեղեկատվության փոխանցման 
եւ ստացման համար. ինտերակտիվ ռեժիմում 
տվյալների բազաների տրամադրում.
    դաս 45. հասարակական ցանցային ծառայու-
թյուններ. ծանոթությունների ծառայություններ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080560 (111) 13897
(220) 11.06.2008 (151) 26.03.2009
   (181) 11.06.2018
(730) Սերգեյ Թաիրյան, Երեւան, Աբովյան 36, բն. 
25, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր իրեր. պա-
տառաքաղներ եւ գդալներ. սառը զենք. ածելիներ.
    դաս 14. ազնիվ մետաղներ եւ դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ     դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թան-
կարժեք քարեր. ժամացույցներ եւ այլ ժամանակա-
չափ սարքեր.
    դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
    դաս 16. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. լու-
սանկարներ. պիտույքներ նկարիչների համար. 
վրձիններ. ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.
    դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
    դաս 26. ժանյակներ եւ ասեղնագործված իրեր, 
երիզներ եւ ժապավեններ. կոճակներ, սեղմակո-
ճակներ, կեռիկներ եւ ամրօղակներ, գնդասեղներ 
եւ ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ.
    դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի.
    դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ, բացառությամբ 
առեւտրի.
    դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, ուսու-
ցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային մի-
ջոցառումների կազմակերպում.
    դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական ծառա-
յություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց հետ 
կապված մշակումներ. արդյունաբերական վերլու-
ծումներ եւ հետազոտություններ. համակարգչա-
յին ապարատների եւ ծրագրերի մշակում եւ կա-
տարելագործում։

____________________

(210) 20080879 (111) 13898

(220) 19.08.2008 (151) 26.03.2009

   (181) 19.08.2018

(730) Աուջան Ինդասթրիզ Քո. , SA



ԳՅՈՒՏԵՐ

26

ՄԱՍ 1

26

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 5 

2 5 . 0 5 . 2 0 0 9

(540) 

(526) Բացի “RANI” բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կապույտ, 
բաց եւ մուգ դեղին, նարնջագույն, կանաչ, սեւ եւ 
սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 32. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. 
օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20080880 (111) 13899
(220) 19.08.2008 (151) 26.03.2009
   (181) 19.08.2018
(730) Աուջան Ինդասթրիզ Քո. , SA

(540) 

(526) Բացի “RANI” բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կապույտ, 
բաց եւ մուգ դեղին, նարնջագույն, կանաչ, սեւ եւ 
սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 32. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. 
օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20080881 (111) 13900
(220) 19.08.2008 (151) 26.03.2009
   (181) 19.08.2018
(730) Աուջան Ինդասթրիզ Քո. , SA



ԳՅՈՒՏԵՐ

27

ՄԱՍ 1

27

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 5 

2 5 . 0 5 . 2 0 0 9

(540) 

(526) Բացի “RANI” բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կապույտ, 
բաց եւ մուգ դեղին, նարնջագույն, կանաչ, սեւ եւ 
սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 32. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. 
օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20080882 (111) 13901
(220) 19.08.2008 (151) 26.03.2009
   (181) 19.08.2018
(730) Աուջան Ինդասթրիզ Քո. , SA

(540) 

(526) Բացի “RANI” բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կապույտ, 
բաց եւ մուգ դեղին, նարնջագույն, կանաչ, սեւ եւ 
սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 32. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. 
օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20080883 (111) 13902
(220) 19.08.2008 (151) 26.03.2009
   (181) 19.08.2018
(730) Աուջան Ինդասթրիզ Քո. , SA



ԳՅՈՒՏԵՐ

28

ՄԱՍ 1

28

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 5 

2 5 . 0 5 . 2 0 0 9

(540) 

(526) Բացի “RANI” բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կապույտ, 
բաց եւ մուգ դեղին, բաց եւ մուգ կարմիր, կանաչ, 
սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 32. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. 
օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20080884 (111) 13903
(220) 19.08.2008 (151) 26.03.2009
   (181) 19.08.2018
(730) Աուջան Ինդասթրիզ Քո. , SA

(540) 

(526) Բացի “RANI” բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կապույտ, 
բաց եւ մուգ դեղին, բաց եւ մուգ կարմիր, կանաչ, 
սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 32. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. 
օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20080979 (111) 13904
(220) 19.09.2008 (151) 26.03.2009
   (181) 19.09.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան “Ա.Կ.Զ” 
ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
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(540) 

(526) “ԿԻՐՈՎԱԿԱՆ” եւ “ԿԻՐՈՎԱԿԱՆ” (ռուս.) 
անվանումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։
(511) (510)
    դաս 32. աղբյուրի ջուր, հանքային ջուր, հյութեր, 
մրգահյութեր, զովացուցիչ ըմպելիք, գազավորված 
ջրեր եւ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
    դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).
    դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։

____________________

(210) 20080988 (111) 13905
(220) 22.09.2008 (151) 26.03.2009
   (181) 22.09.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան “Ա.Կ.Զ” 
ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 32. աղբյուրի ջուր, հանքային ջուր, հյութեր, 
մրգահյութեր, զովացուցիչ ըմպելիք, գազավորված 
ջրեր եւ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.

    դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի).

    դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառայություններ։

____________________

(210) 20081003 (111) 13906

(220) 26.09.2008 (151) 26.03.2009

   (181) 26.09.2018

(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

“Ա.Կ.Զ” ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) 

(511) (510)

    դաս 32. աղբյուրի ջուր, հանքային ջուր, հյութեր, 

մրգահյութեր, զովացուցիչ ըմպելիք, գազավորված 

ջրեր եւ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.

    դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).
    դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառայություններ։

____________________

(210) 20081078 (111) 13907

(220) 14.10.2008 (151) 26.03.2009

   (181) 14.10.2018

(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

“Ա.Կ.Զ” ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
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(540) 

(511) (510)
    դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).
    դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ, բացառությամբ 
առեւտրի։

____________________

(210) 20081079 (111) 13908
(220) 14.10.2008 (151) 26.03.2009
   (181) 14.10.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 
“Ա.Կ.Զ” ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).
    դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ, բացառությամբ 
առեւտրի։

____________________

(210) 20081104 (111) 13909

(220) 21.10.2008 (151) 26.03.2009

   (181) 21.10.2018

(730) “Պռոշյանի կոնյակի գործարան” ՍՊԸ, 

Երեւան, Աշտարակի խճուղի 2, AM
(540) (554) 

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, 

դարչնագույն, սպիտակ եւ կարմիր գունային հա-

մակցությամբ։

(511) (510)

    դաս 21. շիշ։

____________________

(210) 20081105 (111) 13910

(220) 21.10.2008 (151) 26.03.2009

   (181) 21.10.2018

(730) “Պռոշյանի կոնյակի գործարան” ՍՊԸ, 

Երեւան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

(540) 

(511) (510)
    դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։

____________________
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(210) 20081179 (111) 13911
(220) 07.11.2008 (151) 26.03.2009
   (181) 07.11.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 
“Ա.Կ.Զ” ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).
    դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։

___________________

(210) 20081398 (111) 13912
(220) 27.12.2008 (151) 26.03.2009
   (181) 27.12.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 
“Ա.Կ.Զ” ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) (554) 

(511) (510)
    դաս 21. տարա (շիշ).
    դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։

___________________

(210) 20080137 (111) 13913
(220) 21.02.2008 (151) 30.03.2009
   (181) 21.02.2018
(730) “Հովհաննես Մարգարյան” ՓԲԸ, Արարատի 
մարզ, գյուղ Նոր Խարբերդ, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, բաց եւ մուգ 
դեղին, բաց եւ մուգ կանաչ, մոխրագույն, սեւ եւ 
սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. մսի 
էքստրակտներ. ձու։

___________________

(210) 20080490 (111) 13914
(220) 20.05.2008 (151) 30.03.2009
   (181) 20.05.2018
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեննոստյու 
“Դոմուս “, RU
(540) 
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(511) (510)
    դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխա-
կան, էլեկտրական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկության 
եւ ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրակա-
նության հաղորդման, միացման, փոխակերպման, 
կուտակման, կարգավորման կամ վերահսկման 
սարքեր եւ գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառ-
ման, հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. առեւտրի ավտոմատներ եւ կան-
խավճարով աշխատող ապարատների մեխա-
նիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման սարքա-
վորումներ եւ համակարգիչներ. կրակմարիչներ. 
այդ թվում՝ համակարգչային ծրագրեր եւ ցանկա-
ցած ձեւի ծրագրային արտադրանք՝ անկախ գրառ-
ման կրիչից կամ տարածման տեսակից, մասնավո-
րապես մագնիսական կրիչի վրա գրառված կամ 
արտաքին համակարգչային ցանցից բեռնված 
ծրագրային արտադրանք.
    դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. այդ թվում՝ 
սպառողների հետ կապի ապահովում, զանազան 
ապրանքների եւ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկացում եւ հայտարարում տեղեկատվության 
ցանկացած ձեւերով.
    դաս 38. հեռահաղորդակցություն. այդ թվում՝ 
ծառայություններ, որոնք թույլ են տալիս զգայա-
րանների միջոցով առնվազն մեկ մարդու կապ
հաստատել մեկ այլ մարդու հետ, մասնավորապես 
ծառայություններ, որոնք թույլ են տալիս մեկ մար-
դու խոսել մեկ այլ մարդու հետ, հաղորդագրու-
թյուններ փոխանցել մեկից մյուսին, բանավոր եւ 
տեսողական հաղորդակցության հնարավորու-
թյուն ստեղծել մարդկանց միջեւ.
    դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական ծառա-
յություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց հետ 
կապված մշակումներ. արդյունաբերական վերլու-
ծումներ եւ հետազոտություններ. համակարգչա-
յին ապարատների եւ ծրագրերի մշակում եւ կա-
տարելագործում։
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20080532 (111) 13915
(220) 03.06.2008 (151) 30.03.2009
   (181) 03.06.2018
(730) Սանոֆի-Ավենտիս Ս.Ա. , FR
(540) 

(511) (510)
    դաս 5. դեղագործական արտադրանք։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080540 (111) 13916
(220) 05.06.2008 (151) 30.03.2009
   (181) 05.06.2018
(730) Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US
(540) 

(511) (510)
    դաս 5. հիգիենիկ անձեռոցիկներ, սրբիչներ, 
միջադիրներ, կիսավարտիքների միջադիրներ եւ
տամպոններ.
    դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում, վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ, բոլորը կանանց 
հիգիենային վերաբերող։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080642 (111) 13917
(220) 25.06.2008 (151) 30.03.2009
   (181) 25.06.2018
(730) Րոքիթ Դոգ Բրենդս ԼԼՔ, Դելավերի նա-
հանգ, US
(540) 

(511) (510)
    դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20080719 (111) 13918
(220) 15.07.2008 (151) 30.03.2009
   (181) 15.07.2018
(730) “Ջերմուկ գրուպ” ՓԲԸ, Ջերմուկ, Բարեկա-
մության 1, AM
(540) 

(526) “ՋԵՐՄՈՒԿ” անվանումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ։
(511) (510)
    դաս 32. հանքային ջուր։

___________________

(210) 20080751 (111) 13919
(220) 22.07.2008 (151) 30.03.2009
   (181) 22.07.2018
(730) “Մավաէքսիմ” ՍՊԸ, Երեւան, Արշակունյաց 
1/28, AM
(540) 

(511) (510)

    դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. մսի 

էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, չո-

րացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 

եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 

ձու, կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ 

ճարպեր.

    դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-

ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշա-
րակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բա-
ղադրանյութեր.
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20080913 (111) 13920
(220) 26.08.2008 (151) 30.03.2009
   (181) 26.08.2018
(730) “Բռաս ֆարմ” ՍՊԸ, Երեւան, Գրիբոյեդովի 
4-րդ նրբ., տուն 12, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է փիրուզագույն եւ սպի-
տակ գունային համակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 5. հեպատոպրոտեկտիվ (հեպատոպաշտ-
պանիչ) դեղամիջոց։
(740) Ն. Թումանյան

____________________

(210) 20080944 (111) 13921
(220) 09.09.2008 (151) 30.03.2009
   (181) 09.09.2018
(730) “Մավաէքսիմ” ՍՊԸ, Երեւան, Արշակունյաց 
1/28, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. մսի 
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, չո-
րացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ 
ճարպեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20081091 (111) 13922
(220) 17.10.2008 (151) 30.03.2009
   (181) 17.10.2018
(730) “Այքան Քոմունիքեյշնս” ՓԲԸ, Երեւան, Սա-
յաթ Նովա 19, AM
(540) 
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(511) (510)
    դաս 38. WiMAX (վիմաքս) լայնաշերտ անլար 
ինտերնետ. տվյալների փոխանցում.VPN (վիփիէն) 
վիրտուալ առանձնացված ցանց. VoIP (վիօայփի) 
ձայնային հաղորդակցություն. IPTV (այփիտիվի) - 
IP (այփի) հեռուստատեսություն։

___________________

(210) 20081116 (111) 13923
(220) 23.10.2008 (151) 30.03.2009
   (181) 23.10.2018
(730) “Վեդու Գինու Գործարան” ԲԲԸ, ՀՀ Արարատի 
մարզ, Վեդու գ/գ Բանավան, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։

___________________

(210) 20081127 (111) 13924
(220) 27.10.2008 (151) 30.03.2009
   (181) 27.10.2018
(730) “Ապեյրոն” ՍՊԸ, Երեւան, Աբովյան 22, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տա-
պիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ 
հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սա-
ռույց։

___________________

(210) 20081139 (111) 13925
(220) 29.10.2008 (151) 30.03.2009
   (181) 29.10.2018
(730) Վայեթ, US
(540) 

(511) (510)
    դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 
որոնք նախատեսված են բորբոքային եւ աուտո-
իմունային հիվանդությունների եւ խանգարում-
ների, ինֆեկցիոն հիվանդությունների, նյութափո-
խանակության հետ կապված հիվանդությունների 
եւ խանգարումների, կենտրոնական նյարդա-
յին համակարգի հիվանդությունների եւ խանգա-
րումների, կենտրոնական նյարդային համակար-
գի հիվանդությունների եւ խանգարումների բուժ-
ման համար. սրտանոթային պատրաստուկներ. 
ուռուցքաբանական պատրաստուկներ. պատրաս-
տուկներ՝ օստեոպորոզի կանխարգելման եւ բուժ-
ման համար. պատվաստանյութեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20081141 (111) 13926
(220) 29.10.2008 (151) 30.03.2009
   (181) 29.10.2018
(730) Վայեթ, US
(540) 

(511) (510)
    դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 
որոնք նախատեսված են բորբոքային եւ աուտո-
իմունային հիվանդությունների եւ խանգարում-
ների, ինֆեկցիոն հիվանդությունների, նյութա-
փոխանակության հետ կապված հիվանդու-
թյունների եւ խանգարումների, կենտրոնական 
նյարդային համակարգի հիվանդությունների եւ 
խանգարումների բուժման համար. սրտանոթա-
յին պատրաստուկներ. ուռուցքաբանական պատ-
րաստուկներ. պատրաստուկներ՝ օստեոպորոզի 
կանխարգելման եւ բուժման համար. պատվաս-
տանյութեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________
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(210) 20081142 (111) 13927
(220) 29.10.2008 (151) 30.03.2009
   (181) 29.10.2018
(730) Վայեթ, US
(540) 

(511) (510)
    դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 
որոնք նախատեսված են բորբոքային եւ աուտո-
իմունային հիվանդությունների եւ խանգարում-
ների, ինֆեկցիոն հիվանդությունների, նյութափո-
խանակության հետ կապված հիվանդությունների 
եւ խանգարումների, կենտրոնական նյարդային 
համակարգի հիվանդությունների եւ խանգարում-
ների բուժման համար. սրտանոթային պատրաս-
տուկներ. ուռուցքաբանական պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ՝ օստեոպորոզի կանխարգելման 
եւ բուժման համար. պատվաստանյութեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20081178 (111) 13928
(220) 06.11.2008 (151) 30.03.2009
   (181) 06.11.2018
(730) “Սաթյան պրոդյուսերս ընդ փաբլիշերս” 
ՍՊԸ, Երեւան, Իսրայելյան 37/2, բն. 30, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 38. ինտերնետ պորտալ.
    դաս 41. մշակութային միջոցառումների, մաս-
նավորապես համերգների, շոուների, արվեստի 
գործերի ցուցահանդեսների կազմակերպում.
    դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով ապա-
հովման ծառայություններ. ժամանակավոր բնա-
կատեղով ապահովում։

___________________

(210) 20081223 (111) 13929
(220) 18.11.2008 (151) 30.03.2009
   (181) 18.11.2018
(730) “Սմարթ սիսթեմս” ՍՊԸ, Երեւան, Հ. Ներսիս-
յան 6, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության եւ ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, մի-
ացման, փոխակերպման, կուտակման, կարգավոր-
ման կամ վերահսկման սարքեր եւ գործիքներ. ձայ-
նի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկա-
կիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. առեւտրի 
ավտոմատներ եւ կանխավճարով աշխատող ապա-
րատների մեխանիզմներ. դրամարկղային ապա-
րատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ եւ համակարգիչներ. 
կրակմարիչներ.
    դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ     
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. լու-
սանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. պիտույքներ նկարիչների հա-
մար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրասենյակա-
յին պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). ուսու-
ցողական նյութեր եւ դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստմաս-
սայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.
    դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
    դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական ծառա-
յություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց հետ 
կապված մշակումներ. արդյունաբերական վերլու-
ծումներ եւ հետազոտություններ. համակարգչա-
յին ապարատների եւ ծրագրերի մշակում եւ կա-
տարելագործում։

___________________

(210) 20081233 (111) 13930
(220) 20.11.2008 (151) 30.03.2009
   (181) 20.11.2018
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Պողոս Փլավչյան, 
Երեւան, Մ. Բաղրամյան 62, բն. 40, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
    դաս 35. առեւտուր։

___________________
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(210) 20081234 (111) 13931
(220) 20.11.2008 (151) 30.03.2009
   (181) 20.11.2018
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Պողոս Փլավչյան, 
Երեւան, Մ. Բաղրամյան 62, բն. 40, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։

___________________

(210) 20071358 (111) 13932
(220) 03.12.2007 (151) 09.04.2009
   (181) 03.12.2017
(730) Վադիմ Կովալենկո, Ուլ. Սումսկայա, դ. 100, 
կվ. 2, գ. Խարկով, 61002, Ուկրաինա, UA
(540) 

