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

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



ԳՅՈՒՏԵՐ

6

ՄԱՍ 1
 

6

ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 9 

25 .09 . 20 12

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2012.01)  (11) 2671 (13) A
C12G 3/00

(21) AM20110031 (22) 24.03.2011
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային հա-
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ մա-
կերպություն (AM)
(72) Գեղամ Գարեգինի Սնապյան (AM), Տատյանա 
Ալեքսանդրի Մկրտչյան (AM), Նելլի Ալեքսանդրի 
Սարկիսյան (AM), Մարթա Գեղամի Սնապյան 
(AM), Կարինե Վարդանի Կոստանյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային հա-
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմա-
կերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Բալասան
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա-
բերությանը, մասնավորապես ոգելից խմիչք-
ներին` բալասաններին։ 

Բալասանը ներառում է ծիրանենու խեժ, սև 
թթենու պտուղներ, կարմիր երեքնուկի ծաղիկ-
ներ, պղպեղադաղձ, մուգարնագույն սզնու 
պտուղ ներ և ջրասպիրտային հեղուկ 45%–անոց, 
իսկ բաղադրամասերը վերցրած են հետևյալ 
հարաբերակցությամբ, (կգ/1000դալ). ծիրանենու 
խեժ` 3591, սև թթենու պտուղներ` 3591, կարմիր 
երեքնուկի ծաղիկներ` 1795, պղպեղադաղձ՝ 
1795, մուգարնագույն սզնու պտուղներ՝ 1795, 
ջրասպիրտային հեղուկ 45%–անոց՝ մնացածը։

Ընդլայնվում է բուժիչ–կանխարգելիչ բալա-
սանների տեսականին։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2672 (13) A 
E21B 43/00
C10G 31/00
C02F 1/00
C10G 9/00
C10G 1/00

(21) AM20110117 (22) 11.02.2010
(86) PCT/US2010/023927, 11.02.2010
(85) 06.09.2011
(87) WO2010/093810 19.08.2010
(31) 61/152,180   (32) 12.02.2009   (33) US
(71) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք. (US)
(72) Ջեյմս Վ. Փեթն (US), Թոդ Դանա (US)
(73) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք. (US)

(54) Հոդակապային խողովակաշարի կցորդման 
համակարգ
(57) Հոդակապային խողովակաշարի կցորդման 
համակարգը նախատեսված է հոսող միջավայրի 
աղբյուրի և նվազող թափանցելի մարմնի մեջ 
ընկղմված շարժական խողովակաշարի միջև 
հոսքի կապի պահպանման համար։

Հոսող միջավայրի աղբյուրը կարող է 
մատա  կարարել աշխատանքային հոսքը 
աղբյուրի ելքի միջով, որը տեղակայված է 
թափանցելի մարմնի սահմաններից դուրս։ 
Շարժական խողովակաշարը կարող է ստանալ 
աշխատանքային հոսքը կապու ղու մուտքի 
միջով և լինել որոշակի խորությամբ ընկղմված 
թափանցելիության վերահսկման ենթա-
կառուցվածքում գտնվող նվազող թափանցելի 
մարմնի մեջ։ Հոդակապային խողովակային 
հատ վածների բազմությունը կարող է ներառել 
խողովակաշարի արտաքին հատված, որը ֆունկ-
ցիոնալ կապով միակցված է աղբյուրի ելքին 
առաջին միառանցք հոդակապային միա կցմամբ, 
խողովակային ներքին հատված, որը ֆունկցիոնալ 
կապով միակցված է խողովակաշարի մուտքին 
երկրորդ միառանցք հոդակապային միակցմամբ, 
և առնվազն մեկ խողովակային միջին հատված, 
որը ֆունկցիոնալ կապով միակցված է խողո-
վակային համապատասխանաբար արտա-
քին և ներքին հատվածներին առնվազն մեկ 
միառանցք հոդակապային միակցմամբ՝ հիմնելով 
աշխատանքային հոսքի կապ հոսող միջավայրի 
աղբյուրի և շարժական խողովակաշարի միջև։ 
Թափանցելի մարմնի նվազման դեպքում, ինչը 
հարաբերական տեղաշարժի պատճառ է դառնում 
աղբյուրի ելքի և խողովակաշարի մուտքի միջև, 
որն ուղղահայաց է ելքի և մուտքի երկայնական 
առանցքներին, հոդակապային խողովակային 
հատվածների բազմությունը կազմաձևված է 
այնպես, որ խողովակային արտաքին և ներքին 
հատվածները պտտվեն հակառակ ուղղությամբ՝ 
երկարաձգելով խողովակաշարերի կցորդման 
համակարգը, և ապահովելով աշխատանքային 
հոսքի կապն աղբյուրի ելքի և խողովակաշարի 
մուտքի միջև։
(74) Հ. Դավթյան

_____________________
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(51) (2012.01)  (11) 2673 (13) A 
E21B 43/00
C10G 9/00
C10G 1/00

(21) AM20110116 (22) 11.02.2010
(86) PCT/US2010/023935, 11.02.2010
(85) 06.09.2011
(87) WO2010/093817 19.08.2010
(31) 61/152,150   (32) 12.02.2009   (33) US
(71) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք. (US)
(72) Ջեյմս Վ. Փեթն (US), Թոդ Դանա (US)
(73) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք. (US)
(54) Ջեռուցման ծալքավորված խողովակաշար 
և ջերմային ընդարձակման ու նստվածքի նվա-
զեցման ժամանակ դրա կիրառման եղանակ
(57) Եղանակը նախատեսված է թափանցե-
լիու թյան վերահսկման ենթակառուցվածքում 
գտնվող ածխաջրածնային նյութի թափանցելի 
մարմնի տաքացման համար։

Ըստ եղանակի օգտագործում են ծալքավոր 
պատերով տաքացման խողովակաշար, որը 
կազմաձևված է ջերմություն տեղափոխող հոսող 

միջավայրի տեղափոխման համար: Տաքացման 
խողովակաշարը որոշակի խորությամբ ընկղմում 
են ածխաջրածնային նյութի թափանցելի մարմնի 
մեջ, ընդ որում տաքացման խողովակաշարն 
ունի թափանցելիության վերահսկման ենթա կա-
ռուցվածքի սահմաններից դուրս երկարաձգված 
ներթողման անցքի ծայր: Տաքացման խողո-
վա կաշարի ներթողման անցքը ֆունկցիոնալ 
կապով միակցում են ջերմություն տեղափոխող 
հոսող միջավայրի աղբյուրի հետ: Թափանցելի 
մարմնի մեջ ջերմության տեղափոխման համար 
ջերմություն տեղափոխող հոսող միջավայրն 
անցկացնում են տաքացման խողովակաշարի 
միջով, որի ծալքավոր պատերը կազմաձև-
ված են այնպես, որ մեղմվեն խողովակաշարի 
երկայ նական առանցքի ուղղությամբ ջերմային 
ընդարձակման ու թա փանցելի մարմնի նվազ-
ման հետևանքով առա ջացած լարումները, և 
տաքացման խողո վա կա շարը ոլորվի թափանցելի 
մարմնի նվազմանն ի պատասխան:
(74) Հ. Դավթյան

_____________________



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

(51) (2012.01)  (11) 302  (13) U
F04C 2/00

(21) AM20120085U (22) 18.06.2012
(71) Վարուժան Հարությունյան (AM)
(72) Վարուժան Հարությունյան (AM)
(73) Վարուժան Հարությունյան, 0059,Երևան, 
Նոր Նորքի 9-րդ միկրոշրջան, 97/7 (AM)
(54) Ատամնանվային պոմպ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ռոտացիոն 
պոմպերին:

Ատամնանվային պոմպն ունի իրան, դրա 
մեջ տեղակայված և միմյանց հետ կառչ-
ման մեջ գտնվող երկու գլանական ատամն-
անիվներ, իրանում կատարված երկու անցք, 
մեկը՝ հեղուկի ներածման համար, մյուսը՝ ար-
տած ման, ատամնանիվներից մեկի առանցքը 
կինեմատիկական կապի մեջ է շարժաբերի 
հետ: Առաջին ատամնանիվն ունի ատամների 
քայլից ավելի մեծ քայլ ունեցող իրար հակադիր 
տեղակայված երկու մեծ ատամ, իսկ երկրորդ 
ատամնանիվն ունի նույնական երկու մեծ խոռոչ:

Բարձրացվում է աշխատանքի հուսալիու-
թյունը և ՕԳԳ-ն, 2 նկ.:

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 303  (13) U 
G09F 3/00
B60R 13/00

(21) AM20120082U (22) 07.06.2012
(71) Գևորգ Գեղամի Համբարձումյան (AM)
(72) Գևորգ Գեղամի Համբարձումյան (AM)

(73) Գևորգ Գեղամի Համբարձումյան, 0006, 
Երևան, Մանթաշյան 4/1, բն. 15 (AM)
(54) Ինֆորմացիոն քարտի կրիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է տրանսպոր-
տային միջոցների կառուցվածքային տարրե րին` 
նույնականացման և նման այլ փաստաթղթերի, 
օրինակ, տեխզննման և ապահովագրման 
(ԱՊՊԱ) կտրոնների տեղակայման համար կրիչ-
ներին:

Կրիչն ունի ճկուն նյութից պատրաստված 
ուղղանկյուն եզրաձևի և իրար զուգահեռ առջևի և 
հետևի պատեր, որոնք իրար են միակցված իրենց 
եզրագծի երեք կողմերով այնպես, որ դրանց միջև 
ստեղծված է մուտքային ճեղք ունեցող գրպանիկ: 
Առջևի և հետևի պատերն ունեն համառանցք 
ուղղանկյուն պատուհաններ, որոնց լայնությունը և 
բարձրությունը փոքր են գրպանիկի լայնությունից 
և բարձրությունից: Առջևի պատի կողմից կրիչն 
ունի ապակուն ամրակցելու կպչուն միջոց, իսկ 
հետևի պատի մուտքային ճեղքին հարող եզրն 
ունի շառավղային կտրվածք: Կրիչը լրացուցիչ 
ունի ճկուն նյութից պատրաստված թափանցիկ 
ներդիր թիթեղ, որի չափերը համապա տաս-
խանում են գրպանիկի չափերին, իսկ կրիչի 
առջևի և հետևի պատերը միակցված են իրար 
որպես միակտոր կառուցվածք: Կրիչի առջևի 
պատը կարող է ունենալ լուսանդրադարձիչ շերտ, 
իսկ հետևի պատը` բուրավետ նյութով լցված 
մանրապատիճներ պարունակող լաքի շերտ:

Պարզեցվում է կրիչի կառուցվածքը, 
բարձրաց վում է հուսալիությունը և ընդլայնվում 
են ֆունկցիոնալ հնարավորությունները, 13 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) 278  (13) S
(21) 20120020  (22) 18.05.2012
(71) «Արթստեփ» ՍՊԸ (AM)
(72) Ստեփան Երանդի Ազարյան (AM)
(73) «Արթստեփ» ՍՊԸ  (AM)
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) Ապակյա տարայի փաթեթավորում
(55)

 



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

646

526

740
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(210) 20120233 (111) 18779
(220) 21.02.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 21.02.2022
(730) Բարբըրի Լիմիթիդ, GB
(442) 18.05.2012
(540)

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

(511) 
դաս 43. ռեստորանների, սրճարանների 

և բարերի ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովման ծառայություններ. 
կերակրատեսակների պատրաստման և առաք-
ման ծառայություներ: 
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120243 (111) 18780
(220) 22.02.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 22.02.2022
(730) Քոին Էս.Փի.Էյ., IT
(442) 16.03.2012
(540)

(511)
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 

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

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

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

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյու-
թեր. իրեր մաքրման նպատակների համար. 
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակ ված ապակի (բացառությամբ շինարարական 
ապակու). ապակյա, հախճապակյա և ճենա-
պակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասե-
րում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

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

խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական): 
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20120270 (111) 18781
(220) 27.02.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 27.02.2022
(730) «Հագենաս» ՍՊԸ, Արտաշատ, Օգոստոսի 

23, 21/48, AM
(442) 06.04.2012
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է սև, դեղին և կարմիր 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

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

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

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

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր-
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ  ներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրա-
նյութեր.

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

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

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

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնա բուժական ծառայություններ. կենդա-
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկա-
կան ծառայություններ. գյուղատնտեսական, 
այգե գործական և անտառային ծառայություններ: 
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20120279 (111) 18782
(220) 28.02.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 28.02.2022
(730) «Լևոն թրավըլ Երևան» ՍՊԸ, Երևան, 

Սայաթ -Նովա պող., 10/1, AM
(442) 16.03.2012
(540)

(511)
դաս 39. ճանապարհորդությունների կազ-

մա կերպում.
դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով 

ապահովում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120310 (111) 18783
(220) 01.03.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 01.03.2022
(730) Հրաչյա Տեր-Աբրահամյան, Երևան, Արամի 

92, բն. 14, AM
(442) 06.04.2012
(540)
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(526) «ORGANIC» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

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

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ ներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրա-
նյութեր.

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

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

____________________

(210) 20120455 (111) 18784
(220) 29.03.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 29.03.2022
(730) «Ինժկոմէներգո» ՍՊԸ, ք. Հրազդան, Գոր-

ծարանային 1, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, 
կանաչ, կապույտ, մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 37. շինարարական աշխատանքների 

իրականացում քաղաքացիական և էներգետիկ 
ոլորտներում: 

____________________

(210) 20120579 (111) 18785
(220) 28.04.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 28.04.2022
(730) «Արարատ գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ Արարատի 

մարզ, ք. Արտաշատ, Արարատյան խճ. 9, AM
(442) 18.05.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, նարնջա-
գույն և սպիտակ գունային գունային հա-
մակցությամբ:

(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և 

այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ: 
____________________

(210) 20120668 (111) 18786
(220) 17.05.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 17.05.2022
(730) Հովհաննես Նուբարի Ջիվանյան, Երևան, 

Ավան, Թումանյան թաղ., 8 շ., բն. 26, AM
(442) 07.06.2012
(540)

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

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

____________________
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(210) 20120002 (111) 18787
(220) 09.01.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 09.01.2022
(730) Արթուր Գագիկի Մարտիրոսյան, Երևան, 

Զարոբյան փող., տուն 24, AM
(442) 20.02.2012
(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, շագա-
նակագույն և մանուշակագույն գունա յին 
համակցությամբ:

(511)
դաս 30. թեյ, սառը թեյ, թեյի բուրմունքով 

ըմպելիքներ, սև թեյ, բուսական թեյ, մրգային 
բուրմունքով թեյ, հանգստացնող թեյ, թեյի 
պարկիկներ, ոչ բուժիչ խոտային և մրգային 
թեյեր և թուրմեր: 

____________________

(210) 20120003 (111) 18788
(220) 09.01.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 09.01.2022
(730) Արթուր Գագիկի Մարտիրոսյան, Երևան, 

Զարոբյան փող., տուն 24, AM
(442) 20.02.2012
(540)

(511)
դաս 30. թեյ, սառը թեյ, թեյի բուրմունքով 

ըմպելիքներ, սև թեյ, բուսական թեյ, մրգային 
բուրմունքով թեյ, հանգստացնող թեյ, թեյի 
պարկիկներ, ոչ բուժիչ խոտային և մրգային 
թեյեր և թուրմեր: 

____________________

(210) 20120004 (111) 18789
(220) 09.01.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 09.01.2022
(730) Արթուր Գագիկի Մարտիրոսյան, Երևան, 

Զարոբյան փող., տուն 24, AM
(442) 20.02.2012
(540)

(511)
դաս 30. թեյ, սառը թեյ, թեյի բուրմունքով 

ըմպելիքներ, սև թեյ, բուսական թեյ, մրգային 
բուրմունքով թեյ, հանգստացնող թեյ, թեյի 
պարկիկներ, ոչ բուժիչ խոտային և մրգային 
թեյեր և թուրմեր: 

____________________

(210) 20120047 (111) 18790
(220) 13.01.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 13.01.2022
(730) Յունիլևր Ն.Վ., NL
(442) 20.02.2012
(540)

(511)
դաս 29. սննդային յուղեր և ճարպեր, մար-

գարին:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120100 (111) 18791
(220) 24.01.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 24.01.2022
(730) Հասմիկ Հարությունի Հակոբյան, Երևան, 

Հալաբյան 65, բն. 22, AM
(442) 20.02.2012
(540)

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

դաս 44. հոգեբանական կենտրոն: 
____________________
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(210) 20120132 (111) 18792
(220) 01.02.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 01.02.2022
(730) «Ին-վի լայն» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան 

փող.90, AM
(442) 16.03.2012
(540)

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

(511)
դաս 9. էլեկտրական մալուխներ և 

հաղորդա լարեր.
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20120133 (111) 18793
(220) 01.02.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 01.02.2022
(730) «Ին-վի լայն» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան 

փող.90, AM
(442) 16.03.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվումա կարմիր, դեղին, 
սպիտակ և վարդագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 9. էլեկտրական մալուխներ և հաղորդա-

լարեր.
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20120168 (111) 18794
(220) 08.02.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 08.02.2022
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 

8, բն. 1, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնա բու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ անաս-
նաբուժական նպատակների համար, դիետիկ 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների հա-
մար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ: 

____________________

(210) 20120172 (111) 18795
(220) 08.02.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 08.02.2022
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 

8, բն. 1, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ: 

____________________

(210) 20120173 (111) 18796
(220) 08.02.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 08.02.2022
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 

8, բն. 1, AM
(442) 06.03.2012
(540)
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(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ: 

____________________

(210) 20120174 (111) 18797
(220) 08.02.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 08.02.2022
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 

8, բն. 1, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ: 