(511) (510)
    դաս 30. հրուշակեղեն. հրուշակեղեն գետնընկույզի 
հիմքի վրա. ալրային հրուշակեղեն. խմորեղեն (ալ-
յուրից հրուշակի պատրաստվածք). բուլկիներ, ամո-
քահունց բուլկիներ. վաֆլիներ. գալետային թխված-
քաբլիթ. մրգային դոնդող (հրուշակեղեն). եփովի 
կրեմ. կակաոյից պատրաստված սննդամթերք. 
կարամել. կարամել-հաբեր (հրուշակեղեն). 
հրուշակեղեն (քաղցրավենիք). հրուշակեղեն նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. մա-
տուտակի հրուշակեղեն. սառնաշաքար (նաբաթ). 
նշակարկանդակներ. նշի թխվածքաբլիթ. հրուշ-
ակեղեն նշի հիմքի վրա. անանուխի կոնֆետներ. 
մատուտակի փայտիկներ. թխվածքաբլիթ. կու-
տապներ (հրուշակեղեն). պոմադկաներ (քաղց-
րավենիք). պրալինե. ուտելի զարդարանքներ 
քաղցր ամոքահունց խմորից պատրաստված հրուշ-
ակեղենի, տորթերի եւ հրուշակների համար. քաղց-
րաբլիթներ (անուշահաց). քաղցրակուտապ. բրնձի 
տորթեր, հրուշակներ. սենդվիչներ. ածիկով (մաս-
տով) չոր թխվածքաբլիթ. պաքսիմատ. չոր թխված-
քաբլիթ. հրուշակներ. փոքր հրուշակներ. բարակ 
չոր թխվածքաբլիթ (կրեկեր). տորթեր. մրգերով 
տորթեր, կուտապներ. հալվա. կոնֆետներ. կոնֆե-
տային հրուշակեղեն. շոկոլադ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080351 (111) 13933
(220) 16.04.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 16.04.2018
(730) Վիաքոմ Ինթերնեյշնլ Ինք. , US
(540) 

(511) (510)
    դաս 9. թատերական բեմադրություններ եւ 
երաժշտական տեսագրություններ կամ ձայնագրու-
թյուններ. արեւային ակնոցներ. մագնիսներ. ամեն
տեսակի սարքավորումներ եւ աքսեսուարներ ան-
լար շարժական հեռախոսների համար, փոխա-
րինվող պանելներ շարժական հեռախոսների հա-
մար. զանգերի տոնային ազդանշաններ, այն է՝ 
անլար շարժական կապի սարքավորումների հա-
մար նախատեսված բեռնավորվող տոնային ազ-
դանշաններ, ձայն, երաժշտություն, MP3, գրաֆի-
կա, տեսապատկերներ. սարքավորումներ, որոնք 
ապահովում են բեռնաթափվող եւ բեռնավոր-
վող տոնային ազդանշանների, ձայնային ազդան-
շանների, երաժշտության, MP3-ի, գրաֆիկայի, 
տեսապատկերների, տեղեկատվության եւ լուրերի 
անլար հաղորդում անլար շարժական կապի սար-
քավորումներին գլոբալ համակարգչային ցանցի 
միջոցով. անլար շարժական կապի սարքավորում-
ների միջեւ քվեարկության եւ ձայնային ու տեքս-
տային հաղորդագրությունների իրականացման 
համար սարքավորումներ. քարտրիջների, սկա-
վառակների, CD-ների, կասետների, մագնիսա-
կան երիզների եւ մինի սկավառակների վրա ձայ-
նագրված ծրագրեր՝ տեսախաղերի համար. սկա-
վառակների, CD-ների եւ մինի սկավառակների
վրա ձայնագրված ծրագրեր՝ համակարգչային 
խաղերի համար. գլոբալ կապի ցանցի միջոցով
անլար սարքին կամ համակարգչին բեռնվող տո-
նային ազդանշաններ. անլար կապի սարքավո-
րումներ. խաղերի անլար բեռնվող ծրագրային 
արտադրանք. համակարգչային ծրագրային ար-
տադրանք, որն օգտագործվում է խաղերի եւ զվար-
ճալի անլար ծրագրերի եւ կիրառական ծրագրերի 
դիզայնի, մշակման եւ իրագործման մեջ. զվար-
ճությունների անլար ծրագրային արտադրանք, 
որն օգտագործվում է համակարգիչների եւ շար-
ժական կապի համակարգերի մեջ եւ դրանց հետ
մեկտեղ. զվարճությունների անլար ծրագրային 
արտադրանք ՝ բեռնվող գրաֆիկայի, տեքստերի, 
պատկերների, լոգոների, երաժշտության, ձայ-
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նով հոլովակների, տոնային ազդանշանների 
եւ զվարճությունների վերաբերյալ ընդհանուր 
տեղեկատվության համար. զվարճությունների 
անլար ծրագրային արտադրանք՝ երաժշտու-
թյան, լուրերի, կոմեդիաների, դրամաների, գիտա-
կան ֆանտաստիկայի, շոուների, մրցույթների, 
սպորտի, ոչ անիմացիոն ֆիլմերի, մուլտֆիլմերի
բնույթ ունեցող բեռնվող կինոֆիլմերի, հեռուստաշ-
ոուների, եւ ձայնա- եւ տեսագրությունների հա-
մար. երաժշտության, ոչ անիմացիոն ֆիլմերի, դրա-
մաների, կոմեդիաների, լուրերի եւ ընդհանրապես 
զվարճալի տեղեկատվության բնույթ ունեցող բեռն-
վող տոնային ազդանշաններ, գրաֆիկա եւ ձայ-
նագրություններ, որոնք տրամադրվում են սպա-
ռողներին գլոբալ համակարգչային ցանցի եւ ան-
լար սարքերի միջոցով. անլար շարժական կապի 
սարքավորումների միջոցով բեռնվող տոնային
ազդանշաններ, երաժշտություն, MP3 ձայնային 
ֆայլեր, գրաֆիկա եւ տեսապատկերներ. գլոբալ 
համակարգչային ցանցի միջոցով բեռնվող տոնա-
յին ազդանշաններ եւ գրաֆիկա՝ անլար հեռահա-
ղորդակցության սարքավորումների համար.
    դաս 16. տպագրական արտադրանք, այդ 
թվում՝ թուղթ նշումների համար եւ ներդրվող
թղթի թերթեր. գեղարվեստական գրականության 
ստեղծագործությունների շարքեր. կոմիքսներ, 
այդ թվում՝ հումորիստական գրականություն. փո-
խադրանկարներ, ավտոմեքենայի թափարգելի
պիտակներ, քարտեր առեւտրի համար, քարտեր 
նշումների համար, աֆիշներ եւ պաստառներ, 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար, մա-
տիտներ, գրիչներ, օրացույցներ.
    դաս 18. անձրեւանոցներ, բեռնապիտակներ 
ուղեբեռի համար՝ ընդգրկված     դաս 18-ում, մեծ
պայուսակներ բեռների տեղափոխման համար, 

ուսապարկեր, գոտեպայուսակներ, սուրհանդակի 

պայուսակներ, կանանց պայուսակներ, դրամապա-

նակներ եւ քսակներ, սպորտային պայուսակներ, 

ճամփորդական պայուսակներ հագուստի համար, 
դպրոցական ուսապարկեր, քսակներ մանր դրա-
մի համար, իրատոպրակներ, պայուսակներ լողա-
փի համար.
    դաս 25. լողազգեստներ, խալաթներ, զգեստներ 
լողափի համար, գոտիներ, կիսավարտիքներ, բաճ-
կոններ, վերարկուներ, գուլպաներ, կոշիկ, բան-
դանաներ, սվիտերներ, կոստյումներ Հելլոուին
տոնի համար, դիմակահանդեսի կոստյումներ, 
հերոսների կոստյումներ, բեմական կոստյումներ, 

զգեստներ, ձեռնոցներ, կիսավարտիքներ մարմ-
նամարզության համար, ականջակալներ (հա-
գուստ), օձիքներ, վզկապներ, վզի թաշկինակներ եւ 
շարֆեր, պիժամաներ, վարտիքներ (փոխաններ), 
շապիկներ, սպորտային ֆուտբոլկաներ, հագուստ 
դահուկային սպորտի համար, սլաքսեր (լայն շալ-
վարներ), արեւից պաշտպանող հովարներ, շալ-
վարակալներ, բարձր օձիքով սվիտերներ, ներք-
նազգեստ, ժիլետներ, կոստյումներ մարմնամար-
զության համար, գլխարկներ. 
    դաս 28. խաղեր եւ խաղալիքներ, այդ թվում՝ 
թղթախաղեր, տեգեր, տիկնիկներ. փչովի խաղա-
լիքներ. թավշյա տիկնիկներ. թավշյա խաղալիքներ. 
ֆիլմերի եւ մուլտֆիլմերի հայտնի հերոսների փոքր
ֆիգուրներ եւ դրանց աքսեսուարներ. առանձին 
սարքեր տեսախաղերի համար՝ CD-ROM-երի օգ-
տագործմամբ, առանձին սարքեր տեսախաղերի 
համար, ելքային ձայնային ազդանշանով առանձին 
սարքեր տեսախաղերի համար, սեղանի խաղեր. 
սպորտային պարագաներ, այն է՝ մականներ գոլ-
ֆի համար, գնդակներ բեյսբոլի համար, գնդակներ 
ֆուտբոլի համար, գնդակներ փեդլբոլի համար, 
սպորտային գնդակներ եւ գնդակներ խաղերի հա-
մար, բեյսբոլի բիտաներ. զարդեր տոնածառի հա-
մար.
    դաս 38. մալուխային, արբանյակային հաղորդ-
ման եւ այլ միջոցների օգնությամբ հեռուստա-
հաղորդման ծառայություններ. մալուխային ռա-
դիոհեռարձակում, մալուխային ռադիոհաղորդում. 
շարժական ռադիոկապ. ռադիոհաղորդում. ռադիո-
կապ. անլար շարժական հեռախոսային կապի ծա-
ռայություններ եւ բոլոր տեսակի ծառայություններ 
շարժական հեռախոսների համար. բեռնավորվող 
տոնային ազդանշանների, երաժշտության, MP3-
ի, գրաֆիկայի, տեսապատկերների տրամադրում 
անլար շարժական կապի սարքավորումների հա-
մար, գլոբալ համակարգչային ցանցի միջոցով
բեռնաթափվող եւ բեռնավորվող տոնային ազ-
դանշանների, ձայնային ազդանշանների, երաժշ-
տության, MP3-ի, գրաֆիկայի, տեսապատկերների, 
տեղեկատվության եւ լուրերի անլար հաղորդում 
անլար շարժական կապի սարքավորումներին. ան-
լար շարժական կապի սարքավորումների միջեւ ձայ-
նային ու տեքստային հաղորդագրությունների իրա-
կանացման ծառայություններ. ինտերնետային ծա-
ռայություններ, այն է՝ ինտերնետով ձայնա- եւ ձայ-
նա-տեսագրությունների հոսքերի հաղորդում. հա-
մակարգչային խաղերի, տոնային ազդանշանների 
եւ պատկերների անլար հաղորդում։
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    դաս 41. դաստիարակություն եւ ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճությունների 
հետ կապված ծառայություններ, այն է՝ ատրակ-
ցիոններով զբոսայգիների հետ կապված ծառա-
յություններ, զվարճությունների, սպորտային եւ 
մշակութային-լուսավորչական բնույթի ծառայու-
թյուններ՝ ներառյալ ռադիո ու հեռուստածրագրերի 
արտադրությունը. ուղիղ եթերի համար ֆիլմերի
եւ հանդիսադիր միջոցառումների արտադրու-
թյուն. անիմացիոն ֆիլմերի եւ հեռուստահաղոր-
դումների արտադրություն. կինո եւ հեռուստաս-
տուդիաների հետ կապված ծառայություններ. 
կինոյի, հեռուստատեսության ոլորտում զվարճու-
թյունների հետ կապված ծառայություններ՝ ներառ-
յալ ուղիղ եթերով հեռարձակվող հանդիսադիր մի-
ջոցառումների եւ շոուների հետ կապված ծառա-
յությունները. գրքերի, ամսագրերի եւ պարբերա-
կանների հրատարակության հետ կապված ծա-
ռայություններ. հեռուստահաղորդումների պատ-
րաստման եւ զվարճությունների ոլորտում հայ-
տատուի ծառայությունների մասին բազմաթիվ 
օգտվողներին տեղեկատվության տրամադրում՝ 
գլոբալ համակարգչային ցանցի, ինտերնետա-
յին ցանցի կամ այլ տվյալների բազաների մի-
ջոցով օնլայն ռեժիմում. պարային շոուների, 
երաժշտական շոուների, տեսաարտադրանքի 
ոլորտում պարգեւատրման արարողությունների 
շոուների արտադրություն. ուղիղ եթերով հեռար-
ձակվող կամ հետագա ցուցադրության համար 
ձայնագրվող հանդիսատեսի ներկայությամբ կա-
տակերգական շոուների, խաղային շոուների եւ 
սպորտային միջոցառումների կազմակերպում. 
ուղիղ եթերով հեռարձակվող երաժշտական 
համերգների կազմակերպում. հեռուստատեսա-
յին լրատվական շոուների կազմակերպում. տա-
ղանդների մրցույթների եւ երաժշտության եւ 
հեռուստատեսության ոլորտում պարգեւատր-
ման արարողությունների կազմակերպում. դիզայ-
նի եւ նորաձեւության ոլորտում հանդիսադիր ցու-
ցադրությունների կազմակերպում եւ իրականա-
ցում. զվարճությունների ոլորտի տեղեկատվու-
թյան տրամադրում՝ գլոբալ համակարգչային ցան-
ցի միջոցով. հեռուստատեսային հաղորդումների, 
ռադիոհաղորդումների եւ ֆիլմերի, անիմացիոն 
ֆիլմերի եւ ձայնա- եւ տեսագրությունների ար-
տադրություն, պատրաստում, ներկայացում, բաշ-
խում, տարբեր հեռուստաընկերություններին եւ 
ռադիոընկերություններին տրամադրում կամ վա-

ճառք, ցանցային հաղորդում, վարձակալություն, 
այդ թվում տեղեկատվության ինտերակտիվ մի-
ջոցներով, որոնք ներառում են անլար կապի սար-
քավորումներ եւ ինտերնետ. ուղիղ եթերի հա-
մար հանդիսադիր միջոցառումների արտադրու-
թյուն, ներկայացում, պատրաստում եւ տարա-
ծում. հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդում-
ների արտադրություն, ներկայացում, պատրաս-
տում եւ տարածում. հեռուստատեսային երաժշ-
տական ծրագրերի մշակում. գրքերի, ամսագրերի 
եւ պարբերականների հրատարակություն. կրթա-
կան, դաստիարակչական եւ ուսուցողական 
նյութերի արտադրություն, տարածում եւ վարձա-
կալություն. կրթական, մշակութային կամ զվար-
ճալի նպատակ ունեցող միջոցառումների կազ-
մակերպում, արտադրություն եւ ներկայացում, 
այդ թվում՝ տեղեկատվության ինտերակտիվ մի-
ջոցներով. մրցումների, մրցույթների, խաղերի, վիկ-
տորինաների, փառատոների, ցուցահանդեսների, 
սպորտային միջոցառումների, շոուների, հյու-
րախաղերի ելույթների, բեմադրությունների, 
թատերական ներկայացումների, համերգների, 
ուղիղ եթերով հեռարձակվող եւ լսարանի մաս-
նակցությամբ միջոցառումների կազմակերպում, 
արտադրություն եւ ներկայացում. ինտերակտիվ 
խաղերի կազմակերպում. զվարճությունների 
եւ կրթության բնույթի ծառայություններ. բոլոր 
վերոնշյալ ծառայությունները՝ նաեւ գլոբալ համա-
կարգչային ցանցի եւ այլ (ինտերակտիվ) հաղոր-
դակցության ցանցերի միջոցով, որոնք ներառում 
են անլար կապի սարքավորումներ եւ ինտերնետ. 
հեռուստատեսության, կինոյի, զվարճությունների, 
ուղիղ եթերով ներկայացումների եւ շոուների հետ
կապված ծառայություններ. զվարճությունների 
ոլորտի տեղեկատվության տրամադրում՝ գլո-
բալ համակարգչային ցանցի միջոցով. ծառայու-
թյուններ օնլայն ռեժիմում՝ ընդգրկված դաս 41-
ում. հեռուստատեսային ծրագրերի մշակման ծա-
ռայություններ. հեռուստատեսային սերիալների 
տեսքով զվարճությունների ծառայություններ. 
հեռուստատեսային ծրագրերի տեսքով զվարճու-
թյունների ծառայություններ. զվարճությունների 
բնույթի ծառայություններ՝ ռադիոյի եւ հեռուս-
տատեսության ոլորտում. զվարճությունների բնույ-
թի ծառայություններ՝ ֆիլմերի, երաժշտության, 
սպորտի, տեսաարտադրանքի եւ թատրոնի ոլոր-
տում. հրատարակչություն. զվարճությունների 
եւ ուսուցման տրամադրում՝ կապի, հաղորդակ-
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ցության եւ համակարգչային ցանցերի մուտքի 
օգնությամբ. վերոնշյալ ծառայություններից ցան-
կացածի վերաբերյալ տեղեկատվության տրա-
մադրում. հեռուստահաղորդումների պատրաստ-
ման ոլորտում հայտատուի ծառայությունների 
մասին բազմաթիվ օգտվողներին տեղեկատվու-
թյան տրամադրում՝ գլոբալ համակարգչային ցան-
ցի, ինտերնետային ցանցի կամ այլ տվյալների բա-
զաների միջոցով՝ օնլայն ռեժիմում։
(740) Զ. Մանուկյան
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(511) (510)
    դաս 9. թատերական բեմադրություններ եւ 
երաժշտական տեսագրություններ կամ ձայնագրու-
թյուններ. արեւային ակնոցներ. մագնիսներ. ամեն
տեսակի սարքավորումներ եւ աքսեսուարներ ան-
լար շարժական հեռախոսների համար, փոխա-
րինվող պանելներ շարժական հեռախոսների հա-
մար. զանգերի տոնային ազդանշաններ, այն է՝ 
անլար շարժական կապի սարքավորումների հա-
մար նախատեսված բեռնավորվող տոնային ազ-
դանշաններ, ձայն, երաժշտություն, MP3, գրա-
ֆիկա, տեսապատկերներ. սարքավորումներ, 
որոնք ապահովում են բեռնաթափվող եւ բեռնա-
վորվող տոնային ազդանշանների, ձայնային ազ-
դանշանների, երաժշտության, MP3-ի, գրաֆի-
կայի, տեսապատկերների, տեղեկատվության եւ 
լուրերի անլար հաղորդում անլար շարժական 
կապի սարքավորումներին գլոբալ համակարգ-
չային ցանցի միջոցով. անլար շարժական կապի 
սարքավորումների միջեւ քվեարկության եւ ձայ-
նային ու տեքստային հաղորդագրությունների 