____________________

(210) 20120201 (111) 18798
(220) 15.02.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 15.02.2022
(730) «Մակել թեքնոլոջի» ՍՊԸ, Երևան, Արին-

Բերդի 5/3, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 7. գլխադիրներ (անկյունային հղկող 

սարքերի համար).
դաս 9. էլեկտրական վարդակներ, անջատիչ-

ներ և անջատման տուփեր, էլեկտրական բաշխիչ 
սարքեր, էլեկտրական խրոցներ, վարդակներ 
հեռախոսի և ալեհավաքի համար, երկարացման 
լարեր, էլեկտրական բաշխիչներ, միացնող և 
ճյուղավորման տուփեր. մալուխներ.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, չորաց-
ման, օդափոխման սարքեր. օդափոխիչներ, 
ցանցեր (վարագույրներ) օդափոխիչների հա-
մար. լուսամփոփ, լուսամփոփի շրջանակ. ջրա-
տաքացուցիչներ: 

____________________

(210) 20120207 (111) 18799
(220) 17.02.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 17.02.2022
(730) «Շարմ հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Սիմոն 

Վրացյան 71, բն.7, AM
(442) 06.04.2012
(540)

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

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

(511)
դաս 16. խաղաքարտեր, թղթից պատ-

րաստված իրեր.
դաս 28. սեղանի խաղ: 

____________________
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(210) 20120209 (111) 18800
(220) 17.02.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 17.02.2022
(730) Յունիլևր Ն.Վ., NL
(442) 16.03.2012
(540)

(511)
դաս 3. օճառ. օծանելիք. եթերային յուղեր. 

հոտազերծիչներ և հակաքրտինքային միջոց-
ներ. մազերի խնամքի միջոցներ. մազերի 
ներկման միջոցներ. մազերի լոսյոններ. մազե-
րի գանգրացման միջոցներ. շամպուններ, 
լավո րակիչներ, ցրցայտման միջոցներ մազերի 
համար, փոշիներ մազերի համար, մազերի 
հարդարման միջոցներ, մազերի լաքեր, մուսեր 
մազերի համար, մազերի փայլեցման միջոցներ, 
մազերի ժելեր, մազերի խոնավացման միջոցներ, 
մազերի հեղուկներ, մազերի պաշտպանման և 
պահպանման միջոցներ. մազերի չորացումը և 
դյուրաբեկությունը կանխող միջոցներ, մազե-
րի յուղեր, մազերը ամրացնող միջոցներ. 
մազերի քսուքներ, պատրաստուկներ լոգանքի 
և (կամ) ցնցուղի համար. դեղերով չտոգորված 
արդուզարդի պարագաներ. մաշկի խնամքի 
պատրաստուկներ. կոսմետիկական միջոցներ: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120324 (111) 18801
(220) 05.03.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 05.03.2022
(730) Արթուր Գագիկի Մարտիրոսյան, Երևան, 

Զարոբյան փող., տուն 24, AM
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ: 

____________________

(210) 20120375 (111) 18802
(220) 16.03.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 16.03.2022

(730) Ինթերնեյշնլ Բիզնես Քամփնի «Ինթըլեքթա 
գրուփ Լթդ», SC

(442) 18.04.2012
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործա րարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություններ. 
հեռահաղորդակցության ծառայությունների 
բա ժա նոր դագրում երրորդ անձանց հա մար. 
ներմուծման – արտահանման գործակա-
լություններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալություններ. գովազդային գործա-
կալություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
գովազդի տեղադրման համար նախատես-
ված տարածքների վարձակալություն. աու-
դիտ.  վարձման գործակալո ւթ յո ւններ . 
տվ յալ ների ավտոմատացված բազաների 
վարում. հաշվապահական գրքերի վարում. 
ապրանքագրում (հաշիվների կազմում և 
դուրս գրում). ապրանքների ցուցադրում. 
հաղորդագրությունների գրառում. հասարա-
կական կարծիքի ուսումնասիրում. շուկայի 
ուսումնասիրում. գործարարական տեղեկա-
տվություն. առևտրային տեղեկատվություն 
և խորհրդատվություն սպառողների համար. 
հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. հետազոտություններ մարկետինգի 
ասպարեզում. աշխատակիցների հաստիքի 
համալրում. գործարարության կազմակերպման 
և կառավարման հարցերով խորհրդակցություն. 
խորհրդակցություն աշխատակիցների հաստիքի 
հարցերով. գործարարության կազմակերպման 
խորհրդակցություն. գործարարության կառա-
վարման խորհրդակցություն. մասնագիտական 
խորհրդակցություն գործարարության աս-
պա րեզում. գովազդի մակետավորում. գոր-
ծերի կառավարում  ստեղծագործական 
գոր ծարարության ասպարեզում. մամուլի 
տեսություն (ակնարկ). գովազդային նյու-
թերի թարմացում. տեքստի մշակում. քար-
տուղարի ծառայություններ. սղագրության 
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ծառայություններ. ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային նպա-
տակներով. լրագրերի բաժանորդագրության 
կազմակերպում (երրորդ անձանց համար). 
առևտրային տոնավաճառների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
ցուցափեղկերի ձևավորում. առևտրային գոր-
ծունեության գնահատում. վճարման փաստա-
թղթերի պատրաստում. համակարգչային 
ֆայ լե  րո ւմ  տեղեկատվութ յան  որոնո ւմ 
(երրորդ անձանց համար). երաշխավորների 
(հովանավորների) որոնում. աջակցություն 
գործարարության կառավարմանը. աջակցու-
թյուն առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարմանը. ապ-
րանք ների ներկայացում  բո լոր  մեդիա 
միջոցներով մանրածախ առևտրի նպատակով. 
տնտեսական կանխատեսում. աճուրդային 
վաճառք. ապրանքների խթանում (երրորդ ան-
ձանց համար, այդ թվում արդյունաբերա կան 
ապրանքների և դրանց ուղեկցող ապրանքների 
մանրածախ առևտուր). գրասենյակային 
սարքավորանքի և ապարատների վարձույթ. 
գովազդային ժամանակի վարձույթ բոլոր 
զանգվածային տեղեկատվական միջոցներում. 
գովազդային նյութերի վարձույթ. առևտրային 
ավտոմատների վարձույթ. լուսապատճենման 
սարքավորանքի վարձույթ. գովազդային տեքս-
տերի հրապարակում. մեքենայագրական 
աշխատանքներ. ռադիոգովազդ. ազդագրերի 
փակցնում. նմուշների տարածում. գովազդային 
նյութերի տարածում. գովազդային տեքստերի 
խմբագրում. գովազդ. օնլայն գովազդ համա-
կարգչային ցանցում. գովազդ փոստով. հեռուս-
տատեսային գովազդ. փաստաթղթերի վեր-
արտադրում. վիճակագրական տվ յալների 
հավաքում և տրամադրում. տեղեկատվության 
հավաքում տվ յալների համակարգչային 
բազաներում. տեղեկություններ գործնական 
գործարքների մասին. տվ յալների համա-
կարգչային բազաներում տեղեկատվության 
համակարգում. հարկային հայտարարագրերի 
կազմում. հաշիվների մասին հաշվետվությունների 
կազմում. լրագրերում գովազդային խորագրերի 
կազմում. հոգեբանական թեստավորում 
աշխատանքի ընդունելիս. հյուրանոցային 
գործերի կառավարում. երրորդ անձանց համար 
ապրանքների և ծառայությունների լիցենզիա-
ների առևտրային կառավարում. գնումների 

պատվերների մշակման գործընթացների կա-
ռա վարում. ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների ոլորտում. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքների գովազդի 
կամ խթանման համար. ձեռնարկություն-
ների տեղափոխման ծառայություններ. 
գների համեմատման ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և 
ձեռնարկատերերին դրանցով ապահովում). 
ենթակապալառուի ծառայություններ կառա-
վարման գծով (առևտրային). հեռախոսային 
պատասխանիչների ծառայություններ (բացակա 
բաժանորդների համար). լուսապատճենում. 
գործնական փորձաքննություն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120547 (111) 18803
(220) 20.04.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 20.04.2022
(730) «Տոր» ՍՊԸ, Երևան, Զաքյան 5, AM
(442) 18.05.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, մանուշա-
կագույն, նարնջագույն, շագանակագույն և 
կապույտ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտուր: 

____________________

(210) 20120556 (111) 18804
(220) 25.04.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 25.04.2022
(730) «Դիպիէմ-սերվիս» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Մասիս, 

Ն/Թ, AM
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(442) 18.05.2012
(540)

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

(511)
դաս 39. ուղևորափոխադրում: 

____________________

(210) 20120605 (111) 18805
(220) 03.05.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 03.05.2022
(730) «Էլբատ» ՓԲԸ, Երեւան, 0043, Շարուրի 

37/29, AM
(442) 18.05.2012
(540)

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

(511)դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշ -
խական, լուսանկարչական, կինեմա տոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ-
ներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ 
և տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