իրականացման համար սարքավորումներ. քարտ-
րիջների, սկավառակների, CD-ների, կասետների, 
մագնիսական երիզների եւ մինի սկավառակների
վրա ձայնագրված ծրագրեր՝ տեսախաղերի հա-
մար. սկավառակների, CD-ների եւ մինի սկավա-
ռակների վրա ձայնագրված ծրագրեր՝ համակարգ-
չային խաղերի համար. գլոբալ կապի ցանցի միջո-
ցով անլար սարքին կամ համակարգչին բեռնվող 
տոնային ազդանշաններ. անլար կապի սարքա-
վորումներ. խաղերի անլար բեռնվող ծրագրային 
արտադրանք. համակարգչային ծրագրային ար-
տադրանք, որն օգտագործվում է խաղերի եւ զվար-
ճալի անլար ծրագրերի եւ կիրառական ծրագրերի 
դիզայնի, մշակման եւ իրագործման մեջ. զվար-
ճությունների անլար ծրագրային արտադրանք, 
որն օգտագործվում է համակարգիչների եւ շար-
ժական կապի համակարգերի մեջ եւ դրանց հետ
մեկտեղ. զվարճությունների անլար ծրագրային 
արտադրանք՝ բեռնվող գրաֆիկայի, տեքստերի, 
պատկերների, լոգոների, երաժշտության, ձայ-
նով հոլովակների, տոնային ազդանշանների 
եւ զվարճությունների վերաբերյալ ընդհանուր 
տեղեկատվության համար. զվարճությունների 
անլար ծրագրային արտադրանք՝ երաժշտության, 
լուրերի, կոմեդիաների, դրամաների, գիտական 
ֆանտաստիկայի, շոուների, մրցույթների, սպոր-
տի, ոչ անիմացիոն ֆիլմերի, մուլտֆիլմերի բնույթ
ունեցող բեռնվող կինոֆիլմերի, հեռուստաշո-
ուների եւ ձայնա- եւ տեսագրությունների համար. 
երաժշտության, ոչ անիմացիոն ֆիլմերի, դրա-
մաների, կոմեդիաների, լուրերի եւ ընդհանրապես 

զվարճալի տեղեկատվության բնույթ ունեցող բեռն-

վող տոնային ազդանշաններ, գրաֆիկա եւ ձայ-

նագրություններ, որոնք տրամադրվում են սպա-

ռողներին գլոբալ համակարգչային ցանցի եւ ան-

լար սարքերի միջոցով. անլար շարժական կապի 

սարքավորումների միջոցով բեռնվող տոնային

ազդանշաններ, երաժշտություն, MP3 ձայնային 

ֆայլեր, գրաֆիկա եւ տեսապատկերներ. գլոբալ 
համակարգչային ցանցի միջոցով բեռնվող տոնա-
յին ազդանշաններ եւ գրաֆիկա՝ անլար հեռահա-
ղորդակցության սարքավորումների համար.
    դաս 16. տպագրական արտադրանք, այդ 
թվում՝ թուղթ նշումների համար եւ ներդրվող
թղթի թերթեր. գեղարվեստական գրականության 
ստեղծագործությունների շարքեր. կոմիքսներ, 
այդ թվում՝ հումորիստական գրականություն. փո-
խադրանկարներ, ավտոմեքենայի թափարգելի
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պիտակներ, քարտեր առեւտրի համար, քարտեր 
նշումների համար, աֆիշներ եւ պաստառներ, 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար, մա-
տիտներ, գրիչներ, օրացույցներ.
    դաս 18. անձրեւանոցներ, բեռնապիտակներ 
ուղեբեռի համար՝ ընդգրկված դաս 18-ում, մեծ
պայուսակներ բեռների տեղափոխման համար, 
ուսապարկեր, գոտեպայուսակներ, սուրհանդակի 
պայուսակներ, կանանց պայուսակներ, դրամապա-
նակներ եւ քսակներ, սպորտային պայուսակներ, 
ճամփորդական պայուսակներ հագուստի համար, 
դպրոցական ուսապարկեր, քսակներ մանր դրա-
մի համար, իրատոպրակներ, պայուսակներ լողա-
փի համար.
    դաս 25. լողազգեստներ, խալաթներ, զգեստներ 
լողափի համար, գոտիներ, կիսավարտիքներ, բաճ-
կոններ, վերարկուներ, գուլպաներ, կոշիկ, բան-
դանաներ, սվիտերներ, կոստյումներ Հելլոուին
տոնի համար, դիմակահանդեսի կոստյումներ, 
հերոսների կոստյումներ, բեմական կոստյումներ, 
զգեստներ, ձեռնոցներ, կիսավարտիքներ մարմ-
նամարզության համար, ականջակալներ (հա-
գուստ), օձիքներ, վզկապներ, վզի թաշկինակներ եւ 
շարֆեր, պիժամաներ, վարտիքներ (փոխաններ), 
շապիկներ, սպորտային ֆուտբոլկաներ, հագուստ 
դահուկային սպորտի համար, սլաքսեր (լայն շալ-
վարներ), արեւից պաշտպանող հովարներ, շալ-
վարակալներ, բարձր օձիքով սվիտերներ, ներք-
նազգեստ, ժիլետներ, կոստյումներ մարմնամար-
զության համար, գլխարկներ. 
    դաս 28. խաղեր եւ խաղալիքներ, այդ թվում՝ 
թղթախաղեր, տեգեր, տիկնիկներ. փչովի խաղա-
լիքներ. թավշյա տիկնիկներ. թավշյա խաղալիքներ. 
ֆիլմերի եւ մուլտֆիլմերի հայտնի հերոսների փոքր
ֆիգուրներ եւ դրանց աքսեսուարներ. առանձին 
սարքեր տեսախաղերի համար՝ CD-ROM-երի օգ-
տագործմամբ, առանձին սարքեր տեսախաղերի 
համար, ելքային ձայնային ազդանշանով առանձին 
սարքեր տեսախաղերի համար, սեղանի խաղեր. 
սպորտային պարագաներ, այն է՝ մականներ գոլ-
ֆի համար, գնդակներ բեյսբոլի համար, գնդակներ 
ֆուտբոլի համար, գնդակներ փեդլբոլի համար, 
սպորտային գնդակներ եւ գնդակներ խաղերի հա-
մար, բեյսբոլի բիտաներ. զարդեր տոնածառի հա-
մար.
    դաս 38. մալուխային, արբանյակային հաղորդ-
ման եւ այլ միջոցների օգնությամբ հեռուստա-
հաղորդման ծառայություններ. մալուխային ռա-

դիոհեռարձակում, մալուխային ռադիոհաղորդում. 
շարժական ռադիոկապ. ռադիոհաղորդում. ռադիո-
կապ. անլար շարժական հեռախոսային կապի ծա-
ռայություններ եւ բոլոր տեսակի ծառայություններ 
շարժական հեռախոսների համար. բեռնավորվող 
տոնային ազդանշանների, երաժշտության, MP3-
ի, գրաֆիկայի, տեսապատկերների տրամադրում 
անլար շարժական կապի սարքավորումների հա-
մար, գլոբալ համակարգչային ցանցի միջոցով
բեռնաթափվող եւ բեռնավորվող տոնային ազդան-
շանների, ձայնային ազդանշանների, երաժշտու-
թյան, MP3-ի, գրաֆիկայի, տեսապատկերների, 
տեղեկատվության եւ լուրերի անլար հաղորդում 
անլար շարժական կապի սարքավորումներին. ան-
լար շարժական կապի սարքավորումների միջեւ ձայ-
նային ու տեքստային հաղորդագրությունների իրա-
կանացման ծառայություններ. ինտերնետային ծա-
ռայություններ, այն է՝ ինտերնետով ձայնա- եւ ձայ-
նա-տեսագրությունների հոսքերի հաղորդում. հա-
մակարգչային խաղերի, տոնային ազդանշանների 
եւ պատկերների անլար հաղորդում։
    դաս 41.  դաստիարակություն եւ ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճությունների 
հետ կապված ծառայություններ, այն է՝ ատրակ-
ցիոններով զբոսայգիների հետ կապված ծառա-
յություններ, զվարճությունների, սպորտային եւ 
մշակութային-լուսավորչական բնույթի ծառայու-
թյուններ՝ ներառյալ ռադիո ու հեռուստածրագրերի 
արտադրությունը. ուղիղ եթերի համար ֆիլմերի
եւ հանդիսադիր միջոցառումների արտադրու-
թյուն. անիմացիոն ֆիլմերի եւ հեռուստահաղոր-
դումների արտադրություն. կինո եւ հեռուստաս-
տուդիաների հետ կապված ծառայություններ. 
կինոյի, հեռուստատեսության ոլորտում զվարճու-
թյունների հետ կապված ծառայություններ՝ ներառ-
յալ ուղիղ եթերով հեռարձակվող հանդիսադիր մի-
ջոցառումների եւ շոուների հետ կապված ծառա-
յությունները. գրքերի, ամսագրերի եւ պարբերա-
կանների հրատարակության հետ կապված ծա-
ռայություններ. հեռուստահաղորդումների պատ-
րաստման եւ զվարճությունների ոլորտում հայ-
տատուի ծառայությունների մասին բազմաթիվ 
օգտվողներին տեղեկատվության տրամադրում՝ 
գլոբալ համակարգչային ցանցի, ինտերնետա-
յին ցանցի կամ այլ տվյալների բազաների մի-
ջոցով օնլայն ռեժիմում. պարային շոուների, 
երաժշտական շոուների, տեսաարտադրանքի 
ոլորտում պարգեւատրման արարողությունների 
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շոուների արտադրություն. ուղիղ եթերով հեռար-
ձակվող կամ հետագա ցուցադրության համար 
ձայնագրվող հանդիսատեսի ներկայությամբ կա-
տակերգական շոուների, խաղային շոուների եւ 

սպորտային միջոցառումների կազմակերպում. 
ուղիղ եթերով հեռարձակվող երաժշտական 
համերգների կազմակերպում. հեռուստատեսա-

յին լրատվական շոուների կազմակերպում. տա-

ղանդների մրցույթների եւ երաժշտության եւ 

հեռուստատեսության ոլորտում պարգեւատրման 

արարողությունների կազմակերպում. դիզայնի 

եւ նորաձեւության ոլորտում հանդիսադիր ցու-

ցադրությունների կազմակերպում եւ իրականա-

ցում. զվարճությունների ոլորտի տեղեկատվու-

թյան տրամադրում՝ գլոբալ համակարգչային ցան-

ցի միջոցով. հեռուստատեսային հաղորդումների, 

ռադիոհաղորդումների եւ ֆիլմերի, անիմացիոն 

ֆիլմերի եւ ձայնա- եւ տեսագրությունների ար-
տադրություն, պատրաստում, ներկայացում, բաշ-
խում, տարբեր հեռուստաընկերություններին եւ 
ռադիոընկերություններին տրամադրում կամ վա-
ճառք, ցանցային հաղորդում, վարձակալություն, 
այդ թվում տեղեկատվության ինտերակտիվ մի-
ջոցներով, որոնք ներառում են անլար կապի սար-
քավորումներ եւ ինտերնետ. ուղիղ եթերի հա-
մար հանդիսադիր միջոցառումների արտադրու-
թյուն, ներկայացում, պատրաստում եւ տարա-
ծում. հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդում-
ների արտադրություն, ներկայացում, պատրաս-
տում եւ տարածում. հեռուստատեսային երաժշ-
տական ծրագրերի մշակում. գրքերի, ամսագրերի 
եւ պարբերականների հրատարակություն. կրթա-
կան, դաստիարակչական եւ ուսուցողական 
նյութերի արտադրություն, տարածում եւ վարձա-
կալություն. կրթական, մշակութային կամ զվար-
ճալի նպատակ ունեցող միջոցառումների կազ-
մակերպում, արտադրություն եւ ներկայացում, 
այդ թվում՝ տեղեկատվության ինտերակտիվ մի-

ջոցներով. մրցումների, մրցույթների, խաղերի, վիկ-

տորինաների, փառատոների, ցուցահանդեսների, 

սպորտային միջոցառումների, շոուների, հյու-

րախաղերի ելույթների, բեմադրությունների, 

թատերական ներկայացումների, համերգների, 
ուղիղ եթերով հեռարձակվող եւ լսարանի մաս-
նակցությամբ միջոցառումների կազմակերպում, 
արտադրություն եւ ներկայացում. ինտերակտիվ 
խաղերի կազմակերպում. զվարճությունների 

եւ կրթության բնույթի ծառայություններ. բոլոր 
վերոնշյալ ծառայությունները՝ նաեւ գլոբալ համա-
կարգչային ցանցի եւ այլ (ինտերակտիվ) հաղոր-
դակցության ցանցերի միջոցով, որոնք ներառում 
են անլար կապի սարքավորումներ եւ ինտերնետ. 
հեռուստատեսության, կինոյի, զվարճությունների, 
ուղիղ եթերով ներկայացումների եւ շոուների հետ 
կապված ծառայություններ. զվարճությունների 
ոլորտի տեղեկատվության տրամադրում՝ գլո-
բալ համակարգչային ցանցի միջոցով. ծառայու-

թյուններ օնլայն ռեժիմում՝ ընդգրկված դաս 41-
ում. հեռուստատեսային ծրագրերի մշակման ծա-
ռայություններ. հեռուստատեսային սերիալների 
տեսքով զվարճությունների ծառայություններ. 
հեռուստատեսային ծրագրերի տեսքով զվարճու-
թյունների ծառայություններ. զվարճությունների 
բնույթի ծառայություններ՝ ռադիոյի եւ հեռուս-
տատեսության ոլորտում. զվարճությունների բնույ-

թի ծառայություններ՝ ֆիլմերի, երաժշտության, 

սպորտի, տեսաարտադրանքի եւ թատրոնի ոլոր-

տում. հրատարակչություն. զվարճությունների 

եւ ուսուցման տրամադրում՝ կապի, հաղորդակ-

ցության եւ համակարգչային ցանցերի մուտքի 

օգնությամբ. վերոնշյալ ծառայություններից ցան-
կացածի վերաբերյալ տեղեկատվության տրա-
մադրում. հեռուստահաղորդումների պատրաստ-
ման ոլորտում հայտատուի ծառայությունների 

մասին բազմաթիվ օգտվողներին տեղեկատվու-

թյան տրամադրում՝ գլոբալ համակարգչային ցան-
ցի, ինտերնետային ցանցի կամ այլ տվյալների բա-
զաների միջոցով՝ օնլայն ռեժիմում։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20080544 (111) 13935
(220) 06.06.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 06.06.2018
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո “Ֆարմ-
ստանդարտ-Լեկսրեդստվա”, RU
(540) 

(511) (510)

    դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

սննդային կենսաբանորեն ակտիվ հավելույթներ։

(740) Ռ. Մանասերյան
____________________
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(210) 20080546 (111) 13936
(220) 06.06.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 06.06.2018
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
“Ուֆիմսկի վիտամիննի զավոդ”, RU
(540) 

(511) (510)
    դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 
սննդային կենսաբանորեն ակտիվ հավելույթներ։
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20080615 (111) 13937
(220) 20.06.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 20.06.2018
(730) Նովարթիս ԱԳ , CH
(540) 

(511) (510)
    դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ եւ 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծ-
ման եւ հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, լոս-
յոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ եւ մա-
ծուկներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080629 (111) 13938
(220) 24.06.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 24.06.2018
(730) “Հայրապետ հրատարակչություն” ՍՊԸ, 
Երեւան, Դավիթ Մալյան 9/50, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ     

դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. լու-
սանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. պիտույքներ նկարիչների հա-
մար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրասենյակա-
յին պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). ուսու-
ցողական նյութեր եւ դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստմաս-
սայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.
    դաս 41. հրատարակչություն։

___________________

(210) 20080674 (111) 13939
(220) 03.07.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 03.07.2018
(730) Նովարթիս ԱԳ , CH
(540) 

(511) (510)

    դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080704 (111) 13940

(220) 10.07.2008 (151) 09.04.2009

   (181) 10.07.2018

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(511) (510)

    դաս 30. թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիո-

կա, սագո. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, 

հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 

մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 

աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 

համեմունք. սառույց։
___________________
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(210) 20080939 (111) 13941
(220) 03.09.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 03.09.2018
(730) Նովարթիս ԱԳ , CH
(540) 

(511) (510)
    դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական եւ 
հիգիենիկ պատրաստուկներ. դիետիկ նյութեր բու-
ժական նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամ-
նալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ պատ-
րաստելու նյութեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081117 (111) 13942
(220) 23.10.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 23.10.2018
(730) “Այ-Ջի- Օու-Ար թրեյդինգ կորպորացիա”-ի հայ-
կական մասնաճյուղ, Երեւան, Լ. Լիսինյան 33, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 14. շղթայով եւ առանց շղթայի ձեռքի ոսկ-
յա ժամացույցներ, ապարանջաններ կանանց եւ 
տղամարդկանց համար։

___________________

(210) 20081136 (111) 13943
(220) 28.10.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 28.10.2018
(730) “Այ-Ջի- Օու-Ար թրեյդինգ կորպորացիա”-ի հայ-
կական մասնաճյուղ, Երեւան, Լ. Լիսինյան 33, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 14. շղթայով եւ առանց շղթայի ձեռքի ոսկ-
յա ժամացույցներ կանանց եւ տղամարդկանց հա-
մար։

___________________

(210) 20081138 (111) 13944
(220) 28.10.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 28.10.2018
(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” ՍՊԸ, Մասիս, 
Մասիս կայարան, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։

___________________

(210) 20081285 (111) 13945
(220) 01.12.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 01.12.2018
(730) “Լուսավոր Ջերմուկ” ՓԲԸ, Վայոց ձորի մարզ, 
ք. Ջերմուկ, Մյասնիկյան 12, բն. 8, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ, սպի-
տակ եւ կարմիր գունային համակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-
նություններ.
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    դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). ապ-
րանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. ճա-
նապարհորդությունների կազմակերպում.
    դաս 41.  դաստիարակություն (կրթություն, ուսու-
ցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային մի-
ջոցառումների կազմակերպում.
    դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով ապա-
հովման ծառայություններ. ժամանակավոր բնա-
կատեղով ապահովում։

___________________

(210) 20081286 (111) 13946
(220) 01.12.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 01.12.2018
(730) “Լուսավոր Ջերմուկ” ՓԲԸ, Վայոց ձորի մարզ, 
ք. Ջերմուկ, Մյասնիկյան 12, բն. 8, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). ապ-
րանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. ճա-
նապարհորդությունների կազմակերպում։

___________________

(210) 20081287 (111) 13947
(220) 01.12.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 01.12.2018
(730) “Լուսավոր Ջերմուկ” ՓԲԸ, Վայոց ձորի մարզ, 
ք. Ջերմուկ, Մյասնիկյան 12, բն. 8, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կարմիր, կա-
պույտ եւ սեւ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
    դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.
    դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-
նություններ.
    դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). ապ-
րանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. ճա-
նապարհորդությունների կազմակերպում.
    դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, ուսու-
ցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային մի-
ջոցառումների կազմակերպում.
    դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով ապա-
հովման ծառայություններ. ժամանակավոր բնա-
կատեղով ապահովում։

___________________

(210) 20080534 (111) 13948
(220) 03.06.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 03.06.2018
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
“Մեգավին”, RU
(540) 

(511) (510)
    դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիվներ. ջրեր. 
ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ. գետնա-
նուշակաթնային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. իզոտոնային ըմպելիքներ. կաթ-
նային մակարդի հիմքով ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ. նուշակաթնային ըմպելիք. մրգային 
միջուկով նեկտարներ. օրշադ. գարեջուր. գազա-
վորված ըմպելիքների պատրաստման փոշիներ. 
սասապարիլ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). լիմո-
նադների օշարակներ. ըմպելիքների օշարակներ. 
տոմատի հյութ. խնձորի հյութ. բանջարեղենա-
յին հյութեր. մրգային հյութեր. գազավորված ջրի 
պատրաստման բաղադրանյութեր. լիկյորի պատ-
րաստման բաղադրանյութեր. հանքային ջրի պատ-
րաստման բաղադրանյութեր. ըմպելիքների պատ-
րաստման բաղադրանյութեր. քաղցու. խաղողի 
քաղցու. գարեջրային քաղցու. ածիկի քաղցու. գա-
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զավորված ըմպելիքների պատրաստման հաբեր. 
շարբաթ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային մրգային էքստ-
րակտներ. գարեջրի պատրաստման գայլուկի (հմու-
լի) էքստրակտ. ըմպելիքների պատրաստման բնահ-
յութեր.
    դաս 33. ապերիտիվներ. արակ. բրենդի. գի-
նիներ. փրփրուն գինիներ. խաղողի չանչից գի-
նիներ. վիսկի. օղի. ջին. դիժեստիվներ. կոկտեյլներ. 
լիկյորներ. մրգերի պարունակությամբ ալկոհոլային 
խմիչքներ. սպիրտային խմիչքներ. թորումով ստաց-
ված խմիչքներ. մեղրային խմիչքներ. անանուխի 
թրմօղի. դառը թուրմեր. ռոմ. սակե. խնձորագինի. 
բրնձի սպիրտ. սպիրտային էքստրակտ. մրգային 
սպիրտային էքստրակտ. սպիրտային բնահյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080608 (111) 13949
(220) 19.06.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 19.06.2018
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստ-
վեննոստյու “Սովմեստնոյե պրեդպրիյատիյե Նի-
դան- Էկոֆրուկտ”, RU
(540) 

(511) (510)
    դաս 5. մանկական սնունդ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080624 (111) 13950
(220) 23.06.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 23.06.2018
(730) Փարք Հոսփիթըլիթի Ուորլդուայդ ԼԼՔ, 
Դելավերի ՍՊԸ, US
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, նարնջա-
գույն, կանաչ եւ կապույտ գունային համակցու-
թյամբ։
(511) (510)
    դաս 43. հյուրանոցներ, բարերի եւ ռեստո-
րանների ծառայություններ. սրահների, տա-
րածքների, սենյակների, բնակատեղերի եւ ժամա-
նակավոր բնակատեղերի ամրագրման ծառայու-
թյուններ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080643 (111) 13951
(220) 25.06.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 25.06.2018
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP
(540) 

(526) “ONE” բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։
(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, բաց եւ 
մուգ արծաթագույն, կապույտ եւ սպիտակ գունա-
յին համակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 34. սիգարետներ. մշակված եւ չմշակված 
ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080647 (111) 13952
(220) 25.06.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 25.06.2018
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(540) 

(511) (510)
    դաս 5. դեղագործական եւ բժշկական պատ-
րաստուկներ մարդկանց համար եւ անասնաբու-
ժության մեջ օգտագործելու համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080648 (111) 13953
(220) 25.06.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 25.06.2018
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
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(540) 

(511) (510)
    դաս 5. դեղագործական եւ բժշկական պատ-
րաստուկներ մարդկանց համար եւ անասնաբու-
ժության մեջ օգտագործելու համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080649 (111) 13954
(220) 25.06.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 25.06.2018
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(540) 

(511) (510)
    դաս 5. դեղագործական եւ բժշկական պատ-
րաստուկներ մարդկանց համար եւ անասնաբու-
ժության մեջ օգտագործելու համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080692 (111) 13955
(220) 08.07.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 08.07.2018
(730) ՓՓԳ Ին դասթրիզ Օհայո, Ինք. , US
(540) 

(511) (510)
    դաս 2. պատման բաղադրանյութեր՝ ներկի 
ձեւով։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080741 (111) 13956
(220) 18.07.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 18.07.2018
(730) Յունայթիդ Սթեյթս Սթիլ Քորփըրեյշն, US
(540) 

(511) (510)
    դաս 6. գլոցվածք. հաստ եւ բարակ թիթեղային 
եւ զոլավոր մետաղ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080742 (111) 13957
(220) 18.07.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 18.07.2018
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP
(540) 

(511) (510)
    դաս 34. սիգարետներ. մշակված եւ չմշակված 
ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080753 (111) 13958
(220) 22.07.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 22.07.2018
(730) Ուորթներ Յուրըփ Բ.Վ , NL
(540) 

(511) (510)
    դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ եւ 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծ-
ման եւ հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, լոս-
յոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ եւ մա-
ծուկներ. կոսմետիկական միջոցներ անձնական
հիգիենայի եւ մաշկի խնամքի համար, ախտահա-
նիչ օճառներ.
    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. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաս-
տուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. դեղագոր-
ծական եւ անասնաբուժական պատրաստուկներ 
անձնական հիգիենայի եւ մաշկի խնամքի հա-
մար, ինչպիսիք են դեղագործական եւ անասնա-
բուժական պատրաստուկները մաշկաբանական 
նպատակներով օգտագործելու համար, նաեւ նա-
խատեսված մաշկի արտաքին լայնացման եւ գորտ-
նուկների ու պալարների կլինիկական բուժման 
համար. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ նպա-
տակների համար.
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    դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր իրեր, 
պատառաքաղներ եւ գդալներ. սառը զենք. 
ածելիներ.
    դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամ-
նաբուժական եւ անասնաբուժական սարքեր եւ 
գործիքներ, վերջավորությունների պրոթեզներ, 
աչքերի եւ ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժա-
կան իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080773 (111) 13959
(220) 30.07.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 30.07.2018
(730) Սիթիգրուփ Ինք., Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
    դաս 36. համաշխարհային դրամական փո-
խադրումների ծառայություններ, սպառողներին 
դեպի հաշիվները ուղիղ մուտքի հնարավորու-
թյուն ստեղծելու, ինչպես նաեւ համակարգչային 
ծրագրերի միջոցով միջազգային դրամական փո-
խադրումներ կատարելու համար բանկերին, կոր-
պորացիաներին եւ ֆինանսական հիմնարկներին 
համաշխարհային ցանցում միջավայրերի տրա-
մադրում։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080774 (111) 13960
(220) 30.07.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 30.07.2018
(730) Սիթիգրուփ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540) 

(511) (510)
    դաս 36. համաշխարհային դրամական փո-
խադրումների ծառայություններ. սպառողներին 
դեպի հաշիվները ուղիղ մուտքի հնարավորու-
թյուն ստեղծելու եւ միջազգային դրամական փո-
խադրումներ կատարելու համար բանկերին, կոր-
պորացիաներին եւ ֆինանսական հիմնարկներին 
փոխատվությունների, ֆինանսավորման, քլիրին-
գային, արտարժույթի փոխանակման, դրամական 
փոխանցումների եւ գումարների առաքման ծառա-
յությունների տրամադրում։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080837 (111) 13961
(220) 11.08.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 11.08.2018
(730) ՋիԷմՓի Լթդ , GE
(540) 

(511) (510)
    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. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաս-
տուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080905 (111) 13962
(220) 21.08.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 21.08.2018
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա. , CH
(540) 

(526) “INTERNATIONAL” բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ։
(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ խակի, 
սպիտակ, կարմիր եւ մոխրագույն գունային հա-
մակցությամբ։
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(511) (510)
    դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 
ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. ծխախոտի փո-
խարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով օգ-
տագործելու համար). ծխելու պիտույքներ, այդ 
թվում սիգարետի թուղթ եւ ծխափողեր, սիգարետի 
զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի հա-
մար, սիգարետի տուփեր եւ մոխրամաններ, ծխա-
մորճեր, գրպանի հարմարանքներ սիգարետները 
փաթաթելու համար, վառիչներ. լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080906 (111) 13963
(220) 21.08.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 21.08.2018
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(540) 

(526) “INTERNATIONAL” բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ։
(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կարմիր, 
սպիտակ, կապույտ եւ մոխրագույն գունային հա-
մակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 
ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. ծխախոտի փո-

խարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով օգ-
տագործելու համար). ծխելու պիտույքներ, այդ 
թվում սիգարետի թուղթ եւ ծխափողեր, սիգարետի 
զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի հա-
մար, սիգարետի տուփեր եւ մոխրամաններ, ծխա-
մորճեր, գրպանի հարմարանքներ սիգարետները 
փաթաթելու համար, վառիչներ. լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080917 (111) 13964
(220) 27.08.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 27.08.2018
(730) Դը Սյուզն Ջի. Քոմն Բրիսթ Քենսը Ֆաունդեյշն, 
Ինք., US
(540) 

(511) (510)
    դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. օգնություն 
հասարակությանը կրծքի քաղցկեղի վաղ հայտ-
նաբերման կարեւորությունը գիտակցելու հար-
ցում.
    դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառնու-

թյուններ. բարեգործական դրամական միջոցների

հավաքում, այն է՝ դրամական միջոցների հավա-

քում կրծքի քաղցկեղի հետազոտման, ինչպես նաեւ 

տեղական համայնքներում կրծքի առողջապահու-

թյան մասին իրազեկման ծրագրերի համար.

    դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, ուսու-
ցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային մի-
ջոցառումների կազմակերպում.  դաստիարակչա-
կան (կրթական, ուսուցողական) ծառայություններ, 
այն է՝ սեմինարների կազմակերպում եւ անցկա-
ցում կրծքի քաղցկեղի վերաբերյալ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20080918 (111) 13965
(220) 27.08.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 27.08.2018
(730) Դը Սյուզն Ջի. Քոմն Բրիսթ Քենսը Ֆաունդեյշն, 
Ինք., US
(540) 

(511) (510)
    դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. օգնություն 
հասարակությանը կրծքի քաղցկեղի վաղ հայտ-
նաբերման կարեւորությունը գիտակցելու հար-
ցում.
    դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառնու-
թյուններ. բարեգործական դրամական միջոցների
հավաքում, այն է՝ դրամական միջոցների հավա-
քում կրծքի քաղցկեղի հետազոտման, ինչպես նաեւ 
տեղական համայնքներում կրծքի առողջապահու-
թյան մասին իրազեկման ծրագրերի համար.
    դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, ուսու-
ցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային մի-
ջոցառումների կազմակերպում. դաստիարակչա-
կան (կրթական, ուսուցողական) ծառայություններ, 
այն է՝ սեմինարների կազմակերպում եւ անցկա-
ցում կրծքի քաղցկեղի վերաբերյալ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080927 (111) 13966
(220) 01.09.2008 (151) 09.04.2009
   (181) 01.09.2018
(730) Սյուփըրջեն, Ինք. , US
(540) 

(511) (510)
    դաս 5. դեղագործական բաղադրանյութեր 
քաղցկեղի եւ իմունային խանգարումների բուժ-
ման համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071373 (111) 13967
(220) 10.12.2007 (151) 15.04.2009
   (181) 10.12.2017
(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 
Երեւան, Մասիսի 31, AM
(540) (554) 

(511) (510)
    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. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաս-
տուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
    դաս 21.տարաներ. մասնավորապես սննդի հա-
մար.
    դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. մսի 
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, չո-
րացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, 
կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ ճարպեր, 
մասնավորապես թան.
    դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տա-
պիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ 
հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սա-
ռույց.
    դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-
ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշա-
րակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բա-
ղադրանյութեր, մասնավորապես կաթի հիմքի վրա 
պատրաստված ըմպելիքներ, որոնք ընդգրկված 
են այս դասում։

___________________
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(210) 20080270 (111) 13968
(220) 24.03.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 24.03.2018
(730) Տիգրան Արզաքանցյան, Գավառ, Զորավար 
Անդրանիկի 20, AM
(540) 

(511) (510)
    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.
    դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, ներառյալ՝ 
բրենդի։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080411 (111) 13969
(220) 30.04.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 30.04.2018
(730) Տիգրան Արզաքանցյան, Գավառ, Զորավար 
Անդրանիկի 20, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-
ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշա-
րակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.
    դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, ներառյալ 
բրենդի։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080700 (111) 13970
(220) 10.07.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 10.07.2018
(730) “Մարան” ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյանի 
22, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ գինեգույն եւ սեւ 
գունային համակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։

___________________

(210) 20080701 (111) 13971
(220) 10.07.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 10.07.2018
(730) “Մարան” ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյանի 
22, AM
(540) (554) 

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, 
մուգ ծղոտագույն, բաց կանաչ եւ մուգ գազարա-
գույն գունային համակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 21. տարա.
    դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։

___________________
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(210) 20080702 (111) 13972
(220) 10.07.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 10.07.2018
(730) “Մարան” ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյանի 
22, AM
(540) (554) 

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, 
մուգ ծղոտագույն, բաց կանաչ եւ մուգ գազարա-
գույն գունային համակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 21. տարա.
    դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։

___________________

(210) 20080705 (111) 13973
(220) 10.07.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 10.07.2018
(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 
Երեւան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 30. թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիո-
կա, սագո. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, 
հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց։

___________________

(210) 20080733 (111) 13974
(220) 17.07.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 17.07.2018
(730) Անհատ ձեռներեց Արմինե Գրիգորյան,
Երեւան, Վ.Վաղարշյան 22, բն.13, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ գույնով։
(511) (510)
    դաս 44. գեղեցկության սրահ. 
    դաս 45. հարսանյաց սրահ։

___________________

(210) 20080820 (111) 13975
(220) 08.08.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 08.08.2018
(730) “Վեգա Ուորլդ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Թումանյան 
4, AM
(540) 

(526) “CENTRE” բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ։
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին, մոխ-
րագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ։
(511) (510)
    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 կենցաղա-
յին նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ
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գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կա-
հույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ  դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.
    դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական գոր-
ծունեություն.
    դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-
նություններ.
    դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական ծառա-
յություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց հետ 
կապված մշակումներ. արդյունաբերական վերլու-
ծումներ եւ հետազոտություններ. համակարգչա-
յին ապարատների եւ ծրագրերի մշակում եւ կա-
տարելագործում։

___________________

(210) 20080864 (111) 13976
(220) 13.08.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 13.08.2018
(730) “Էմիլ եւ Ալեքսանդր” ՍՊԸ, Երեւան, Գայի 
38/1, բն. 28, AM
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու-

թյան օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կանաչ, 

բորդո, բեժ, արծաթագույն եւ սպիտակ գունային 

համակցությամբ։

(511) (510)

    դաս 33. թարխունի օղի։

___________________

(210) 20081070 (111) 13977

(220) 09.10.2008 (151) 15.04.2009

   (181) 09.10.2018

(730) “Հայաստանի Հանրապետության մամուլի 

տարածման գործակալություն” ՓԲԸ, Երեւան, Սա-

սունցի Դավթի հրապարակ 2, AM

(540) 

(511) (510)

    դաս 35. հանրապետական եւ օտարերկրյա 

թերթերի եւ ամսագրերի բաժանորդագրության 

կազմակերպում. հանրապետության տարածքում 

եւ օտար երկրներում թերթերի եւ ամսագրերի մեծա-

ծախ եւ մանրածախ առեւտրի կազմակերպում 

եւ իրականացում. գրենական պիտույքների, 

գրասենյակային առարկաների եւ հաշվիչ տեխնի-

կայի առեւտրի կազմակերպում։

___________________

(210) 20081085 (111) 13978

(220) 16.10.2008 (151) 15.04.2009

   (181) 16.10.2018

(730) “Էվրիկա գրուպ” ՍՊԸ, Երեւան, Շարուրի 

28/2, բն.58, AM
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(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կարմիր, սեւ 
եւ սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 35. մանրածախ առեւտուր։

___________________

(210) 20081096 (111) 13979
(220) 20.10.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 20.10.2018
(730) “Արմենիա թի-վի” ՓԲԸ, Երեւան, Եղվարդի 
խճուղի 1, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
    դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական եւ մշակութա-
յին միջոցառումների կազմակերպում. (հեռուստա-
ծրագրի, հեռուստահաղորդման պատրաստում)։

___________________

(210) 20081101 (111) 13980
(220) 21.10.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 21.10.2018
(730) “Թի վի ֆայֆ” ՓԲԸ, Երեւան, Եղվարդի 
Խճուղի 1, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 38. հեռարձակում.
    դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական եւ մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում. (հեռուս-
տածրագրերի պատրաստում)։

___________________

(210) 20081192 (111) 13981
(220) 11.11.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 11.11.2018
(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” ՍՊԸ, Մասիս, 
Մասիս կայարան, AM
(540) 

(526) “777” թիվն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց մոխրագույն, 

կարմիր, կարմրաշագանակագույն եւ սպիտակ 

գունային համակցությամբ։

(511) (510)

    դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։

___________________

(210) 20081235 (111) 13982
(220) 20.11.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 20.11.2018
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(730) “Բյուրեղ” հանքային ջրի” ՓԲԸ, Կոտայքի 
մարզ, գյուղ Բջնի, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-
ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշա-
րակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բա-
ղադրանյութեր։

___________________

(210) 20090192 (111) 13983
(220) 23.02.2009 (151) 15.04.2009
   (181) 23.02.2019
(730) “Արասո” ՍՊԸ, Երեւան, Եր. Քոչարի 19/5, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տա-
պիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ, ալյուր եւ 
հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ, մեղր, մաթ.խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ, աղ, մանանեխ, 
քացախ, սոուսներ (համեմունք), համեմունք, սա-
ռույց։

___________________

(210) 20090314 (111) 13984
(220) 20.03.2009 (151) 15.04.2009
   (181) 20.03.2019
(730) “Արասո” ՍՊԸ, Երեւան, Եր. Քոչարի 19/5, AM
(540) 

(511) (510)

    դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տա-

պիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ 

հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 

եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-

րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 

քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սա-

ռույց։

___________________

(210) 20080644 (111) 13985

(220) 25.06.2008 (151) 15.04.2009

   (181) 25.06.2018

(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կապույտ, 

երկնագույն, բաց եւ մուգ արծաթագույն եւ սպի-

տակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

    դաս 34. սիգարետներ. մշակված եւ չմշակված 

ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։

(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080645 (111) 13986

(220) 25.06.2008 (151) 15.04.2009

   (181) 25.06.2018

(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP



ԳՅՈՒՏԵՐ

55

ՄԱՍ 1

55

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 5 

2 5 . 0 5 . 2 0 0 9

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կապույտ, 
երկնագույն, բաց եւ մուգ ոսկեգույն եւ սպիտակ 
գունային համակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 34. սիգարետներ. մշակված եւ չմշակված 
ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080646 (111) 13987
(220) 25.06.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 25.06.2018
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ երկնա-
գույն, բաց եւ մուգ արծաթագույն, կապույտ եւ սպի-
տակ գունային համակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 34. սիգարետներ. մշակված եւ չմշակված 
ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080703 (111) 13988

(220) 10.07.2008 (151) 15.04.2009

   (181) 10.07.2018

(730) ՍիՓիԹի Հոլդինգզ, Ինք. Դելավեր նահանգի 

կորպորացիա , US
(540) 

(511) (510)

    դաս 9. հեռուստացույցներ. ձայնագրված 

տեսաերիզներ, սկավառակներ, DVD-ներ, MEMORY 

STICK (մեմորի սթիք) ֆորմատի հիշողության 

քարտեր եւ կարծր (կիսահաղորդչային) թվային 

հիշողության կրիչներ, մասնավորապես կոմպակտ 

ֆլեշ քարտեր եւ SMART MEDIA (սմարթ մեդիա) 

ֆորմատի քարտեր, անձնական համակարգիչների 

եւ համաշխարհային հաղորդակցական կապի միջո-

ցով մատչելի կինոֆիլմեր, հեռուստածրագրեր եւ 

խաղեր պարունակող համակարգչային ծրագրա-

յին արտադրանք. 

    դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղորդակ-

ցություն. հեռարձակում. հեռուստածրագրերի տա-

րածում, հեռարձակում եւ արտադրություն. հեռուս-

տածրագրերի անլար, լազերային ճառագայթի մի-

ջոցով եւ միկրոալիքային հաղորդում եւ հեռարձա-

կում. հեռուստածրագրերի մալուխային, արբան-

յակային եւ անմիջական (բաժանորդային) հաղոր-

դում եւ տարածում. համակարգչային ցանցերի եւ 

տեսասերվերների միջոցով հեռուստածրագրերի

օնլայն հաղորդում եւ տարածում. վերոհիշյալ ծա-

ռայությունների վերաբերյալ հեռուստատեքստերի 

ծառայություններ.

    դաս 41. հեռուստածրագրերի եւ կինոֆիլմերի

տեսքով զվարճություններ. հեռուստածրագրերի 

եւ կինոֆիլմերի արտադրություն եւ տարածում. 

հեռուստածրագրերի կազմում. համաշխարհային 

հաղորդակցական ցանցի կամ անլար սարքերի մի-

ջոցով հոսքային հեռարձակվող, բեռնվող կամ այլ 

կերպ տրամադրվող ձայնատեսային ծրագրեր։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20080712 (111) 13989
(220) 11.07.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 11.07.2018
(730) Ռ ընդ Ա Բեյլի ընդ Քո , IE
(310) 1.2008/72    (320)17.01.2008    (330) IE
(540) 

(526) Բացի “BAILEYS” բառից եւ “R & A BAILEY” 
ֆաքսիմիլեից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնու-
րույն պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, դեղին, դեղնա-
դարչնագույն, կարմիր, սպիտակ, երկնագույն, կա-
պույտ, կանաչ եւ բաց կանաչ գունային համակցու-
թյամբ։
(511) (510)
    դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080727 (111) 13990
(220) 16.07.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 16.07.2018
(730) Կայաբա Ինդսթրի Քո., Լթդ. (Կայաբա Կոգ-
յո Կաբուշիկի Կաիշա) , JP
(540) 

(511) (510)
    դաս 4. հանքային յուղեր եւ քսուքներ արդյու-
նաբերական նպատակների համար (ոչ վառելիքի 
համար). ոչ հանքային յուղեր եւ քսուքներ արդյու-
նաբերական նպատակների համար (ոչ վառելիքի 
համար)։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080728 (111) 13991
(220) 16.07.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 16.07.2018
(730) Կայաբա Ինդսթրի Քո., Լթդ. (Կայաբա Կոգ-
յո Կաբուշիկի Կաիշա) , JP
(540) 

(511) (510)
    դաս 4. հանքային յուղեր եւ քսուքներ արդյու-
նաբերական նպատակների համար (ոչ վառելիքի 
համար). ոչ հանքային յուղեր եւ քսուքներ արդյու-
նաբերական նպատակների համար (ոչ վառելիքի 

համար)։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080759 (111) 13992

(220) 24.07.2008 (151) 15.04.2009

   (181) 24.07.2018

(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մորեգույն, մուգ 

մորեգույն եւ բաց վարդագույն գունային համակ-

ցությամբ։

(511) (510)

    դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային արտադրանք, 

սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, վառիչներ, լուց-

կի։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20080833 (111) 13993
(220) 11.08.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 11.08.2018
(730) Պաբիանիցկիե Զակլադի Ֆարմացեուտիչնե 
Պոլֆա Սպոլկա Ակցիջնա, PL
(540) 

(511) (510)
    դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080834 (111) 13994
(220) 11.08.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 11.08.2018
(730) Պաբիանիցկիե Զակլադի Ֆարմացեուտիչնե 
Պոլֆա Սպոլկա Ակցիջնա, PL
(540) 

(511) (510)
    դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080839 (111) 13995
(220) 11.08.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 11.08.2018
(730) ՋիԷմՓի Լթդ , GE
(540) 

(511) (510)
    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. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաս-
տուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080947 (111) 13996
(220) 09.09.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 09.09.2018
(730) Շիմանո Ինք. , JP
(540) 

(511) (510)
    դաս 9 պարբերականության ցուցասարքեր, 
պարբերականության չափիչներ, ինչպես նաև թիա-
կավոր նավակների, բայդարկաների եւ ակադեմի-
ական թիավարության մակույկների համար հա-
մակարգիչներ, որոնք ապահովում են որոշ կամ 
բոլոր նշված ֆունկցիաների կատարումը, այն է՝ 
պարբերականության, անցած ժամանակի, ընթա-
ցիկ ժամանակի, օրվա, ամսաթվի, ճանապարհային 
ժամանակի որոշում եւ ցուցանշում, վայրկյանաչա-
փի ֆունկցիա. արագության ցուցասարքեր, արա-
գության չափիչներ, ինչպես նաև թիակավոր նա-
վակների, բայդարկաների եւ ակադեմիական թիա-
վարության մակույկների համար համակարգիչներ, 
որոնք ապահովում են որոշ կամ բոլոր նշված 
ֆունկցիաների կատարումը, այն է՝ պարբերակա-
նության, ընթացիկ արագության, անցած ժամանա-
կի, ընթացիկ ժամանակի, օրվա, ամսաթվի, հեռա-
վորության, անոթազարկի հաճախության, ճանա-
պարհային ժամանակի, մինչեւ վերջնակետ հեռա-
վորության, մաքսիմալ արագության, միջին արա-
գության, հեռավորությունը անցնելու միջին ժամա-
նակի, անցած հեռավորությունների, միջին հեռավո-
րությունների ընդհանուր թվի, միջին արագության
նկատմամբ ընթացող արագության շեղումների 
որոշում եւ ցուցանշում, վայրկյանաչափի եւ հեռա-
վորության հատվածների հաշվիչի ֆունկցիա. թիա-
կավոր նավակների, բայդարկաների եւ ակադեմի-
ական թիավարության մակույկների համար հա-
մակարգիչներ, որոնք հանդերձված են բարձրա-
խոսներով, ուժեղարարներով, կրոսովերներով (հա-
մակարգային անցումներով), բարձրախոսների կոր-
պուսներով, խոսափողերով, վայրկյանաչափով, 
հեռավորության հատվածների հաշվիչով, ճանա-
պարհային ժամանակի եւ պարբերականության 
որոշման եւ ցուցանշման սարքերով. ձայնային 
ապարատուրա տրանսպորտային միջոցների հա-
մար, այն է՝ ձայնային համակարգեր թիակավոր նա-
վակների, բայդարկաների եւ ակադեմիական թի-
ավարության մակույկների համար, որոնց կազմի
մեջ մտնում են բարձրախոսներ, ուժեղարարներ, 



ԳՅՈՒՏԵՐ

58

ՄԱՍ 1

58

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 5 

2 5 . 0 5 . 2 0 0 9

խոսափողեր, կրոսովերներ (համակարգային ան-
ցումներ), բարձրախոսների կորպուսներ.
    դաս 12. թիակներ. մակույկների կառուցված-
քային տարրեր, այն է՝ թիակների հենարանային 
կառուցվածքներ. թիակների հենարանային կա-
ռուցվածքներ, այն է՝ սարքեր, որոնք ամրացվում 
են թիակային մակույկներին եւ բայդարկաներին 
թիակները մակույկի եզրից հեռավորության վրա 
պահելու համար. մակույկների եւ բայդարկաների 
կառուցվածքային մասեր. թիակալեր. թիակալների 
սեւեռիչներ. մակույկների մասեր, այն է ակադեմիա-
կան թիավարության մակույկներում կոշիկների ամ-
րացման ամրակներ. նստարանների ուղղորդիչներ, 
հենարաններ, այն է՝ ուղղորդիչներ, հենարաններ, 
որոնց վրա կարող է սահել նստարանը. նստա-
րաններ տրանսպորտային միջոցների համար. 
նստարաններ տրանսպորտային միջոցների հա-
մար, այն է՝ նստարաններ թիակավոր նավակների, 
բայդարկաների եւ ակադեմիական թիավարության
մակույկների համար. մակույկներին ամրացվող սա-
հող, դուրսքաշովի նստարաններ տրանսպորտային 
միջոցների համար. թիակավոր նավակների, բայ-
դարկաների եւ ակադեմիական թիավարության
մակույկների համար ողնոցներ. ղեկեր, ղեկային 
սարքեր, ղեկեր մակույկների եւ նավակների հա-
մար. ղեկային մեխանիզմներ.
    դաս 25. կոշկեղեն։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080957 (111) 13997
(220) 12.09.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 12.09.2018
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP
(540) 

(526) “SUPER SLIMS” գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ։
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, սեւ, բաց 
եւ մուգ երկնագույն, արծաթամոխրագույն ու սպի-
տակ գունային համակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 34. սիգարետներ. մշակված եւ չմշակված 
ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080965 (111) 13998
(220) 12.09.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 12.09.2018
(730) Սան Մայքրոսիսթեմզ, Ինք., Դելավերի նա-
հանգ, US
(540) 

(511) (510)
    դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության եւ ուսուցման սարքեր եւ 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, մի-
ացման, փոխակերպման, կուտակման, կարգա-
վորման կամ վերահսկման սարքեր եւ գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման եւ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկա-
կիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. առեւտրի 
ավտոմատներ եւ կանխավճարով աշխատող ապա-
րատների մեխանիզմներ. դրամարկղային ապա-
րատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ եւ համակարգիչներ. 
կրակմարիչներ, համակարգչային սարքավորում, 
համակարգչային ապարատային արտադրանք. 
համակարգիչներին կից սարքեր. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային օպերա-
ցիոն համակարգեր. դյուրակիր (ձեռքի) համակար-
գիչներ. (mainframe) մեյնֆրեյմ-դասի (ունիվերսալ 
խոշոր) համակարգիչներ. համակարգչային աշ-
խատակայաններ. տեսացուցասարքեր. ստեղնաշ-
արեր. մոնիտորներ. սերվերներ. սկավառակա-
վարներ. տվյալների պահման համակարգչային 
սարքեր. ինտեգրալային սխեմաներ. ինտերֆեյսա-
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յին մեկուսատախտակներ. մոդեմներ. «մկնիկ» տի-
պի մանիպուլյատորներ. մկնիկների գորգիկներ. 
արտաքին սարքեր. տպիչներ եւ տպիչներին 
կից սարքեր. էլեկտրոնային բաղադրիչներով 
եւ բնիկներով տպագրական ինտեգրալային 
սխեմաներ. պրոցեսորներ եւ հիշողության բլոկներ. 
տեղեկատվության դատարկ մագնիսական 
կրիչներ. ձայներիզային մագնիտոֆոններ. ձայների-
զային նվագարկիչներ. կոմպակտ սկավառակների 
նվագարկիչներ. կոմպակտ սկավառակների վրա 
գրանցող սարքեր. կիսահաղորդիչ բաղադրիչներ. 
սիլիցիումային մեկուսատախտակներ. հայտարա-
րությունների էլեկտրոնային տախտակներ. համա-
կարգչային դատարկ սկավառակներ գրանցման 
համար. հաշվիչներ. համակարգչային չիփեր. հա-
մակարգչային սկավառակատարներ. համակարգ-
չային սկավառակներ. տվյալների պրոցեսորներ. 
թվային խցիկներ. թվային տեսամագնիտոֆոններ. 
ծածկագրման էլեկտրոնային բլոկներ. ֆաքսիմի-
լային ապարատներ. գլոբալ հայտնաբերման հա-
մակարգերի հաղորդիչներ եւ ընդունիչներ (GPS). 
ինտերնետային հեռուստատեսության սարքավո-
րումներ. միկրոպրոցեսորներ. միկրոհամակար-
գիչներ. մինիհամակարգիչներ. կինոխցիկներ. օպ-
տիկական պատկերամուտներ. օսցիլոգրաֆներ. 
քայլաչափեր. լուսապատճենահանող ապա-
րատներ. անձնական թվային քարտուղարներ. լու-
սախցիկներ. լուսանկարչական պրոյեկցիոն ապա-
րատներ. սլայդների դիտման պրոյեկցիոն ապա-
րատներ. ռադիոփեյջերներ. ռադիոապարատներ. 
պատկերամուտներ, բանական քարտեր. բանա-
կան քարտերի ընթերցման սարքեր. հեռախոսային 
ապարատներ. հեռախոսային ինքնապատասխա-
նիչներ. հեռուստատեսային ապարատներ. հեռուս-
տատեսային կցուրդներ. թերմոստատներ. տեսախ-
ցիկներ. տեսաերիզների գրանցման սարքեր. տեսա-
մոնիտորներ. տեսաժապավենների վրա գրան-
ցող սարքեր. ձայնային հաղորդագրությունների 
փոխանցման սարքեր. սարքեր քվեարկության 
համար. ինտերնետ-հեռախոսներ. տվյալների 
անլար փոխանցման եւ փոխանակման սարքեր. 
համակարգչային ծրագրերի համատեղելիու-
թյան տեստավորման համար համակարգչային 
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրեր համակարգ-
չային ցանցերի կառուցման համար. համակարգ-
չային ծրագրեր համակարգչային նմանակման հա-
մար. համակարգչային ծրագրեր էլեկտրոնային 
փոստի համար. համակարգչային ծրագրեր գրաֆի-

կական ինտերֆեյսների ստեղծման համար. համա-
կարգչային ծրագրեր տվյալների բազաների կառա-
վարման համար. համակարգչային ծրագրեր փաս-
տաթղթերի մշակման համար. համակարգչային 
ծրագրեր տեքստերի մշակման համար. էլեկտրո-
նային աղյուսակների պատրաստման համակարգ-
չային ծրագրեր. համակարգչային ծրագրեր համա-
կարգչային անվտանգության համար. համակարգ-
չային ծրագրեր համակարգչային ծրագրերի, ծրագ-
րավորման լեզուների, գործիքային միջոցների լրա-
կազմերի եւ յուրացուցիչների մշակման համար. հա-
մակարգչային ծրագրեր համակարգիչներում, հա-
մակարգչային ցանցերում եւ գլոբալ հաղորդակցա-
կան ցանցերում այլ համակարգչային ծրագրերի 
մշակման, յուրացման եւ կատարման համար. հա-
մակարգչային ծրագրեր նավարկման, դիտման, 
տեղեկատվության փոխանցման համար եւ հա-
մակարգիչներում, համակարգչային ցանցերում 
եւ գլոբալ հաղորդակցական ցանցերում այլ հա-
մակարգչային ծրագրերի տարածման եւ դիտ-
ման համար. համակարգչային ծրագրեր ձայնի, 
տեսագրության, պատկերների, գրաֆիկայի եւ 
(կամ) տվյալների գրանցման, մշակման, ստաց-
ման, վերարտադրման, փոխանցման, փոփոխման, 
սեղմման, ապասեղմման, հեռարձակման, միաց-
ման եւ (կամ) ուժեղացման համար. համակարգչա-
յին ծրագրեր օպերացիոն համակարգերի համար. 
համակարգչային ծառայողական ծրագրեր. համա-
կարգչային ծրագրեր համակարգչային սերվերների 
համար. համակարգչային ծրագրեր հեռախոսների 
համար. համակարգչային ծրագրեր տվյալների բա-
զաներ մուտքի համար. համակարգչային խաղա-
յին ծրագրեր. գլոբալ համակարգչային ցանցերից 
բեռնվող համակարգչային ծրագրեր. վերը թվարկ-
ված ապրանքների հետ լրակազմում վաճառվող օգ-
տագործման հրահանգներ՝ էլեկտրոնային տեսքով. 
բեռնվող էլեկտրոնային հրապարակումներ։
(740) Ալ. Նահապետյան
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(511) (510)
    դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության եւ ուսուցման սարքեր եւ 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, մի-
ացման, փոխակերպման, կուտակման, կարգա-
վորման կամ վերահսկման սարքեր եւ գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման եւ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկա-
կիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. առեւտրի 
ավտոմատներ եւ կանխավճարով աշխատող ապա-
րատների մեխանիզմներ. դրամարկղային ապա-
րատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ եւ համակարգիչներ. 
կրակմարիչներ, համակարգչային սարքավորում, 
համակարգչային ապարատային արտադրանք. 
համակարգիչներին կից սարքեր. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային օպերա-
ցիոն համակարգեր. դյուրակիր (ձեռքի) համակար-
գիչներ. (mainframe) մեյնֆրեյմ-դասի (ունիվերսալ 
խոշոր) համակարգիչներ. համակարգչային աշ-
խատակայաններ. տեսացուցասարքեր. ստեղնաշ-
արեր. մոնիտորներ. սերվերներ. սկավառակա-
վարներ. տվյալների պահման համակարգչային 
սարքեր. ինտեգրալային սխեմաներ. ինտերֆեյսա-
յին մեկուսատախտակներ. մոդեմներ. «մկնիկ» տի-
պի մանիպուլյատորներ. մկնիկների գորգիկներ. 
արտաքին սարքեր. տպիչներ եւ տպիչներին 
կից սարքեր. էլեկտրոնային բաղադրիչներով 
եւ բնիկներով տպագրական ինտեգրալային 
սխեմաներ. պրոցեսորներ եւ հիշողության բլոկներ. 
տեղեկատվության դատարկ մագնիսական 
կրիչներ. ձայներիզային մագնիտոֆոններ. ձայների-
զային նվագարկիչներ. կոմպակտ սկավառակների 
նվագարկիչներ. կոմպակտ սկավառակների վրա 
գրանցող սարքեր. կիսահաղորդիչ բաղադրիչներ. 
սիլիցիումային մեկուսատախտակներ. հայտարա-
րությունների էլեկտրոնային տախտակներ. համա-
կարգչային դատարկ սկավառակներ գրանցման 
համար. հաշվիչներ. համակարգչային չիփեր. հա-
մակարգչային սկավառակատարներ. համակարգ-
չային սկավառակներ. տվյալների պրոցեսորներ. 
թվային խցիկներ. թվային տեսամագնիտոֆոններ. 
ծածկագրման էլեկտրոնային բլոկներ. ֆաքսիմի-
լային ապարատներ. գլոբալ հայտնաբերման հա-
մակարգերի հաղորդիչներ եւ ընդունիչներ (GPS). 
ինտերնետային հեռուստատեսության սարքավո-