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

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

____________________

(210) 20111373 (111) 18806
(220) 07.11.2011 (151) 03.09.2012
 (181) 07.11.2021
(730) Ինթըգրեյթիդ Սիսթըմզ Իվենթս, ԼԼՔ, DE
(442) 18.04.2012
(540)

(511)
դաս 35. ցուցահանդեսների և առևտրային 

տոնավաճառների կազմակերպում կոմերցիոն 
կամ գովազդային նպատակներով:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111655 (111) 18807
(220) 23.12.2011 (151) 03.09.2012
 (181) 23.12.2021
(730) Էբբոթթ Կադիովասկուլար Սիսթըմզ 

Ինք., US
(442) 03.02.2012
(540)

(511)
դաս 10. վիրաբուժական և բժշկական 

սարքեր և գործիքներ, այն է՝ փողաձողեր 
(կաթետերներ), ստենտների տեղ հասցման 
համակարգեր, ստենտներ, փչովի բա լոն-
ներ, փչովի բալոնների նյութեր, փչովի 
բալոններով փողաձողեր (կաթետերներ), անո-
թային սեղմիչներ, ուղղորդող փողաձողեր 
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(կաթետերներ), լայնացնող փողաձողեր 
(կաթետերներ), փողաձողերի (կաթետերներ) 
մետաղալարային ուղղատուներ, հիմնական 
փողաձողը (կաթետեր) անցկացնելու համար 
օժանդակ սարքեր, պարուրակներ փողաձո-
ղերի (կաթետերներ) ուղղատուների համար. 
ծայրամասային և լեղազատիչ ինքնալայնացող 
ստենտային համակարգեր. դեղամիջոցների 
դուրսցայտման ստենտային համակարգեր:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120098 (111) 18808
(220) 24.01.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 24.01.2022
(730) ԴիՓի Բևըրիջիս Լիմիթիդ, KY
(442) 16.03.2012
(540)

(511)
դաս 30. թեյ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20120113 (111) 18809
(220) 27.01.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 27.01.2022
(730) «Իննովասիս» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 26-

20, AM
(442) 18.05.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սև և սպի-
տակ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 35. բանկերի էլեկտրոնային սարքավո-

րումների, բանկոմատների, էմբոսերների (պլաս-
տիկ քարտերի դրոշմադրվագման մեքենաների), 

թղթադրամների տեսակավորման մեքենաների, 
մետաղադրամների տեսակավորման մեքե-
նաների, թղթադրամների հաշվիչների, մետա-
ղադրամների հաշվիչների, դյուրակիր համա-
կարգիչների կուտակիչների (նոութբուքերի, 
լեփթոփերի, նեթբուքերի), մուտքի (ելքի) 
ավտոմատ կառավարման համակարգերի, 
բանկային, դեպոզիտային պահատեղերի 
(պահատուփերի), բանկային պլաստիկ քարտերի 
տպիչների համար նախատեսված պահատեղերի 
(պահատուփերի), պլաստիկ քարտերի տպիչների 
համար նախատեսված պահեստամասերի, 
բարձր (ցածր) կոէրցիտիվության (HiCo/LoCo) 
մագնիսական շերտով պլաստիկ քարտերի, 
գունավոր, մաքուր, միկրոսխեմայով (չիպով 
(սմարթ-քարտեր) պլաստիկ քարտերի, պլաստիկ 
քարտերի կոդավորման սարքերի, պլաստիկ 
քարտերից տվյալների ընթերցման սարքերի 
(քարտային սկաներներ), պլաստիկ քարտերի 
տպիչների, ժապավենային քարթրիջների 
(ռիբոն- քարթրիջներ), լազերային տպիչների 
քարթրիջների, շիթային տպիչների քարթրիջների, 
դռան փականքների, կողպեքների ներմուծում, 
առևտուր.

դաս 37. էմբոսերների (պլաստիկ քարտերի 
դրոշմադրվագման մեքենաների) սպասարկում. 
պլաստիկ քարտերի տպիչների սպասարկում: 

____________________

(210) 20120138 (111) 18810
(220) 02.02.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 02.02.2022
(730) Աննա Էրիկի Վանյան, Երևան, Վարդանանց 

5, բն 113, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(526) «BEAUTY SALON», «ՀՄԱՅՔԻ ՍՐԱՀ» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 44. մարդկանց հիգիենիկ և կոսմե-

տիկական ծառայություններ, մասնավորա պես՝ 
գեղեցկության սրահների ծառայություններ: 

____________________
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(210) 20120175 (111) 18811
(220) 08.02.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 08.02.2022
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 16.03.2012
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120238 (111) 18812
(220) 21.02.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 21.02.2022
(730) «Մետալ լևո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 

Կոմիտասի 29, AM
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրոդներ՝ զոդման համար: 

____________________

(210) 20120259 (111) 18813
(220) 23.02.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 23.02.2022
(730) Գունսան Էլեքթրիք Մալզեմելերի Սանայի 

Վե Թիքարեթ Անոնիմ Շիրքեթի, TR
(442) 06.04.2012
(540)

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

(511)
դաս 9. էլեկտրական նյութեր, այն է՝ խցակի 

երկժանիներ, վարդակներ, բաշխիչ տուփեր, 
էլեկտրական փոխարկիչներ, ապահովիչներ, 

էլեկտրական շղթայի անջատիչներ, էլեկտրա-
կան շղթայի կտրիչներ, հալուն ապահովիչ-
ներ, բալաստային դիմադրություններ, մեկնա-
սարքեր, հայտարարությունների էլեկտրոնա-
յին տախ տակ ներ, վերելակի կառավարման 
վահան ներ, էլեկտրական միացումներ, էլեկ-
տրա կանության մեջ օգտագործվող լամ-
պեր. լարերի տուփեր, սեղմակոճակներ, 
էլեկտրական դիմադրություններ, էլեկտրական 
և էլեկտրոնային գծային միացման տուփեր և 
վարդակներ, էլեկտրականության հաղորդման, 
փոխակերպման, լիցքավորման, կարգավորման, 
փոխարկման, վերահսկման սարքեր և սար-
քա վորումներ, ադապտերներ, լիցքավորման 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120433 (111) 18814
(220) 26.03.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 26.03.2022
(730) «Տիտան-93» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 

9/44, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20120472 (111) 18815
(220) 05.04.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 05.04.2022
(730) ԶԱՕ «Տորգովիյ դոմ «Պերեկրյոստոկ», RU
(442) 04.05.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, այդ թվում 

բրենդի:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20120496 (111) 18816
(220) 12.04.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 12.04.2022
(730) Վարշամ Ղարիբյան, ք. Երևան, Եղիա-

զարյան 10, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառնություններ: 

____________________

(210) 20120572 (111) 18817
(220) 27.04.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 27.04.2022
(730) «Արևիկ-Դիեզ» ՍՊԸ, Երևան, Ա.Մանուկյան 

5, AM
(442) 18.05.2012
(540)

(526) «ԿԱՐԱՈԿԵ» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, դեղին, 
կարմիր, կապույտ, նարնջագույն և կանաչ 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 41. կրթություն և զվարճությունների 

ծառայություններ՝ կենդանի ցուցադրումների, 
զվարճալի և սպորտային միջոցառումների 
տեսքով, ուղիղ եթերով հաղորդվող հեռուս-

տատեսային ծրագրեր, սեմինարների, խմբակ-
ների, մարզական ծրագրերի, ցուցադրումների 
և սպորտային ու զվարճալի միջո ցառումն երի 
կազմակերպում և անցկացում, ձայնասկա-
վառակների ձայնագրում: 

____________________

(210) 20120573 (111) 18818
(220) 27.04.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 27.04.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիլի Միքայելյան, 

Երևան, Մաշտոցի 40, բն. 7, AM
(442) 18.05.2012
(540)

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

(511)
դաս 44. բժշկական ախտորոշում, բուժում: 

____________________

(210) 20120578 (111) 18819
(220) 28.04.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 28.04.2022
(730) «Արարատ գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ Արարատի 

մարզ, ք. Արտաշատ, Արարատյան խճ. 9, AM
(442) 18.05.2012
(540)

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

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ ներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրա-
նյութեր: 

____________________

(210) 20120600 (111) 18820
(220) 02.05.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 02.05.2022
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(730) «Դուստր Մելանյա» ՍՊԸ, Տաշիր, Կիրովի-346, 
AM

(442) 18.05.2012
(540)

(526) Բացի «ՍԱՐԳԻՍ» և «ԼԱԼՎԱՐ» բառերից 
մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց կանաչ, 
դեղին, ոսկեգույն, սպիտակ, կարմիր և սև 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 29. պանիր: 

____________________

(210) 20110894 (111) 18821
(220) 21.07.2011 (151) 03.09.2012
 (181) 21.07.2021
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 

Խորենացու 29/1, AM
(442) 20.08.2011
(540)

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

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

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ ներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրա-
նյութեր.