րումներ. միկրոպրոցեսորներ. միկրոհամակար-
գիչներ. մինիհամակարգիչներ. կինոխցիկներ. 
օպտիկական պատկերամուտներ. օսցիլոգրաֆ-
ներ. քայլաչափեր. լուսապատճենահանող ապա-
րատներ. անձնական թվային քարտուղարներ. լու-
սախցիկներ. լուսանկարչական պրոյեկցիոն ապա-
րատներ. սլայդների դիտման պրոյեկցիոն ապա-
րատներ. ռադիոփեյջերներ. ռադիոապարատներ. 
պատկերամուտներ, բանական քարտեր. բանա-
կան քարտերի ընթերցման սարքեր. հեռախոսա-
յին ապարատներ. հեռախոսային ինքնապատաս-
խանիչներ. հեռուստատեսային ապարատներ. 
հեռուստատեսային կցուրդներ. թերմոստատներ. 
տեսախցիկներ. տեսաերիզների գրանցման 
սարքեր. տեսամոնիտորներ. տեսաժապավենների 
վրա գրանցող սարքեր. ձայնային հաղորդագ-
րությունների փոխանցման սարքեր. սարքեր 
քվեարկության համար. ինտերնետ-հեռախոսներ. 
տվյալների անլար փոխանցման եւ փոխանակման 
սարքեր. համակարգչային ծրագրերի համատեղելի-
ության տեստավորման համար համակարգչային 
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրեր համակարգ-
չային ցանցերի կառուցման համար. համակարգ-
չային ծրագրեր համակարգչային նմանակման հա-
մար. համակարգչային ծրագրեր էլեկտրոնային 
փոստի համար. համակարգչային ծրագրեր գրաֆի-
կական ինտերֆեյսների ստեղծման համար. համա-
կարգչային ծրագրեր տվյալների բազաների կառա-
վարման համար. համակարգչային ծրագրեր փաս-
տաթղթերի մշակման համար. համակարգչային 
ծրագրեր տեքստերի մշակման համար. էլեկտրո-
նային աղյուսակների պատրաստման համակարգ-
չային ծրագրեր. համակարգչային ծրագրեր համա-
կարգչային անվտանգության համար. համակարգ-
չային ծրագրեր համակարգչային ծրագրերի, ծրագ-
րավորման լեզուների, գործիքային միջոցների լրա-
կազմերի եւ յուրացուցիչների մշակման համար. հա-
մակարգչային ծրագրեր համակարգիչներում, հա-
մակարգչային ցանցերում եւ գլոբալ հաղորդակցա-
կան ցանցերում այլ համակարգչային ծրագրերի 
մշակման, յուրացման եւ կատարման համար. հա-
մակարգչային ծրագրեր նավարկման, դիտման, 
տեղեկատվության փոխանցման համար եւ հա-
մակարգիչներում, համակարգչային ցանցերում 
եւ գլոբալ հաղորդակցական ցանցերում այլ հա-
մակարգչային ծրագրերի տարածման եւ դիտ-
ման համար. համակարգչային ծրագրեր ձայնի, 
տեսագրության, պատկերների, գրաֆիկայի եւ 
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(կամ) տվյալների գրանցման, մշակման, ստաց-
ման, վերարտադրման, փոխանցման, փոփոխման, 
սեղմման, ապասեղմման, հեռարձակման, միաց-
ման եւ (կամ) ուժեղացման համար. համակարգչա-
յին ծրագրեր օպերացիոն համակարգերի համար. 
համակարգչային ծառայողական ծրագրեր. համա-
կարգչային ծրագրեր համակարգչային սերվերների 
համար. համակարգչային ծրագրեր հեռախոսների 
համար. համակարգչային ծրագրեր տվյալների բա-
զաներ մուտքի համար. համակարգչային խաղա-
յին ծրագրեր. գլոբալ համակարգչային ցանցերից 
բեռնվող համակարգչային ծրագրեր. վերը թվարկ-
ված ապրանքների հետ լրակազմում վաճառվող օգ-
տագործման հրահանգներ՝ էլեկտրոնային տեսքով. 
բեռնվող էլեկտրոնային հրապարակումներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080967 (111) 14000
(220) 12.09.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 12.09.2018
(730) Սան Մայքրոսիսթեմզ, Ինք., Դելավերի նա-
հանգ , US
(540) 

(511) (510)
    դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխա-
կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 

հսկման (ստուգման), փրկության եւ ուսուցման 

սարքեր եւ գործիքներ. էլեկտրականության հա-

ղորդման, միացման, փոխակերպման, կուտակ-

ման, կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր 

եւ գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 

հաղորդման եւ վերարտադրման սարքեր. մագ-

նիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավա-

ռակներ. առեւտրի ավտոմատներ եւ կանխավճա-

րով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրա-

մարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ, համակարգչա-
յին սարքավորում, համակարգչային ապարատա-
յին արտադրանք. համակարգիչներին կից սարքեր. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. համա-
կարգչային օպերացիոն համակարգեր. դյուրակիր 
(ձեռքի) համակարգիչներ. (mainframe) մեյնֆրեյմ-
դասի (ունիվերսալ խոշոր) համակարգիչներ. հա-
մակարգչային աշխատակայաններ. տեսացուցա-
սարքեր. ստեղնաշարեր. մոնիտորներ. սերվերներ. 
սկավառակավարներ. տվյալների պահման համա-
կարգչային սարքեր. ինտեգրալային սխեմաներ. 
ինտերֆեյսային մեկուսատախտակներ. մոդեմներ. 
«մկնիկ» տիպի մանիպուլյատորներ. մկնիկների 
գորգիկներ. արտաքին սարքեր. տպիչներ եւ 
տպիչներին կից սարքեր. էլեկտրոնային բաղադ-
րիչներով եւ բնիկներով տպագրական ինտեգրա-
լային սխեմաներ. պրոցեսորներ եւ հիշողության 
բլոկներ. տեղեկատվության դատարկ մագնիսա-
կան կրիչներ. ձայներիզային մագնիտոֆոններ. 
ձայներիզային նվագարկիչներ. կոմպակտ սկա-
վառակների նվագարկիչներ. կոմպակտ սկավա-
ռակների վրա գրանցող սարքեր. կիսահաղոր-
դիչ բաղադրիչներ. սիլիցիումային մեկուսատախ-
տակներ. հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախտակներ. համակարգչային դատարկ սկա-
վառակներ գրանցման համար. հաշվիչներ. հա-
մակարգչային չիփեր. համակարգչային սկավա-
ռակատարներ. համակարգչային սկավառակներ. 
տվյալների պրոցեսորներ. թվային խցիկներ. թվա-
յին տեսամագնիտոֆոններ. ծածկագրման էլեկտրո-
նային բլոկներ. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
գլոբալ հայտնաբերման համակարգերի հաղոր-
դիչներ եւ ընդունիչներ (GPS). ինտերնետային 
հեռուստատեսության սարքավորումներ. միկրոպ-
րոցեսորներ. միկրոհամակարգիչներ. մինիհամա-
կարգիչներ. կինոխցիկներ. օպտիկական պատկերա-
մուտներ. օսցիլոգրաֆներ. քայլաչափեր. լուսա-
պատճենահանող ապարատներ. անձնական թվա-
յին քարտուղարներ. լուսախցիկներ. լուսանկարչա-
կան պրոյեկցիոն ապարատներ. սլայդների դիտ-
ման պրոյեկցիոն ապարատներ. ռադիոփեյջերներ. 
ռադիոապարատներ. պատկերամուտներ, բանա-
կան քարտեր. բանական քարտերի ընթերցման 
սարքեր. հեռախոսային ապարատներ. հեռախո-
սային ինքնապատասխանիչներ. հեռուստատեսա-
յին ապարատներ. հեռուստատեսային կցուրդներ. 
թերմոստատներ. տեսախցիկներ. տեսաերիզների 
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գրանցման սարքեր. տեսամոնիտորներ. տեսա-
ժապավենների վրա գրանցող սարքեր. ձայնային 
հաղորդագրությունների փոխանցման սարքեր. 
սարքեր քվեարկության համար. ինտերնետ-հեռա-
խոսներ. տվյալների անլար փոխանցման եւ փոխա-
նակման սարքեր. համակարգչային ծրագրերի հա-
մատեղելիության տեստավորման համար համա-
կարգչային ծրագրեր. համակարգչային ծրագրեր 
համակարգչային ցանցերի կառուցման համար. հա-
մակարգչային ծրագրեր համակարգչային նմանակ-
ման համար. համակարգչային ծրագրեր էլեկտրո-
նային փոստի համար. համակարգչային ծրագրեր 
գրաֆիկական ինտերֆեյսների ստեղծման համար. 
համակարգչային ծրագրեր տվյալների բազաների 
կառավարման համար. համակարգչային ծրագրեր 
փաստաթղթերի մշակման համար. համակարգչա-
յին ծրագրեր տեքստերի մշակման համար. էլեկտրո-
նային աղյուսակների պատրաստման համակարգ-
չային ծրագրեր. համակարգչային ծրագրեր համա-
կարգչային անվտանգության համար. համակարգ-
չային ծրագրեր համակարգչային ծրագրերի, ծրագ-
րավորման լեզուների, գործիքային միջոցների լրա-
կազմերի եւ յուրացուցիչների մշակման համար. հա-
մակարգչային ծրագրեր համակարգիչներում, հա-
մակարգչային ցանցերում եւ գլոբալ հաղորդակցա-
կան ցանցերում այլ համակարգչային ծրագրերի 
մշակման, յուրացման եւ կատարման համար. հա-
մակարգչային ծրագրեր նավարկման, դիտման, 
տեղեկատվության փոխանցման համար եւ հա-
մակարգիչներում, համակարգչային ցանցերում 
եւ գլոբալ հաղորդակցական ցանցերում այլ հա-
մակարգչային ծրագրերի տարածման եւ դիտ-
ման համար. համակարգչային ծրագրեր ձայնի, 
տեսագրության, պատկերների, գրաֆիկայի եւ 
(կամ) տվյալների գրանցման, մշակման, ստաց-
ման, վերարտադրման, փոխանցման, փոփոխման, 
սեղմման, ապասեղմման, հեռարձակման, միաց-
ման եւ (կամ) ուժեղացման համար. համակարգչա-
յին ծրագրեր օպերացիոն համակարգերի համար. 
համակարգչային ծառայողական ծրագրեր. համա-
կարգչային ծրագրեր համակարգչային սերվերների 
համար. համակարգչային ծրագրեր հեռախոսների 
համար. համակարգչային ծրագրեր տվյալների բա-
զաներ մուտքի համար. համակարգչային խաղա-
յին ծրագրեր. գլոբալ համակարգչային ցանցերից 
բեռնվող համակարգչային ծրագրեր. վերը թվարկ-
ված ապրանքների հետ լրակազմում վաճառվող օգ-
տագործման հրահանգներ՝ էլեկտրոնային տեսքով. 
բեռնվող էլեկտրոնային հրապարակումներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080972 (111) 14001
(220) 16.09.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 16.09.2018
(730) Շմիդտ Հանդելսգեզելշաֆթ մբՀ, DE
(540) (554) 

(526) Բացի “MIKADO” բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ, դեղին, 
կարմիր, սեւ, ոսկեգույն եւ դարչնագույն գունային 
համակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 29. բանջարեղենի եւ մրգերի պահա-
ծոներ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20081171 (111) 14002
(220) 31.10.2008 (151) 15.04.2009
   (181) 31.10.2018
(730) Քըրիբիըն Դիսթիլլըրս Քորփորեյշն, Լիմի-
թիդ , AI
(540) (554) 
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(511) (510)
    դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի) եւ լիկյորներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20061008 (111) 14003
(220) 25.08.2006 (151) 16.04.2009
   (181) 25.08.2016
(730) Վոլթոն Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ , KY
(540) 

(511) (510)
    դաս 18. կաշի եւ կաշվի նմանակումներ, դրան-
ցից պատրաստված իրեր, տուփեր, պայուսակներ, 
ծովափի պայուսակներ, կանացի պայուսակներ, 
իրերի տոպրակներ, գոտկատեղի պայուսակներ, 
պարկեր, կաշվե իրեր փաստաթղթերի համար, 
թղթապայուսակներ, դրամապանակներ, բանա-
լիները պահելու հարմարանքներ, ճամպրուկներ, 
քսակներ, դրամապանակներ, գրպանիկներ բա-
նալու համար, անձրեւանոցներ, արեւային հովա-
նոցներ, ձեռնափայտեր, գավազաններ, թղթապա-
նակներ եւ պատյաններ կրեդիտային քարտերի 
համար, թիկնապայուսակներ, դպրոցական 
պայուսակներ, պայուսակներ գրքերի համար, 
մեծ պայուսակներ, սպորտային պայուսակներ, 
իրատոպրակներ, փողի տոպրակ, ուսապայու-
սակներ, ուսափոկեր, բանալիների պատյաններ, 
չեկի գրքույկի պատյաններ, մասեր եւ պահեստա-
մասեր վերոնշյալ ապրանքների համար, բոլորը 
ընդգրկված դաս 18-ում. 
    դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, բաճ-
կոններ, ջինսեր, տաբատներ, կիսավարտիքներ, 
բազկապատեր (թեւքածալեր), շապիկներ (բլուզ-
ներ), ամենօրյա շապիկներ (բլուզներ), ամենօրյա
վերնազգեստ, կարճ թեւքերով մայկաներ, բանվո-
րական բլուզներ, շրջազգեստներ, բաճկոնակներ 
(ժիլետներ), վերարկուներ, բամբակե տրիկոտաժե 
շապիկներ, սպորտային կոստյումներ, սպորտային 
հագուստ, մարզական կոստյումներ, զգեստներ, 
սվիտերներ, անթեւք զգեստ, կանացի բրդե հյուս-
ված ժակետներ, հագնելու սպիտակեղեն, գլխա-
կապեր, գլխի ծածկոցներ, գլխարկներ, շարֆեր, 
փողկապներ, կիսագուլպաներ, գոտիներ, տաք 
գուլպաներ, գամաշներ (ճարմանդներ), գուլպաներ, 
զուգագուլպաներ, կրծկալներ, (կիսա)կոշիկներ, 

ճտքավոր (երկարաճիտ) կոշիկներ, տնային (կի-
սա)կոշիկներ. 
    դաս 35. մանրածախ եւ մեծածախ առեւտուր
հետեւյալ ապրանքների՝ ժամացույցների (գրպանի, 
թեւի), ժամացույցների, պաշտպանիչ ակնոցների, 
կաշվից եւ կաշվի նմանակումներից պատրաստ-
ված իրերի, տուփերի, պայուսակների, ծովափի 
պայուսակների, կանանց պայուսակների, իրերի 
տոպրակների, գոտկատեղի պայուսակների, 
պարկերի, փաստաթղթերի համար կաշվե իրերի, 
թղթապայուսակների, դրամապանակների, բանա-
լիները պահելու հարմարանքների, ճամպրուկների, 
քսակների, բանալու համար գրպանիկների, 
անձրեւանոցների, արեւային հովանոցների, ձեռնա-
փայտերի, գավազանների, կրեդիտային քարտերի 
թղթապանակների եւ պատյանների, թիկնապայու-
սակների, դպրոցական պայուսակների, գրքերի հա-
մար պայուսակների, մեծ պայուսակների, սպոր-
տային պայուսակների, իրատոպրակների, փողի 
տոպրակների, ուսապայուսակների, ուսափոկերի, 
բանալիների պատյանների, չեկի գրքույկի պատ-
յանների, մասերի եւ վերոնշյալ ապրանքների 
պահեստամասերի, նորաձեւության պարագաների, 
հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկների, բաճկոնների, 
ջինսերի, տաբատների, կիսավարտիքների, բազկա-
պատերի (թեւքածալեր), շապիկների (բլուզների), 
ամենօրյա շապիկների (բլուզների), ամենօրյա
վերնազգեստի, կարճ թեւքերով մայկաների, բան-
վորական բլուզների, շրջազգեստների, բաճկո-
նակների (ժիլետների), վերարկուների, բամբակե 
տրիկոտաժե շապիկների, սպորտային կոստ-
յումների, սպորտային հագուստի, մարզական 
կոստյումների, զգեստների, սվիտերների, անթեւք 
զգեստների, կանացի բրդե հյուսված ժակետների, 
հագնելու սպիտակեղենի, գլխակապերի, գլխի ծած-
կոցների, գլխարկների, շարֆերի, փողկապների, 
կիսագուլպաների, գոտիների, տաք գուլպաների, 
գամաշների (ճարմանդների), գուլպաների, զուգա-
գուլպաների, կրծկալների, (կիսա)կոշիկների, ճտքա-
վոր (երկարաճիտ) կոշիկների, տնային (կիսա)կոշ-
իկների, վերոնշյալ ապրանքների մատակարար-
ման ծառայություններ ինտերնետի եւ այլ տեղային 
եւ համաշխարհային համակարգչային ցանցերի մի-
ջոցով, հասցեատերերի ցուցակի, փոստային առա-
քումների, հեռախոսի եւ մյուս բոլոր հաղորդակցու-
թյան եւ հեռահաղորդակցության պատվիրատվու-
թյան կոմպիլյացիա, ուղիղ փոստային առաքմամբ 
գովազդ, խորհրդատվություն գործարարության 
ասպարեզում եւ գործարարության կառավարման 
ծառայություններ, գովազդային ծառայություններ, 
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ապրանքների ցուցադրման ծառայություններ, գո-
վազդային ծառայություններ, մարկետինգային 
եւ առաջխաղացման ծառայություններ, շուկա-
յի վերլուծության եւ հետազոտության ծառայու-
թյուններ, ներմուծման եւ/կամ արտահանման գոր-
ծակալությունների ծառայություններ, գործարա-
րի անունից ապրանքների ձեռքբերում եւ գնում, 
ցուցափեղկերի ձեւավորում; բոլորը ընդգրկված 
դաս 35-ում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070298 (111) 14004
(220) 16.03.2007 (151) 16.04.2009
   (181) 16.03.2017
(730) Յոհ. Ուիլ. Ֆոն Այքեն ԳմբՀ, DE
(540) 

(511) (510)
    դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, սիգարներ, 
սիգարիլներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071089 (111) 14005
(220) 28.09.2007 (151) 16.04.2009
   (181) 28.09.2017
(730) “Էդգար առաջին” ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գյուղ Մրգավան, AM
(540) 

(526) Բացի “ԷԴԳԱՐ ԱՌԱՋԻՆ” եւ “EDGAR” անվա-

նումներից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 

պահպանության օբյեկտներ չեն

(511) (510)

    դաս 33. օղի։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080362 (111) 14006

(220) 18.04.2008 (151) 16.04.2009

   (181) 18.04.2018

(730) Փ.Թ. Փութրա Սթաբաթ Ինդասթրի, ID
(540) 

(526) “DELUXE” բառը եւ “FINEST CIGARETTES” 

արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կա-

պույտ, դեղին, սպիտակ եւ կարմիր գունային հա-

մակցությամբ։

(511) (510)

    դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտներ. ծխելու պի-

տույքներ, սիգարներ, մոխրամաններ, վառիչներ, 

լուցկիներ։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080514 (111) 14007

(220) 26.05.2008 (151) 16.04.2009

   (181) 26.05.2018

(730) Շրի Լանկա Թի Բորդ , LK
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(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն։
(511) (510)
    դաս 30. թեյ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080542 (111) 14008
(220) 06.06.2008 (151) 16.04.2009
   (181) 06.06.2018
(730) Ռեմտսմա Սիգարետենֆաբրիկեն ԳմբՀ, DE
(540) 