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

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

____________________

(210) 20111311 (111) 18822
(220) 20.10.2011 (151) 03.09.2012
 (181) 20.10.2021
(730) «Վիլլա դե տորտա» ՍՊԸ, ք. Երևան, 

Չեխովի 32/2, շենք 1, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, կարմիր, 
նարնջագույն, բեժ և սև գունային համակ-
ցությամբ:

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

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

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

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

____________________
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(210) 20111335 (111) 18823
(220) 21.10.2011 (151) 03.09.2012
 (181) 21.10.2021
(730) «Իստ լոգոս» էքսպո կենտրոն ՍՊԸ, Երևան, 

Տոլբուխինի 33/19, բն. 21, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(526) «BUILDING & RECONSTRUCTION», 
«ՍՏՐՈԻՏԵԼՍՏՎՈ Ի ՌԵՄՈՆՏ» (ռուս.), 
«ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ և ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ» 
արտահայտությունները և «EXPO», «ԷՔՍՊՈ» 
(ռուս.), «ԷՔՍՊՈ» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, 
նարնջագույն և սև գունային համակցությամբ:

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

դաս 41. ցուցահանդեսների կազմակերպում, 
դաստիարակություն (կրթություն, ուսուցում). 
ուսումնական գործընթացի ապահովում, զվար-
ճություններ. մարզական և մշակութային միջոցա-
ռումների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20111336 (111) 18824
(220) 21.10.2011 (151) 03.09.2012
 (181) 21.10.2021
(730) «Իստ լոգոս» էքսպո կենտրոն ՍՊԸ, Երևան, 

Տոլբուխինի 33/19, բն. 21, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(526) «EDUCATION & CAREER», «ՕԲՐԱԶՈՎԱՆԻԵ 
Ի ԿԱՐԻԵՐԱ» (ռուս.), «ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
և ԿԱՐԻԵՐԱ» արտահայտությունները 
և «EXPO», «ԷՔՍՊՈ» (ռուս.), «ԷՔՍՊՈ» 
բառերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 41. ցուցահանդեսների կազմակերպում, 
դաստիարակություն (կրթություն, ուսուցում). 
ուսումն ական գործընթացի ապահովում, զվար-
ճու թյուններ. մարզական և մշակութային միջո-
ցառումների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20111338 (111) 18825
(220) 21.10.2011 (151) 03.09.2012
 (181) 21.10.2021
(730) «Իստ լոգոս» էքսպո կենտրոն ՍՊԸ, 

Երևան, Տոլբուխինի 33/19, բն. 21, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(526) «WORLD OF CHILDHOOD», «ՄԻՐ 
ԴԵՏՍՏՎԱ» (ռուս.), «ՄԱՆԿՈՒԹՅԱՆ 
ԱՇԽԱՐՀ» արտահայտությունները և 
«EXPO», «ԷՔՍՊՈ» (ռուս.), «ԷՔՍՊՈ» 
բառերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, երկնա-
գույն, կապույտ, մանուշակագույն, դեղին, 
կարմիր, նարնջագույն և սև գունային հա-
մակցությամբ:

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 41. ցուցահանդեսների կազմակերպում, 
դաստիարակություն (կրթություն, ուսուցում). 
ուսումնական գործընթացի ապահովում, զվար-
ճություններ. մարզական և մշակութային միջո-
ցառումների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20111339 (111) 18826
(220) 21.10.2011 (151) 03.09.2012
 (181) 21.10.2021
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(730) «Իստ լոգոս» էքսպո կենտրոն ՍՊԸ, Երևան, 
Տոլբուխինի 33/19, բն. 21, AM

(442) 21.11.2011
(540)

(526) «HEALTH SERVICE & PHARMACY», 
«ԶԴՐԱՎՈՈԽՐԱՆԵՆԻԵ Ի ՖԱՐՄԱՑԻՅԱ» 
( ռո ւ ս . ) ,  «ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 
և ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ» արտահայ-
տությունները և «EXPO», «ԷՔՍՊՈ» (ռուս.), 
«ԷՔՍՊՈ» բառերն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն: 

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

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

դաս 41. ցուցահանդեսների կազմակերպում, 
դաստիարակություն (կրթություն, ուսուցում). 
ուսումնական գործընթացի ապահովում, զվար-
ճու թյուններ. մարզական և մշակութային միջոցա-
ռումների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20111340 (111) 18827
(220) 21.10.2011 (151) 03.09.2012
 (181) 21.10.2021
(730) «Իստ լոգոս» էքսպո կենտրոն ՍՊԸ, Երևան, 

Տոլբուխինի 33/19, բն. 21, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(526) «EXPO BEAUTY», «ԷՔՍՊՈ ԲՅՈՒԹԻ» (ռուս.), 
«ԷՔՍՊՈ ԲՅՈՒԹԻ» արտահայտություններն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն, 

երկնագույն, կապույտ, մոխրագույն, սև և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:

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

դաս 41. ցուցահանդեսների կազմակերպում, 
դաստիարակություն (կրթություն, ուսուցում). 
ուսումնական գործընթացի ապահովում, զվար-
ճություններ. մարզական և մշակութային միջո-
ցառումների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20111374 (111) 18828
(220) 07.11.2011 (151) 03.09.2012
 (181) 07.11.2021
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 3. սպասքի լվացման պատրաստուկ-

ներ. դանակավոր իրերի և սպասքի մաքրման, 
խնամքի և փայլեցման պատրաստուկներ: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111548 (111) 18829
(220) 05.12.2011 (151) 03.09.2012
 (181) 05.12.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 

հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սար-
քավորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրոնային 
սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը նախա-
տեսված տվ յալների մշակման, գրանցման, 
պահման, փոխանցման, որոնման, առբերման կամ 
ստացման համար. սարքեր և սարքավորումներ 
ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության և ծած-
կագրված տվյալների գրանցման, փոխանցման, 
ուժեղացման կամ վերարտադրման համար. 
խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր, գործիքներ 
և սարքավորանք. պատկերի մշակման սարքեր, 
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գործիքներ և սարքավորանք. հեռուստատե սա յին 
և ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. հեռահա-
ղորդակցական, ռադիո և հեռուստատեսային 
հեռարձակման հաղորդող և ընդունող սար-
քեր. հեռարձակված կամ հաղորդված ծրա-
գրերին մուտքի ապահովման սարքեր. հոլո-
գրամներ. ծրագրավորված տվյալներ պարու-
նակող էլեկտրոնային սխեմաներ. տվյալների 
մագնիսական կրիչներ հանդիսացող սկավա-
ռակներ, ժապավեններ և լարեր. դատարկ և 
նախապես գրանցված մագնիսական քար տեր. 
տվյալների քարտեր. հիշողության քարտեր. 
բանական քարտեր. միկրոպրոցեսորներ 
պարու նակող քարտեր. ինտեգրալային սխե-
մա ների քարտեր. նույնականացման էլեկ-
տրոնային քարտեր. հեռախոսային քարտեր. 
հեռախոսային վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. 
հաշվեքարտեր. քարտեր է լեկտրոնային 
խաղերի համար, որոնք նախատեսված են 
հեռախոսների հետ օգտագործման համար. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող). 
հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ 
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս 
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցան-
ցերին և ինտերնետին. համակարգչային 
տվ յալների բազաներից կամ ինտերնետից 
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող). 
MP3 ինտերնետային վեբ–կայքերից տրա-
մադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող). 
սարքեր ինտերնետից ստացված երաժշտության 
նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ. 
համակարգչային տվ յալների բազաներից 
կամ ինտերնետից կամ ինտերնետային 
կայքերից օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող 
լու սանկարներ, նկարներ, գրաֆիկա, ձայ-
նային ֆայլեր, ֆիլմեր, տեսատվ յալներ և 
ձայնատեսային ծրագրեր (բեռնվող). հեռա-
հսկման սարքեր և սարքավորումներ. արբան-
յակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման 
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ 
և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր 
և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. 
դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ. հեռա-
հաղորդակցական համակարգեր և կայանք-
ներ. հեռախոսային ցանցերի տերմի նալներ. 
հեռախոսային կոմուտատորներ. հեռա-