(526) “ԼՅՈՒԿՍ”(ռուս.) բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։
(511) (510)
    դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ. սիգարներ. ծխախոտային ար-
տադրանք. ոչ բժշկական եւ բուժական նպա-
տակներով օգտագործվող ծխախոտի փոխա-
րիչներ. լուցկիներ եւ ծխելու պիտույքներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080588 (111) 14009
(220) 16.06.2008 (151) 16.04.2009
   (181) 16.06.2018
(730) Մացուշիտա Էլեքթրիք Ինդասթրիըլ Քո., 
ԼԹԴ. , JP
(540) 

(511) (510)
    դաս 9. թվային լուսախցիկներ. մասեր եւ կցա-
մասեր վերոնշյալ ապրանքների համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080613 (111) 14010
(220) 20.06.2008 (151) 16.04.2009
   (181) 20.06.2018
(730) Ջ. ընդ Փ. Քոութս, Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511) (510)
    դաս 23. մանածագործվածքային թելեր եւ ման-
վածք։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080616 (111) 14011
(220) 20.06.2008 (151) 16.04.2009
   (181) 20.06.2018
(730) Խոսե Վիսենթե Մարթի Մոլինա, ES
(540) 

(511) (510)
    դաս 14. ազնիվ մետաղներ եւ դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ     դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թան-
կարժեք քարեր. ժամացույցներ եւ այլ ժամանակա-
չափ սարքեր. ժամացույցի կաշեգոտիներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20080671 (111) 14012
(220) 02.07.2008 (151) 16.04.2009
   (181) 02.07.2018
(730) Դիսնեյ Էնթերփրայզիս, Ինք., Դելավերի նա-
հանգ, US
(540) 

(511) (510)
    դաս 28. խաղեր եւ խաղալիքներ. մարմնամար-
զական եւ սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր. մասնավո-
րապես՝ հմտությունը զարգացնող աշխույժ խաղեր. 
շարժվող մասերով ֆիգուրներ եւ դրանց պարա-
գաներ. սեղանի խաղեր. խաղաքարտերով խաղեր, 
քարտերով խաղեր. բազմաֆունկցիոնալ մանկա-
կան խաղալիքներ գործունեության զանազան 
տեսակների զարգացման համար, բազմաֆունկ-
ցիոնալ մանկական խաղալիքներ. բադմինտոնի
հավաքածուներ. փուչիկներ. բեյսբոլի բիտաներ. 
բասկետբոլի գնդակներ. խաղալիքներ լողանալու 
համար. բեյսբոլի գնդակներ. լողափի գնդակներ. 
պոլիստերոլով կամ փրփրառետինով լցված կլոր 
բարձեր. պոլիստերոլով կամ փրփրառետինով 
լցված տիկնիկներ-բարձեր. խորանարդիկներ. բո-
ուլինգի գնդակներ. պղպջակներ բաց թողնող փայ-
տիկներից եւ լուծույթներից բաղկացած հավաքա-
ծուներ. բռնողի ձեռնոցներ (բեյսբոլի ոլորտում). 
շախմատ խաղալու հավաքածուներ. խաղալիք 
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
գուլպաներ Սուրբ ծննդյան նվերների համար. ֆի-
գուրներ-խաղալիքներ կոլեկցիաներ հավաքելու 
համար. շարժվող մասերով կամ շարժական խաղա-
լիքներ մանկական մահճակալների համար. խաղա-
լիքներ մանկական մահճակալների համար. խաղա-
լիք-սկավառակներ նետելու համար. տիկնիկներ. 
տիկնիկների հագուստ. տիկնիկների պարագաներ. 
տիկնիկներով խաղալու հավաքածուներ. էլեկտրա-
կան խաղալիքներ, էլեկտրական խաղալիքներ աշ-
խույժ խաղերի համար. հավաքածուների տեսքով 
վաճառվող հարմարանքներ եւ սարքեր. խաղա-
քարտային խաղեր, քարտերով խաղեր խաղա-
լու համար. ձկնորսական պարագաներ. գոլֆի 

գնդակներ. գոլֆի ձեռնոցներ. գոլֆի գնդակների 
նշիչներ (մարկերներ). տեղափոխվող, շարժական 
սարքեր էլեկտրոնային խաղերի համար. հոկեյի 
տափօղակներ. փչովի խաղալիքներ. նկարներ 
կազմելու համար տարրերի հավաքածուներից
կազմված գլուխկոտրուկներ. ցատկապարաններ. 
օդապարուկներ. խաղեր-անակնկալներ, խաղեր-
ֆոկուսներ. գնդիկներ (մանկական խաղ). կառավա-
րումով խաղեր. մեխանիկական խաղալիքներ. խա-
ղալիք երաժշտական զարդատուփեր. երաժշտա-
կան խաղալիքներ. ֆանտերով խաղեր. փոքր խա-
ղալիքների տեսքով հուշանվերներ երեկույթների 
համար. խաղեր երեկույթների համար. խաղա-
քարտեր. թավշյա խաղալիքներ. բռնցքամարտի 
տանձիկներ. խաղատիկնիկներ. անվաչմուշկներ. 
ռետինե գնդակներ. սահելու անվավոր տախ-
տակներ. սնոուբորդներ. ձյան փաթիլներով գնդեր. 
ֆուտբոլի գնդակներ. հոլեր (խաղալիքներ). սեղմ-
վող խաղալիքներ. լցովի խաղալիքներ. սեղաններ 
սեղանի թենիսի համար. նշանակետի օգտա-
գործումով խաղեր. թավշյա արջուկներ. թենիսի 
գնդակներ. շարժական ֆիգուրներ- խաղալիքներ, 
ֆիգուրներ-խաղալիքներ աշխույժ խաղերի հա-
մար. դույլերից, թիակներից եւ բահերից բաղկա-
ցած խաղալիքների հավաքածուներ. տեղաշարժ-
վող խաղալիքներ. խաղալիք տրանսպորտային 
միջոցներ. խաղալիք սկուտերներ. խաղալիք ավ-
տոմոբիլներ, մեքենաներ. խաղալիք նմուշներով 
հավաքածուներ նախասիրական զբաղմունքների 
համար. խաղալիք արձանիկներ, ֆիգուրներ. 
խաղալիք դրամարկղեր. խաղալիք բեռնատար 
մեքենաներ. խաղալիք ժամացույցներ. ջրացայ-
տիչ խաղալիքներ. լարովի խաղալիքներ. յո-յո խա-
ղալիքներ. դեկորատիվ փայլեր երեկույթների հա-
մար. 
    դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հեռուստա-
հաղորդում եւ ռադիոհաղորդում. Ինտերնետ եւ 
փակ հաղորդում. մալուխային եւ արբանյակային 
հեռուստահաղորդում. բջջային կապ եւ հաղոր-
դում. կապ համակարգչային տերմինալների օգ-
տագործումով. հաղորդագրությունների էլեկտրո-

նային տախտակ. 

    դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, ու-

սուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում. 

զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային մի-
ջոցառումների կազմակերպում. կինոֆիլմերի ար-
տադրություն, ցուցադրում, տարածում եւ վարձա-
կալություն. հեռուստա- եւ ռադիո- հաղորդումների 
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արտադրություն, ցուցադրում, տարածում եւ վար-
ձակալություն. ձայնա- եւ տեսա- գրությունների 
արտադրություն, ցուցադրում, տարածում եւ վար-
ձակալություն. զվարճությունների հարցերով 
տեղեկատվություն. զվարճալի շոու-ծրագրերի եւ 
ինտերակտիվ ծրագրերի արտադրություն հեռուս-
տատեսային, մալուխային, արբանյակային, ձայ-
նային եւ տեսային զանգվածային տեղեկատվա-
կան միջոցների, քարթրիջների, լազերային սկա-
վառակների, համակարգչային սկավառակների եւ 
էլեկտրոնային(ռադիոէլեկտրոնային) միջոցներով
տարածման համար. զվարճալի, դիտարժան եւ 
ուրախ միջոցառումների, լուրերի եւ տեղեկատ-

վության արտադրություն եւ տրամադրում հաղոր-

դակցական միջոցների, կապի եւ համակարգչա-

յին ցանցերի միջոցով. ատրակցիոնների այգիներ 

եւ ատրակցիոնների թեմատիկ այգիներ, զվարճու-

թյունների այգիներ. ատրակցիոնների թեմատիկ 

այգիներում եւ զվարճությունների այգիներում 

մատուցվող եւ դրանց վերաբերող կրթական եւ 
զվարճանքային ծառայություններ. շոու-ծրագրեր 
եւ հաղորդումներ ուղիղ եթերում. ներկայացում-
ների ցուցադրում ուղիղ եթերում. թատերականաց-
ված ներկայացումներ. հյուրերին զվարճացնելու 
ծառայություններ (էստրադային դերասանների, 
կոնֆերանսյեների եւ շոու-ծրագրերի հաղորդա-
վարների ծառայություններ)։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080920 (111) 14013
(220) 29.08.2008 (151) 16.04.2009
   (181) 29.08.2018
(730) Հենքուք Թայըր Քո., Լթդ. , KR
(540) 

(511) (510)
    դաս 12. դողեր ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. ավտոմոբիլների դողեր. օդախ-
ցիկներ տրանսպորտային միջոցների դողերի հա-
մար. ցայտապաշտպաններ տրանսպորտային մի-
ջոցների համար. անիվներ. անիվների եզրակներ
(եզրաշերտեր). ամրակներ անիվների անվա-
ճաղերի համար. տրանսպորտային միջոցների
համար արգելակների կոճղակներ. տրանսպոր-

տային միջոցների համար արգելակների մասեր
եւ դետալներ. պատյաններ տրանսպորտային մի-
ջոցների նստոցների համար. պատյաններ ավտո-
մոբիլների (ավտոմեքենաների) նստոցների հա-
մար. տրանսպորտային միջոցների ղեկեր. ավտո-
մոբիլների (ավտոմեքենաների) ղեկեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080932 (111) 14014
(220) 02.09.2008 (151) 16.04.2009
   (181) 02.09.2018
(730) Թուենթիզ Սենչըրի Ֆոքս Ֆիլմ Քորփորեյշն, 
Դելավերի նահանգ, US
(540) 

(511) (510)
    դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հեռուստա-
հաղորդման եւ հեռուստահեռարձակման ծառա-
յություններ.
    դաս 41. կրթություն. ուսուցման ապահովում. 
զվարճություններ. սպորտային եւ մշակութային 
գործունեություն. հեռուստահաղորդումների, կի-
նոնկարների եւ ձայնատեսային զվարճությունների 
արտադրություն եւ տարածում. զվարճությունների 
հետ կապված ծառայություններ, այն է՝ հեռուս-

տատեսային ծրագրերի պատրաստում. զվար-

ճությունների վերաբերյալ օնլայն տեղեկատվու-

թյան տրամադրում ինտերնետի միջոցով. հեռուս-

տատեսության, կինոնկարների եւ տեսազվարճու-

թյունների տրամադրում անլար կապի սարքավո-

րումների միջոցով։

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20080952 (111) 14015
(220) 11.09.2008 (151) 16.04.2009
   (181) 11.09.2018
(730) Ալքերմես, Ինք. , US
(540) 
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(511) (510)
    դաս 5. պոլիմերի հիմքի վրա դեղամիջոցների
մատակարարման համար կոմպոզիցիաներ կլի-
նիկական օգտագործման համար. դեղագործա-
կան պատրաստուկներ, մասնավորապես՝ ներարկ-
ման միջոցով դեղամիջոցների մատակարարման
համար կոմպոզիցիաներ՝ դեղագործական մի-
ջոցների համար որպես օժանդակող միջոց (գոր-
ծոն) օգտագործելու համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080953 (111) 14016
(220) 11.09.2008 (151) 16.04.2009
   (181) 11.09.2018
(730) Թուենթիզ Սենչըրի Ֆոքս Ֆիլմ Քորփորեյշն, 
Դելավերի նահանգ, US
(540) 

(511) (510)
    դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. լու-
սանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. պիտույքներ նկարիչների հա-
մար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրասենյակա-
յին պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). ուսու-
ցողական նյութեր եւ դիտողական ձեռնարկներ (բա-
ցառությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկ-
ված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ. պոստերներ (ցուցանակներ). բացիկներ. 
արագակարիչներ. ծոցատետրեր. հուշատետրեր, 
թղթապանակներ. գրելու դատարկ օրագրեր. հուշ-
աթերթիկներ. հասցեագրքեր. օրագրեր. գրքերի 
կազմեր. մեքենայի թափքի ինքնասոսնձվող պի-
տակներ. ինքնասոսնձվող պիտակների ալբոմ-
ներ. սեղանի օրացույցներ. պատի օրացույցներ. 
էջանշաններ. առեւտրի քարտեր. ֆոտոալբոմներ. 
նկարներ՝ շրջանակի մեջ եւ առանց դրանց. շնոր-
հավորական բացիկներ. հումորային գրքեր, կո-
միքսների գրքեր. գրիչներ եւ մատիտներ.
    դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հեռուստա-
հաղորդման եւ հեռուստահեռարձակման ծառա-
յություններ.

    դաս 41. կրթություն. ուսուցման ապահովում. 
զվարճություններ. սպորտային եւ մշակութային 
գործունեություն. հեռուստահաղորդումների, կի-
նոնկարների եւ ձայնատեսային զվարճությունների 
արտադրություն եւ տարածում. զվարճությունների 
հետ կապված ծառայություններ, այն է` հեռուս-
տատեսային ծրագրերի պատրաստում. զվար-
ճությունների վերաբերյալ (օնլայն) տեղեկատվու-
թյան տրամադրում ինտերնետի միջոցով. հեռուս-
տատեսության, կինոնկարների եւ տեսազվարճու-
թյունների տրամադրում անլար կապի սարքավո-
րումների միջոցով։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20080973 (111) 14017
(220) 16.09.2008 (151) 16.04.2009
   (181) 16.09.2018
(730) Ուլտիմատ Սփիրիթս ԳմբՀ , CH
(310) 76/687,969   (320) 21.03.2008   (330) CH
(540) 

(511) (510)
    դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. թորած սպիրտ. 
օղի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081025 (111) 14018
(220) 01.10.2008 (151) 16.04.2009
   (181) 01.10.2018
(730) Սելջին Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի կոր-
պորացիա, US
(540) 

(511) (510)
    դաս 42. հետազոտություններ քիմիական եւ
դեղագործական պատրաստուկների բնագա-
վառում. քիմիական եւ դեղագործական պատ-
րաստուկների անվտանգության տեստավորում. 
երրորդ անձանց համար նոր քիմիական եւ դեղա-
գործական պատրաստուկների հետազոտու-
թյուններ եւ մշակում. կլինիկալաբորատորիական 
հետազոտությունների եւ տեստավորման անցկաց-
ման ծառայություններ, ներառյալ դեղագենետի-
կական հետազոտությունները, կանխատեսական 



ԳՅՈՒՏԵՐ

69

ՄԱՍ 1

69

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 5 

2 5 . 0 5 . 2 0 0 9

բժշկական հետազոտությունները, անհատական 
բժշկական հետազոտությունները, գենային հա-
ջորդականության որոշման եւ ստացված արդ-
յունքների գնահատման հիման վրա գենատիպի 
որոշման վրա հիմնված հետազոտությունները. 
դեղագործական, տեղեկատվական եւ կլինիկա-
կան ախտորոշման բնագավառներում գենոմային 
հետազոտությունների արդյունքների մշակում եւ 
կիրառում. բժշկական եւ դեղագործական հետա-
զոտությունների մասին տեղեկատվության տրա-
մադրում. ծառայություններ գիտական հետազոտու-
թյունների բնագավառում. ԴՆԹ-տեստավորման, 
ԴՆԹ-հաջորդականությունների որոշման համար 
արձանագրությունների, իմունատեստավորման եւ 
դոպինգային պատրաստուկների, թմրանյութերի, 
թունավոր նյութերի, հայտնաբերման մեթոդների
բնագավառում մշակումներ երրորդ անձանց հա-
մար. գիտական հետազոտություններ, ներառյալ 
երրորդ անձանց համար դեղագործական եւ ախ-
տորոշման մեթոդների մշակումը. ագրոքիմիական
պատրաստուկների մշակում երրորդ անձանց հա-
մար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081075 (111) 14019
(220) 10.10.2008 (151) 16.04.2009
   (181) 10.10.2018
(730) Լոնդա ԳմբՀ , DE
(540) 

(511) (510)
    դաս 3. օճառներ, օծանելիք, եթերային յուղեր, 
մարմնի եւ դեմքի խնամքի համար նախատեսված 
կոսմետիկական պատրաստուկներ, մազերի լոս-
յոններ, ատամի փոշիներ եւ մածուկներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081182 (111) 14020
(220) 07.11.2008 (151) 16.04.2009
   (181) 07.11.2018
(730) Քըրիբիըն Դիսթիլլըրս Քորփորեյշն, Լիմի-
թիդ , AI
(540) 

(511) (510)
    դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի) եւ լիկյորներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080969 (111) 14021
(220) 16.09.2008 (151) 27.04.2009
   (181) 16.09.2018
(730) Մասուդ Ղոդրաթի Երեւան, Կիեւյան 11, բն. 
7, IR
(540) 

(526) “ULTRA WHITE” արտահայտությունն ինքնու-

րույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կապույտ, 

երկնագույն, դեղին, կարմիր եւ սպիտակ գունային

համակցությամբ։

(511) (510)

    դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ. մաքրման 

հեղուկներ, մասնավորապես հախճասալի եւ 

սանտեխնիկայի մաքրման հեղուկներ. շամպուն. 

լվացքի պատրաստուկներ, մասնավորապես լվացքի 

փոշիներ. ձեռքի օճառ, ձեռքեր լվանալու հեղուկներ, 

ժավելաջուր. ատամի փոշիներ եւ մածուկներ։

(740) Ա. Պետրոսյան
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

70

ՄԱՍ 1

70

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 5 

2 5 . 0 5 . 2 0 0 9

(210) 20080974 (111) 14022
(220) 17.09.2008 (151) 27.04.2009
   (181) 17.09.2018
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Օլգա Գալստյան, 
Երեւան, Ադոնցի 1, AM
(540) 

(526) “TOURS” բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։
(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, կանաչ 
եւ սեւ գունային համակցությամբ։
(511) (510)
    դաս 39. տուրիզմ։

___________________

(210) 20081031 (111) 14023
(220) 03.10.2008 (151) 27.04.2009
   (181) 03.10.2018
(730) “Արենիի գինու գործարան” ՓԲԸ, Վայոց Ձո-
րի մարզ, գյուղ Արենի, AM
(540) 

(511) (510)
    դաս 33. գինի։

___________________

(210) 20081159 (111) 14024

(220) 30.10.2008 (151) 27.04.2009

   (181) 30.10.2018

(730) “Հայկազ եւ Լուսինե” ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 2-րդ 

մ/շ, շ.31, բն.8, AM

(540) (554) 

(511) (510)

    դաս 21. տարա.

    դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
 ___________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

4808   24.03.2019  “Վեդու գինու գործարան” ԲԲԸ

      ՀՀ Արարատի մարզ, Վեդու գ/գ Բանավան, AM

4810   24.03.2019  “Վեդու գինու գործարան” ԲԲԸ

      ՀՀ Արարատի մարզ, Վեդու գ/գ Բանավան, AM

4811   24.03.2019  “Վեդու գինու գործարան” ԲԲԸ

      ՀՀ Արարատի մարզ, Վեդու գ/գ Բանավան, AM

4812   24.03.2019  “Վեդու գինու գործարան” ԲԲԸ

      ՀՀ Արարատի մարզ, Վեդու գ/գ Բանավան, AM

4813   24.03.2019  “Վեդու գինու գործարան” ԲԲԸ

      ՀՀ Արարատի մարզ, Վեդու գ/գ Բանավան, AM

4815   06.04.2019  “Գետափի գինու գործարան” ՍՊԸ

      Վայոց ձորի մարզ, գյուղ Գետափ, AM

4826   04.02.2019  Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US

4827   04.02.2019  Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US

4831   06.04.2019  “Գետափի գինու գործարան” ՍՊԸ

      Վայոց ձորի մարզ, գյուղ Գետափ, AM

4850   25.06.2019  “Ջերմուկ գրուպ” ՓԲԸ, Ջերմուկ, Բարեկամության 1, AM

4903   19.07.2019  Երեւանի “Արարատ” կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ

      Երեւան, Իսակովի 9, AM

4904   11.08.2019  Երեւանի “Արարատ” կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ

      Երեւան, Իսակովի 9, AM

4939   25.02.2019  Վիան ԼԹԴ., BG

4981   13.04.2019  Թրմեք Թբեքոու Քամփնի Բ.Վ., NL

5006   15.04.2019  Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

5010   04.05.2019  “Արտաշատ-Վինկոն”  ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մխչյան, AM 

5011   04.05.2019  “Արտաշատ-Վինկոն”  ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մխչյան, AM

5012   04.05.2019  “Արտաշատ-Վինկոն”  ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մխչյան, AM

5013   04.05.2019  “Արտաշատ-Վինկոն”  ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մխչյան, AM

5014   04.05.2019  “Արտաշատ-Վինկոն”  ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մխչյան, AM

5077   06.04.2019  “Մապ” ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM  

5079   06.04.2019  “Մապ” ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

5081   22.04.2019  “Մապ” ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

5082   22.04.2019  “Մապ” ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

5111   15.04.2019  “Արտաշատ-Վինկոն”  ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մխչյան, AM

5116   20.07.2019  “Արտաշատ-Վինկոն”  ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մխչյան, AM 

5121   08.10.2019  “Ջերմուկ գրուպ” ՓԲԸ, Ջերմուկ, Բարեկամության 1, AM      

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

5122   11.10.2019  “Արտաշատ-Վինկոն”  ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մխչյան, AM 

5129   05.04.2019  “Վիտամինների գործարան” ԲԲԸ, Երեւան, Արցախի փող.

       4-րդ նրբ., շենք 7, AM

5145   07.06.2019  Պեպսիկո,  Ինք. , US

5146   07.06.2019  Պեպսիկո,  Ինք. , US

5147   07.06.2019  Պեպսիկո,  Ինք. , US

5148   07.06.2019  Պեպսիկո,  Ինք. , US

5149   07.06.2019  Պեպսիկո,  Ինք., US

5150   07.06.2019  Պեպսիկո,  Ինք. , US

5151   07.06.2019  Պեպսիկո,  Ինք. , US

5168   07.06.2019  Պեպսիկո,  Ինք. , US

5169   07.06.2019  Պեպսիկո,  Ինք. , US

5170   07.06.2019  Պեպսիկո,  Ինք. , US

5171   07.06.2019  Պեպսիկո,  Ինք. , US

5172   07.06.2019  Պեպսիկո,  Ինք. , US

5173   07.06.2019  Պեպսիկո,  Ինք. , US

5231   24.03.2019  “Վեդու գինու գործարան” ԲԲԸ

      ՀՀ Արարատի մարզ, Վեդու գ/գ Բանավան, AM

5233   20.05.2019  Պաքսան Քորփորեյշն, IR

5234   20.05.2019  Պաքսան Քորփորեյշն, IR

5235   20.05.2019  Պաքսան Քորփորեյշն, IR

5237   20.05.2019  Պաքսան Քորփորեյշն, IR 

5238   20.05.2019  Պաքսան Քորփորեյշն, IR

5284   31.03.2019  Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

5411   24.09.2019  Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

5422   16.08.2019  Երեւանի “Արարատ” կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ

      Երեւան, Իսակովի 9, AM

5442   10.12.2019  “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ

      Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM

5443   10.12.2019  “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ

      Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM

5444   10.12.2019  “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ

      Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM

5446   10.12.2019  “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ

      Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM

5513   03.11.2019  Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

5514   03.11.2019  Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

5523   27.12.2019  Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

5546   03.05.2019  “Երեւանի կոնյակի գործարան” ՓԲԸ

      Երեւան, Իսակովի պող. 2, AM
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61H 33/04 2285 A

A61N 5/06 2284 A

A61N 5/067 2285 A

C01B 13/02 2286 A

C07D 491/00 2287 A

C22B 34/32 2288 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի համարը

Номер  патента
ՄԱԴ

МПК

F04B 25/00    161 U

Արդյունաբերական նմուշների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на промышленные образцы

Արտոնագրի համարը

Номер  патента
ԱՆՄԴ

МКПО

09-01  201 S

09-01  202 S

09-03  203 S

12-16  204 S



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի եւ ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 եւ լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 850

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  1061

73 (1) Զիջող   Մարս Գ.Բ. Լիմիթիդ

MARS G.B. LIMITED, 3D Dundee Road Slough, 
Berkshire SL1 4LG, England, GB

73 (2) Ստացող   Մարս Դրինքս ՅուՔեյ Լիմիթիդ

MARS DRINKS UK  LIMITED, 3D Dundee Road 
Slough, Berkshire SL1 4LG, England, GB

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի

                                             Հանրապետություն

Գրանցված է                         30.03.2009
_____________________

Գրանցում No  851

Ապրանքային նշանի լիցենզ

(11) Վկայական No   7800
73 (1) Լիցենզատու   “Ալկո հաուս” ՍՊԸ,
Երեւան, Արաբկիր 51 փող., շենք 3, բն. 54, AM

73 (2) Լիցենզառու    “Սամկոն” ՍՊԸ,

Երեւան, Տպագրիչների փող. շենք 8, բն. 9, AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը       31.03.2011

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          31.03.2009

_____________________

Գրանցում No 852

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  7367

73 (1) Զիջող   “Գոլդ Զեբրա” ՍՊԸ,

Երեւան, Մխիթար Հերացու 11, AM

73 (2) Ստացող    “Կրեդո” ՍՊԸ,

Երեւան, Դեմիրճյան փակ. 11, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          06.04.2009
_____________________

Գրանցում No 853

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  6245

73 (1) Զիջող   Մարս Շուգը Յու.Քեյ.

MARS SUGAR U.K., 3D Dundee Road, Slough, 

Berkshire SL1 4LG, England, GB

73 (2) Ստացող   Մարս Դրինքս ՅուՔեյ Լիմիթիդ

MARS DRINKS UK LIMITED, 3D Dundee Road 

Slough, Berkshire SL1 4LG, England, GB

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           10.04.2009

_____________________
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Գրանցում No  854

Ապրանքային նշանի լիցենզ

(11) Վկայական No IR 836513

73 (1) Լիցենզատու   Կոնսիտեքս Ս.Ա.

CONSITEX S.A., Via Laveggio 16, CH-6850 
Mendrisio, CH
73 (2) Լիցենզառու    Զեթ ընդ Էյ ՍՊԸ
Երեւան, Ավան 4-րդ փող., շենք 19, AM
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը       30.04.2011

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          16.04.2009

_____________________

Գրանցում No  855

Ապրանքային նշանի լիցենզ

(11) Վկայական No  11201
73 (1) Լիցենզատու   “Երեւանյան կոնյակի տուն” 
ՍՊԸ,  Երեւան, Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM

73 (2) Լիցենզառու “Հոկտեմբերյանի կոնյակի 
գործարան” ՓԲԸ,  Արմավիրի մարզ,  գյուղ

Այգեւան, AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը       18.04.2011

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          17.04.2009

_____________________

Գրանցում No 856

Ապրանքային նշանի լիցենզ

(11) Վկայական No  11948

73 (1) Լիցենզատու    “Սամկոն” ՍՊԸ,

Երեւան, Տպագրիչների 8, բն. 9, AM

73 (2) Լիցենզառու    “Շատո-Առնո” ՍՊԸ, 

Արարատի մարզ, գյուղ Այնթափ, AM

Փոխանցվող իրավունքները    մասնակի

Գործողության ժամկետը       21.04.2012

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          21.04.2009
_____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата прекращения 
действия 

  520  20.10.2008
1869  05.10.2008

1870  29.09.2008

1950  01.09.2008

2106  26.10.2008

2109  15.10.2008

2119  08.10.2008

2164  15.10.2008

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

124U  09.10.2008

137U  09.10.2008

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի 
համարը

Номер 
патента



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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ИЗОБРЕТЕНИЯ

Сведения о выданных патентах

(51) (2009)  (11) 2284 (13) A
A61N 5/06

(21) AM20080216 (22) 01.12.2008
(45) 25.05.2009
(71) Институт физических исследований НАН РА 
(AM),  НИИ курортологии и физической медицины 
министерства здравохранения РА (AM) 
(72) Рафик Баласанян (AM),  Беник Арутюнян (AM),  
Эдвард Арутюнян (AM),  Эдуард Секоян (AM) 
(73) Институт физических исследований НАН РА 
(AM),  НИИ курортологии и физической медицины 
министерства здравохранения РА (AM) 
(54) Лазерное физиотерапевтическое уст-
ройство
(57) Изобретение относится к лазерной терапии.

На оправе светозащитных очков установлена 
рама, в нижней части которой с возможностью 
регулирования расстояния  между ними на оси 
установлены два полупроводниковых лазера. 
Рама имеет возможность поворота вокруг 
горизонтальной  оси и фиксации в положении, 
обеспечивающем заданное расположение головок 
лазеров. 

Повышается безопасность и удобство исполь-
зования в домашних и клинических условиях, 2 ил..
(74) А. Петросян

_____________________

(51) (2009)  (11) 2285 (13) A 
A61N 5/067
A61H 33/04

(21) AM20080095 (22) 25.06.2008
(45) 03.11.2008
(71) Роберт Хачатрян (AM), Артем Мкртчян (AM) 
(72) Роберт Хачатрян (AM), Артем Мкртчян (AM) 
(73) Роберт Хачатрян, 0009, Ереван, пр. Маштоци 
40а, кв. 71 (AM), Артем Мкртчян, 0010, Ереван, П. 
Бузанд 1, номер 1/1 (AM)
(54) Способ обогащения воды микроэлементами 
благородных и цветных металлов
(57) Изобретение относится к области медицины, 
в частности, к способам обогащения питьевой 
воды микроэлементами  благородных и цветных 
металлов.

Луч лазера фокусируют на волноводе, 

изготовленном из благородного или цветного 

металла и установленного в камере с  заранее 

отфильтрованной и нагретой до 94°C проточной 

водой. Мощность луча лазера 0.5кВт/см2, а в 

качестве  благородного или цветного металла 

используют серебро, золото, платину, медь и 

цинк.

Обеспечивается получение питьевой воды с 

бактерицидными свойствами, 2 ил..

_____________________

(51) (2009)  (11) 2286 (13) A

C01B 13/02

(21) AM20080210 (22) 19.11.2008

(45) 01.12.2008

(71) “Ереванский государственный университет“ 

государственная некоммерческая организация  

(AM), Геворг Григорян (AM) 

(72) Геворг Григорян (AM) 

(73) “Ереванский государственный университет“ 

государственная некоммерческая организация, 

0025, Ереван, Алек  Манукян 1 (AM), Геворг Гри-

горян, 0069, Ереван, А. Агаронян 22, кв.35 (AM) 

(54) Способ получения кислорода

(57) Изобретение относится к неорганической 

химии, в частности, к способам получения кис-

лорода и может найти применение  для получения 

кислорода в изолированных закрытых системах.

Гидропероксид кумола или третичного бу-

тила подвергают каталитическому разложению 

в присутствии аминокислотных  хелатных 

комплексов. Процесс проводят в водной среде при 

температуре 40-60°C, при мольном соотношении 

компонентов  каталитической системы- ион 

металла (II) : аминокислота, равном 1:(10-4 –10-2).

Упрощается процесс, повышается степень 

разложения гидропероксидов до 100%.

_____________________
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) (2009)  (11) 2287 (13) A
C07D 491/00

(21) AM20080211 (22) 19.11.2008
(45) 01.12.2008
(71) “Ереванский государственный университет“ 
государственная некоммерческая организация  
(AM),  “Институт молекулярной биологии НАН 
РА“ государственная некоммерческая организа-
ция (AM) 
(72) Аида Аветисян (AM), Искуи Алексанян (AM), 
Володя Дургарян (AM), Михаил Львов (AM), Анна 
Бояджян (AM), Лаура Овсепян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет“ 
государственная некоммерческая организация, 
0025, Ереван, Алек  Манукян 1 (AM),  “Институт 
молекулярной биологии НАА РА“ государственная 
некоммерческая организация, 0052, Ереван, 
Асратян  7 (AM) 
(54) Хлорводородные соли производных 
2-(1-хлор-1-брометил)-4-метил-2,3-диги-
дрофуро[3,2-c] хинолина,  проявляющих анти-
аритмическую и антиангинальную активность
(57) Синтезированы хлористоводородные соли 2-(1-
хлор–1–бромэтил)-4-метил–2,3–дигидрофуро[3,2-
c]хинолина, проявляющие  антиаритмическую и 
антиангинальную активность, в частности, хло-
ристоводородные соли 2-(1-хлор-1- бромэтил)-4- 
метил-6-метокси-2,3-дигидрофуро[3,2-c]хинолина, 
и 2-(1- хлор-1-бромэтил)-4-метил-8-метокси-2,3-
дигидрофуро[3,2- c]хинолина.

Соединения получают взаимодействием 2-
метил-3-(3-хлорбутен-2-ил)-4-гидрокси-6(или 8)-
метоксихинолинов с  хлороформным раствором 
брома при комнатной температуре.

Изучение соединений на трех экспери-
ментальных моделях - строфантинная аритмия, 
аконитиновая аритмия и  хлоркальциевая арит-
мия, показало, что значительно повышается 
антиаритмическая и антиангинальная активность  
соединений.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2288 (13) A

C22B 34/32

(21) AM20080230 (22) 23.12.2008

(45) 25.05.2009

(71) “Государственный инженерный университет 

Армении“ государственная некоммерческая  

организация (AM) 

(72) Вилена Мартиросян (AM), Марине Сасунцян 

(AM), Жора Гукасян (AM), Нарине Акопян (AM), 

Анаит Айвазян (AM) 

(73) “Государственный инженерный университет 

Армении“ государственная некоммерческая 

организация, Ереван,  Терьян 105 (AM) 

(54) Способ получения хромсодержащих спла-

вов из металлургических шлаков

(57) Изобретение относится к металлургии, в част-

ности, к способам получения хромсодержащих 

сплавов из металлургических  шлаков.

Металлургический шлак смешивают с 

хромовым шлаком, смесь подвергают силико-

термическому восстановлению в  присутствии 

нитрата калия и флюса, после чего разделяют 

хромсодержащий сплав – лигатуру и глиноземный 

шлак.

Восстановление проводят в одну стадию 

в условиях высокотемпературного саморас-

пространяющегося синтеза при  температуре 2500-

3000К. В качестве восстановителя используют 

ферросилициум с содержанием кремния 75% 

и порошок  алюминия, в качестве инициатора – 

порошковую смесь титана и графита.

Упрощается способ и обеспечивается полу-

чение лигатуры с высоким содержанием хрома.

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ



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

11 номер патента

13 код вида документа

 U патент на полезную модель

21 номер заявки

22 дата подачи заявки

23 приоритет по дате поступления дополнительных материалов 

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)
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Сведения о выданных патентах

(51) (2009)  (11) 161 (13) U
F04B 25/00

(21) AM20090011U (22) 19.02.2009
(45) 25.05.2009
(71) ООО “Ашвекшир“ (AM)
(72) Ованес Джалладян (AM), Марат Арутюнян 
(AM), Андраник Алипян (AM), Григор Миракян (AM), 
Макич Хачатурян (AM), Гарик Алексанян (AM)
(73) ООО “Ашвекшир“, 2201, Котайки марз, г. 
Абовян, Еритасардакан 7, кв. 18 (AM)
(54) Газовый компрессор
(57) Полезная модель относится к газовым 
компрессорам высокого давления и может быть 
использована на газозаправочных  станциях для 
заправки карбюраторных автомобилей.

Газовый компрессор содержит корпус, 
два рабочих цилиндра, жестко прикрепленных 
к корпусу, размещенные в цилиндрах  поршни 

возвратно-поступательного движения и при-
крепленные одними концами к поршням штоки, 
систему запорных  клапанов входа и выхода газа. 
Штоки своими вторыми концами взаимодействуют 
с коленчатым валом приводного  механизма, 
размещенного в корпусе. Каждый из рабочих 
цилиндров снабжен внутренней чугунной гильзой 
и водяной  рубашкой охлаждения. К каждому из 
прикрепленных к корпусу рабочих цилиндров, 
соосно ему, жестко прикреплен второй  рабочий 
цилиндр аналогичной конструкции, шток поршня 
которого прикреплен к поршню первого цилиндра. 
Диаметры  четырех цилиндров компрессора 
последовательно убывают. Цилиндры в той же 
последовательности подсоединены друг к  другу, 
образуя четырехступенчатый компрессор.  

Повышается ресурс компрессора, 3 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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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 09-01 (11) 201 (13) S

(21) 20080021 (22) 19.12.2008

(31) 000967468-0001  (32) 09.07.2008  (33) EM

(71) Киви Еуропиен Холдингс Б. В. (NL)

(72) Д. Аккерманс (NL)

(73) Киви Еуропиен Холдингс Б. В. (NL)

(74) А. Галоян

(54) Апликатор жидкой пасты для обуви

(55)*

_____________________

(51) 09-01 (11) 202 (13) S

(21) 20080016 (22) 20.11.2008

(71)  Сикуан Венджун Спиритс Компани 
Лимитед (CN)

(72) Н. Хирст (UK), Э. Митчел (UK)

(73)  Сикуан Венджун Спиритс Компани 
Лимитед (CN)

(74) А. Галоян

(54) Бутылка с пробкой

(55)*

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 09-03 (11) 203 (13) S

(21) 20090005 (22) 23.02.2009

(71) Закрытое акционерное общество «АРК» (RU)

(72) И. И. Силкин (RU)

(73) Закрытое акционерное общество «АРК» (RU)

(74) А. Петросян

(54) Упаковка для кондитерских изделий (8 
вариантов)

(55)*

_____________________

(51) 12-16 (11) 204 (13) S

(21) 20080018 (22) 02.12.2008

(71) АВЛ ЛИСТ ГМБГ (AT)

(72) Ф. Хеленбранд (DE)

(73) АВЛ ЛИСТ ГМБГ (AT)

(74) А. Галоян

(54) Передняя внутренняя секция кабины 
трактора (2 варианта)

(55)*

_____________________
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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 Լիբիայի Արաբական 
 Ջամահիրիա
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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