հաղորդակցական ազդանշանի մուտքի, պահ-
ման, փոխակերպման և մշակման սարքեր. 
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք 
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող 
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տեր-
մինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ 
ապրանքների և ծառայությունների ցուցա-
դրման և պատվիրման համար. փեյջինգային, 
ռադիոփեյջինգային և ռադիոհեռախոսային 
սարքեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ, 
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային 
լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ (PDA). 
ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների և 
հաղորդագրությունների անլար ստացման, 
պահման և(կամ) փոխանցման համար. շարժական 
էլեկտրոնային սարքեր, որոնք հնարավորու-
թյուն են տալիս օգտագործողին հետևելու կամ 
կառավարելու անձնական տեղեկատվությունը. 
հեռախոսների և հեռախոսային լսափողերի 
լրասարքեր. հեռախոսների հետ օգտագործվող 
ադապտեր. հեռախոսների լիցքավորման սար-
քեր. գրասեղաններին կամ ավտոմեքենա-
ներում տեղակայված բարձրախոսով սարքեր՝ 
հեռախոսի ավտոմատ օգտագործման համար. 
ավտոմեքենաներում տեղադրվող հեռախո-
սային լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ 
և պատյաններ՝  հատուկ նախատեսված 
շարժական հեռախոսների և հեռախոսային 
սարքերի ու լրասարքերի պահման և կրման 
համար. համակարգչայնացված անձնական 
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոց-
ներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. 
մոդեմներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյ-
ներ. գլոբալ դիրքավորման էլեկտրոնային 
համա կարգեր. նավարկման, հետևման և 
դիրքավորման էլեկտրոնային սարքեր և 
սարքավորումներ. հսկման սարքեր և սար-
քավորումներ (բացառությամբ in-vivo հսկման). 
ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. կառա-
վարման, տեստավորման (բացառու թյամբ in-
vivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկտրա-
օպտիկական սարքեր և գործիքներ. տեսա ֆիլ-
մեր. ձայնատեսային սարքեր և սարքավորում-
ներ. էլեկտրոնային խաղերի սարքեր և սար-
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քավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
լրացուցիչ պարագաներ և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված են 
համակարգիչների, ձայնատեսային սար-
քերի և էլեկտրոնային խաղերի սարքերի 
ու սարքավորումների հետ օգտագործման 
համար. վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և 
կցամասեր. բոլոր վերը նշված ապրանքները՝ 
բացառությամբ համակարգչային օպերացիոն 
համակարգի ծրագրային արտադրանքի և 
մշակման կիրառական միջոցների ծրագրային 
արտադրանքի.

դաս 38.  հեռահաղորդակցութ յո ւն . 
հաղոր դակցություն. հեռախոսների, շար-
ժական հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, 
տելեքսի, հաղորդագրությունների հավաք-
ման և փոխանցման,  ռադիոփեյջինգի, 
հեռախոսականչի երթուղու փոփոխման, 
ինքնապատասխանիչի,  տեղեկատուի և 
էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. ձայնի, 
տվյալների, պատկերների, երաժշտության և 
տեղեկատվության փոխանցում, տեղ հասցնում 
և ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրություն-
ների տեղ հասցնում. օն-լայն տեղեկատվություն 
հեռահաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների 
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների 
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջո-
ցով. արբանյակային կապի ծառայություններ. 
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո 
կամ հեռո ւստատեսային  ծրագրերի ո ւ 
ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու վեբ-խանութ 
ծրագրերի հեռարձակում կամ հաղորդում. 
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվ յալների 
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա 
բովանդակության հեռարձակում և տեղ հասցնում 
էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի 
միջոցով. տեսահաղորդագրությունների 
ծառա յություններ. տեսակոնֆերանսների 
ծառայություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ– էջերի), համակարգչային ծրագրերի 
և այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետին կամ տվյալների 
բ ա զ ա ն ե ր ի ն  հ ե ռ ա հ ա ղ ո ր դ ա կ ց ա կ ա ն 
միացումների կամ կապուղիների տրամադրում. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում (պրովայդերների ծառայություններ). 

էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավիճող 
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում և 
գործարկում. ինտերնետում թվային երաժշտու-
թյան վեբ– կայքերին մուտքի տրամադրում. 
ինտերնետում MP3 վեբ–կայքերին մուտքի 
տրամադրում. հեռահաղորդակցության միջոցով 
թվային երաժշտության տեղ հասցնում. այլ 
օպերատորներին հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
որոնման միջոցների գործարկում և տրա-
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. նորությունների գործա-
կալությունների ծառայություններ. նորությունների 
և ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման  սարքերի  կամ  մասերի 
վարձում, վարձույթ և վարձակալություն. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն.

դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցա-
կան և հեռահաղորդակցական սարքեր և 
սարքավորումներ. Էլեկտրական և էլեկ-
տրոնային սարքեր և սարքավորումներ՝ 
բոլորը նախատեսված տվյալների մշակման, 
գրանցման, պահման, փոխանցման, որոնման, 
առբերման կամ ստացման համար. սարքեր 
և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների, 
տեղեկատվության և ծածկագրված տվյալների 
գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման 
կամ վերարտադրման համար. խցիկներ. 
լուսանկարչական սարքեր, գործիքներ և 
սարքավորանք. պատկերի մշակման սարքեր, 
գործիքներ և սարքավորանք. հեռուստատե-
սային և ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. 
հեռահաղորդակցական, ռադիո և հեռուս-
տատեսային հեռարձակման հաղորդող և 
ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ հաղորդ-
ված ծրագրերին մուտքի ապահովման սար-
քեր. հոլոգրամներ. ծրագրավորված տվյալներ 
պարունակող էլեկտրոնային սխեմաներ. տվյալ-
ների մագնիսական կրիչներ հանդիսացող սկա-
վառակներ, ժապավեններ և լարեր. դատարկ և 
նախապես գրանցված մագնիսական քարտեր. 
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տվյալների քարտեր. հիշողության քարտեր. 
բանական քարտեր. միկրոպրոցեսորներ 
պարունակող քարտեր.  ինտեգրալային 
սխեմաների քարտեր. նույնականացման 
էլեկտրո  նային քարտեր. հեռախոսային քար տեր. 
հեռա խոսային վարկաքարտեր. վարկաքար-
տեր. հաշվեքարտեր. քարտեր էլեկտրոնային 
խաղերի համար, որոնք նախատեսված են 
հեռախոսների հետ օգտագործման համար. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող). 
հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ 
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս 
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին 
և ինտերնետին. համակարգչային տվյալների 
բազաներից կամ ինտերնետից տրամադրվող 
թվային երաժշտություն (բեռնվող). MP3 
ինտերնետային վեբ–կայքերից տրամադրվող 
թվային երաժշտություն (բեռնվող). սարքեր 
ինտերնետից ստացված երաժշտության 
նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ. 
համակարգչային տվ յալների բազաներից 
կամ Ինտերնետից կամ ինտերնետային 
կայքերից օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող 
լ ո ւ սանկարներ ,  նկարներ ,  գրաֆիկա, 
ձայնային ֆայլեր, ֆիլմեր, տեսատվ յալներ 
և ձայնատեսային ծրագրեր (բեռնվող). 
հեռահսկման սարքեր և սարքավորումներ. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման 
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոս-
ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական 
լարեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխ-
ներ. դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ. 
հեռահաղորդակցական համակարգեր և 
կայանքներ. հեռախոսային ցանցերի տերմի-
նալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. հեռա-
հաղորդակացական ազդանշանի մուտքի, 
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր. 
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք 
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող 
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տեր-
մինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ 
ապրանքների և ծառայությունների ցուցադրման 
և պատվիրման համար.  փեյջինգային, 
ռադիոփեյջինգային և ռադիոհեռախոսային 

սարքեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ, 
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային 
լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ (PDA). 
ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների և 
հաղորդագրությունների անլար ստացման, 
պահման և/կամ փոխանցման համար. շարժական 
էլեկտրոնային սարքեր, որոնք հնարավորություն 
են տալիս օգտագործողին հետևելու կամ 
կառավարելու անձնական տեղեկատվությունը. 
հեռախոսների և հեռախոսային լսափողերի 
լրասարքեր. հեռախոսների հետ օգտագործվող 
ադապտեր. հեռախոսների լիցքավորման սար-
քեր. գրասեղաններին կամ ավտոմեքենաներում 
տեղակայված բարձրախոսով սարքեր՝ հեռա-
խոսի ավտոմատ օգտագործման համար. 
ավտոմեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային 
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և 
պ ա տ յ ա ն ն ե ր ՝  հ ա տ ո ւ կ  ն ա խ ա տ ե ս վ ա ծ 
շարժական հեռախոսների և հեռախոսային 
սարքերի ու լրասարքերի պահման և կրման 
համար. համակարգչայնացված անձնական 
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոց-
ներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. 
մոդեմներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. 
գ լ ոբա լ  դիրքավորման  է լ եկտրոնա յին 
համակարգեր. նավարկման, հետևման և 
դիրքավորման է լեկտրոնային  սարքեր 
և սարքավորումներ. հսկման սարքեր և 
սարքավորումներ (բացառությամբ in-vivo 
հսկման). ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. 
կառավարման, տեստավորման (բացառությամբ 
in-vivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական 
սարքեր և գործիքներ.  օպտիկական և 
էլեկտրաօպտիկական սարքեր և գործիքներ. 
տեսաֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և 
սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի 
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական 
և էլեկտրոնային լրացուցիչ պարագաներ և 
կից սարքավորանք, որոնք նախատեսված 
և հարմարեցված են համակարգիչների, 
ձայնատեսային սարքերի և էլեկտրոնային 
խաղերի սարքերի ու սարքավորումների հետ 
օգտագործման համար. վերոհիշյալ ապրանք-
ների մասեր և կցամասեր. բոլոր վերը նշված 
ապրանքները՝ բացառությամբ համակարգ-
չային օպերացիոն համակարգի ծրագրային 
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արտադրանքի և մշակման կիրառական միջոց-
ների ծրագրային արտադրանքի.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակցություն. հեռախոսների, շարժական 
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, 
հաղորդագրությունների հավաքման և փոխ-
անցման, ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի 
երթուղու փոփոխման, ինքնապատաս խա-
նիչի, տեղեկատուի և էլեկտրոնային փոստի 
ծառայություններ. ձայնի, տվյալների, պատկ-
ների, երաժշտության և տեղեկատվության 
փոխանցում, տեղ հասցնում և ընդունում. 
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների տեղ 
հասցնում. օն-լայն տեղեկատվություն հեռա-
հաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների 
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների 
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջո-
ցով. արբանյակային կապի ծառայություններ. 
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո 
կամ հեռո ւստատեսային  ծրագրերի ո ւ 
ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ 
ծրագրերի հեռարձակում կամ հաղորդում. 
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվ յալների 
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա 
բովանդակության հեռարձակում և տեղ հասց-
նում էլեկտրոնային հաղորդակցության ցան-
ցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն-
ների ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների 
ծառայո ւթ յո ւններ.  տեսահեռախոսների 
ծառայություններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ– էջերի), համակարգչային ծրագրերի 
և այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետին կամ տվյալների 
բազաներին հեռահաղորդակցական միա-
ցումների կամ կապուղիների տրամադրում. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա-
մադրում (պրովայդերների ծառայություններ). 
էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավիճող 
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում 
և  գործարկում .  ինտերնետում  թվային 
երաժշտության վեբ– կայքերին մուտքի տրա-
մադրում. ինտերնետում MP3 վեբ–կայքերին 
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցության 
միջոցով թվային երաժշտության տեղ հասցնում. 
այլ օպերատորներին հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
որոնման միջոցների գործարկում և տրա-

մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. նորությունների գործա կա-
լությունների ծառայություններ. նորությունների 
և ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման  սարքերի  կամ  մասերի 
վարձում, վարձույթ և վարձակալություն. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթու-
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
օն-լայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների 
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ 
միջոցներով տրամադրվող դաստիարակության, 
կրթության, ուսուցման, զվարճությունների, 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
համակարգչային տվյալների բազաների կամ 
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային 
խաղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային 
սարքերի ու սարքավորումների վարձակալման 
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատեսային 
զվարճությունների ծառայություններ. ֆիլմերի, 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի և 
հեռուստախանութների ու վեբ–խանութների 
ծրագրերի արտադրություն. խաղերի ու 
մրցույթների կազմակերպում. էլեկտրոնային 
հրատարակումների օն-լայն տրամադրում. 
էլեկտրոնային գրքերի և ամսագրերի օն-լայն 
հրատարակում. տեքստերի հրատարակում 
էլեկտրոնային ֆորմատում կամ այլ կերպ. 
ձայնային և (կամ) տեսային տեղեկատվական 
միջոցների հրատարակում և արտադրու-
թյուն. ցուցահանդեսների ծառայություններ. 
ցուցա հանդեսներին և ցուցահանդեսների 
ծ ա ռ ա յ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի ն  օ ն - լ ա յ ն  մ ո ւ տ ք ի 
տրամադրում .  լ րատվական ծրագրերի 
ծառայություններ ինտերնետով հաղորդելու 
համար. կոնֆերանսների, սեմինարների, 
սիմպոզիումների, դասընթացների, քննար-
կումների, համաժողովների և ցուցա հան-
դեսների կազմակերպում և անցկացում. օն-
լայն ռեժիմում հեռահաղորդակցական կապի 
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կամ համակարգչային ցանցի միջոցով կամ 
այլ միջոցներով տրամադրվող ինտերակտիվ և 
հեռավորական ուսուցողական դասընթացներ և 
սեսիաներ. թարգմանչական ծառայություններ. 
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով օն-
լայն ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահ-
ների ծառայություններ. մոլախաղերի ծառա-
յություններ. ակումբների ծառայություններ. 
տոմսերի ամրագրում և պատվիրում զվարճալի 
միջոցառումների, մարզական և մշակութային 
միջոցառումների համար. էլեկտրոնային 
գրադարանների ծառայություններ էլեկտրո-
նային տեղեկատվության (ներառյալ պահոցային 
տեղեկատվության) տրամադրման համար՝ 
էլեկտրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ) 
տեսատեղեկատվության և տվյալների, խա-
ղերի և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրոնային 
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և 
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում. 
ինտերնետից թվային երաժշտության տրա-
մադրում (չբեռնվող). MP3 ինտերնետային 
վեբ–կայքերից թվային երաժշտութ յան 
տրամադրում (չբեռնվող). լուսանկարների, 
նկարների, գրաֆիկայի, ձայնի, ֆիլմերի, 
տեսագրությունների և ձայնատեսային ծրագրերի 
(չբեռնվող) տրամադրում օն-լայն ռեժիմում 
կամ համակարգչային տվյալների բազայից 
կամ ինտերնետից կամ ինտերնետային վեբ–
կայքերից. լուսանկարչական ծառայություններ. 
բոլոր վերոհիշալ ծառայությունների վերաբեր-
յալ տեղեկատվության և խորհրդատվության 
տրամադրում: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111549 (111) 18830
(220) 05.12.2011 (151) 03.09.2012
 (181) 05.12.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 38.  հեռահաղորդակցութ յո ւն . 

հաղոր դակցություն. հեռախոսների, շար-
ժական հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, 

տելեքսի, հաղորդագրությունների հավաք_
ման և փոխանցման,  ռադիոփեյջինգի, 
հեռախոսականչի երթուղու փոփոխման, 
ինքնապատասխանիչի,  տեղեկատուի և 
էլեկտրո նային փոստի ծառայություններ. ձայնի, 
տվյալ ների, պատկերների, երաժշտության և 
տեղեկատվության փոխանցում, տեղ հասցնում 
և ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրություն-
ների տեղ հասցնում. օն-լայն տեղեկատվություն 
հեռահաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների 
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների 
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով. 
արբանյակային կապի ծառայություններ. 
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո 
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլ-
մերի, հեռուստախանութ ու վեբ-խանութ 
ծրա գրերի հեռարձակում կամ հաղորդում. 
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվ յալների 
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա բովան-
դակության հեռարձակում և տեղ հասցնում 
էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի 
միջոցով. տեսահաղորդագրությունների 
ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների ծա-
ռայություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ–էջերի), համակարգչային ծրագրերի 
և այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա-
մադրում. ինտերնետին կամ տվ յալների 
բազաներին հեռահաղորդակցական միա-
ցումների կամ կապուղիների տրամադրում. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա-
մադրում (պրովայդերների ծառայություններ). 
էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավիճող 
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում 
և գործարկում. ինտերնետում թվային երա-
ժշտության վեբ– կայքերին մուտքի տրա-
մադրում. ինտերնետում MP3 վեբ–կայքերին 
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցության 
միջոցով թվային երաժշտության տեղ հասցնում. 
այլ օպերատորներին հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
որոնման միջոցների գործարկում և տրա-
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. նորությունների գործա-
կալությունների ծառայություններ. նորու-
թյունների և ընթացիկ իրադարձությունների 
վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանցում. 
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վերոհիշյալ ծառայությունների տրամադրման 
համար օգտագործվող սարքերի, սարքա-
վորումների, տեղակայման սարքերի կամ մասե-
րի վարձում, վարձույթ և վարձակալություն. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
օն-լայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների 
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ 
միջոցներով տրամադրվող դաստիարակության, 
կրթության, ուսուցման, զվարճությունների, 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
համակարգչային տվյալների բազաների կամ 
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային 
խաղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային 
սարքերի ու սարքավորումների վարձակալման 
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատեսային 
զվարճությունների ծառայություններ. ֆիլմերի, 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի և 
հեռուստախանութների ու վեբ–խանութների 
ծրագրերի արտադրություն. խաղերի ու 
մրցույթների կազմակերպում. էլեկտրոնային 
հրատարակումների օն-լայն տրամադրում. 
էլեկտրոնային գրքերի և ամսագրերի օն-լայն 
հրատարակում. տեքստերի հրատարակում 
էլեկտրոնային ֆորմատում կամ այլ կերպ. 
ձայնային և (կամ) տեսային տեղեկատվական 
միջոցների հրատարակում և արտադրու-
թյուն. ցուցահանդեսների ծառայություններ. 
ցուցահանդեսներին և ցուցահանդեսների 
ծառա յություններին օն-լայն մուտքի տրա-
մադրում. լրատվական ծրագրերի ծառա-
յո ւթ յո ւններ  ինտերնետով հաղորդե լո ւ 
համար. կոնֆերանսների, սեմինարների, 
սիմ պոզիումների, դասընթացների, քննար-
կումների, համաժողովների և ցուցա հանդես-
ների կազմակերպում և անցկացում. օն-լայն 
ռեժիմում հեռահաղորդակցական կապի կամ 
համակարգչային ցանցի միջոցով կամ այլ 
միջոցներով տրամադրվող ինտերակտիվ և 
հեռավորական ուսուցողական դասընթացներ և 
սեսիաներ. թարգմանչական ծառայություններ. 
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով օն-լայն 
ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահների 
ծառայություններ. մոլախաղերի ծառայու-

թյուններ. ակումբների ծառայություններ. 
տոմսերի ամրագրում և պատվիրում զվարճալի 
միջոցառումների, մարզական և մշակութային 
միջոցառումների համար. էլեկտրոնային 
գրադարանների ծառայություններ էլեկտրոնային 
տեղեկատվության (ներառյալ պահոցային 
տեղեկատվության) տրամադրման համար՝ 
էլեկտրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ) 
տեսատեղեկատվության և տվյալների, խաղերի 
և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրոնային 
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և 
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում. 
ինտերնետից  թվա յին  երաժշտո ւթ յան 
տրամադրում (չբեռնվող). MP3 ինտերնետային 
վեբ–կայքերից թվային երաժշտութ յան 
տրամադրում (չբեռնվող). լուսանկարների, 
նկարների, գրաֆիկայի, ձայնի, ֆիլմերի, տեսա-
գրությունների և ձայնատեսային ծրագրերի 
(չբեռնվող) տրամադրում օն-լայն ռեժիմում 
կամ համակարգչային տվյալների բազայից 
կամ ինտերնետից կամ ինտերնետային վեբ–
կայքերից. լուսանկարչական ծառայություններ. 
բոլոր վերոհիշալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության և խորհրդատվության տրա-
մադրում: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120140 (111) 18831
(220) 02.02.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 02.02.2022
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

«Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 33.ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________
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(210) 20120181 (111) 18832
(220) 09.02.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 09.02.2022
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 

Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20120182 (111) 18833
(220) 09.02.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 09.02.2022
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 

Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20120258 (111) 18834
(220) 23.02.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 23.02.2022
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US
(442) 16.03.2012
(310) 010214724  (320) 24.08.2011  (330) EM
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

շաքարախտի կանխարգելման և բուժման 
համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120313 (111) 18835
(220) 02.03.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 02.03.2022
(730) Ջոլադոլ Մոդ Էքսպլոիթիմաթշափիջ ՍՊԸ, BX
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգ-
ման), փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիք ներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ, 
DVD-ներ և տեղեկատվության այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ.
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դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ: 
____________________

(210) 20120345 (111) 18836
(220) 12.03.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 12.03.2022
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120346 (111) 18837
(220) 12.03.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 12.03.2022
(730) Էբըթ Հելթհքեըր Փրոդաքթս Բ.Վ., NL
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ և 

նյութեր, այն է՝ դեղագործական պատրաստուկներ 
ուղեղային և նյարդաբանական խանգարումների, 
հիվանդությունների և խախտումների բուժման 
համար, դեղագործական պատրաստուկներ 
Ալցհեյմերի հիվանդության ախտանիշների 
բուժման համար. դեղագործական պատ-
րաստուկներ դեմենցիայի (թուլամտության, 
մտախանգարության) ախտանիշների բուժման 
համար: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120347 (111) 18838
(220) 12.03.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 12.03.2022
(730) Էբըթ Փրոդաքթս Օփըրեյշնզ ԱԳ, CH
(442) 18.05.2012
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120349 (111) 18839
(220) 12.03.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 12.03.2022
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

շաքարախտի կանխարգելման և բուժման 
համար: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120403 (111) 18840
(220) 22.03.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 22.03.2022
(730) «Հայաստանի ավետարանական հավատքի 

քրիստոնյաների «Կյանքի խոսք» եկեղեցի» 
կրոնական կազմակերպություն, Երևան, 
Թբիլիսյան խճուղի 9/1, AM

(442) 18.04.2012
(540)
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(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

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

____________________

(210) 20120470 (111) 18841
(220) 04.04.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 04.04.2022
(730) Արման Սամվելի Մակարյան, RU
(442) 04.05.2012
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղ յա կառուցվածքներ և 
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների 
համար. մետաղ յա ճոպաններ և լարեր. 
մետաղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա 
խողովակներ. անկիզելի պահարաններ. 
սովորական մետաղներից պատրաստված 

իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
հանքանյութեր.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.

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

դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ.

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կենդա-
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառա յություններ. գյուղատնտեսական, այգե-
գործական և անտա ռային ծառայություններ: 

____________________

(210) 20120514 (111) 18842
(220) 14.04.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 14.04.2022
(730) «Թել-Սել» ՓԲԸ, Երևան, Վարդանանց 

փակուղի 8, սենյակ 209, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.
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դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ, մասնավորապես՝ վճար-
ման գործիքների և վճարահաշվարկային 
փաստաթղթերի պրոցեսինգ և քլիրինգ, դրա-
մական փոխանցումներ: 

____________________

(210) 20120546 (111) 18843
(220) 20.04.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 20.04.2022
(730) «Գոլդեն գլոբ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն, 

4-րդ թաղ., շ. 12, բն. 50, AM
(442) 18.05.2012
(540)

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

(511)
դաս 35. գովազդ.
դաս 41. համերգների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20120640 (111) 18844
(220) 10.05.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 10.05.2022
(730) Սուրեն Արմենի Ալոյան, Երևան, Կոմիտաս 

1/11, բն. 6, АМ
(442) 07.06.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, մոխրա-
գույն, կանաչ, ծիրանագույն, կարմիր, բեժ 
գունային համադրությամբ:

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշ-

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

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

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք սառույց.
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դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգա հյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

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

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում: 

____________________

(210) 20120642 (111) 18845
(220) 10.05.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 10.05.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նոյեմ Գասպարյան, 

Երևան, Հանրապետության 67, АМ
(442) 07.06.2012
(540)

(526) «Հանրապետության 67 Հեռ. 52 38 
33», «Hanrapetutyan 67 Tel. 52 38 33» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(511)
դաս 35. կանացի հագուստի մանրածախ 

առևտուր: 
____________________

(210) 20120643 (111) 18846
(220) 10.05.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 10.05.2022
(730) «Յուման» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 34 ա, 

բն. 15, AM
(442) 07.06.2012

(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ անաս-
նաբուժական նպատակների համար, դիետիկ 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ: 

____________________

(210) 20120644 (111) 18847
(220) 10.05.2012 (151) 03.09.2012
 (181) 10.05.2012
(730) «Յուման» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 34 ա, 

բն. 15, AM
(442) 07.06.2012
(540)

(511)դաս 5. դեղագործական և անասնաբու-
ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ: 

____________________

(210) 20111312 (111) 18848
(220) 20.10.2011 (151) 10.09.2012
 (181) 20.10.2021
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(730) Մոհամմադ Սեդայ Մոստաֆա Դոլամի, AE
(442) 22.12.2011
(540)

(526) Արաբական տառերով գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

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

____________________

(210) 20120126 (111) 18849
(220) 30.01.2012 (151) 10.09.2012
 (181) 30.01.2022
(730) «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ 

Լենուղի, AM
(442) 20.02.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20120212 (111) 18850
(220) 17.02.2012 (151) 10.09.2012
 (181) 17.02.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 16.03.2012

(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120213 (111) 18851
(220) 17.02.2012 (151) 10.09.2012
 (181) 17.02.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 16.03.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20120282 (111) 18852
(220) 29.02.2012 (151) 10.09.2012
 (181) 28.02.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, 

US
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120389 (111) 18853
(220) 19.03.2012 (151) 10.09.2012
 (181) 19.03.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ալբերտ Ասատրյան, 

Արմավիրի մարզ, գ. Մերձավան, 2-րդ փող., 
36 տուն, AM

(442) 18.04.2012
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(540)

(526) «ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ» 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 36. անշարժ գույքի գործակալություն: 

____________________

(210) 20120393 (111) 18854
(220) 20.03.2012 (151) 10.09.2012
 (181) 20.03.2022
(730) «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ 

Լենուղի, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20120430 (111) 18855
(220) 26.03.2012 (151) 10.09.2012
 (181) 26.03.2022
(730) Վրանգլեր Ապարել Քորփ., US
(442) 22.06.2012
(540)

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

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20120431 (111) 18856
(220) 26.03.2012 (151) 10.09.2012
 (181) 26.03.2022
(730) Վրանգլեր Ապարել Քորփ., US
(442) 22.06.2012
(540)

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

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20120444 (111) 18857
(220) 28.03.2012 (151) 10.09.2012
 (181) 28.03.2022
(730) «Փամփքին» ՍՊԸ, Երևան, Գևորգ Քոչար 

21, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(526) «BREAD FACTORY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն 
գույնով:

(511)
դաս 30. հաց, հրուշակեղեն: 

____________________

(210) 20120499 (111) 18858
(220) 12.04.2012 (151) 10.09.2012
 (181) 12.04.2022
(730) «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ 

Լենուղի, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

____________________
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(210) 20120541 (111) 18859
(220) 18.04.2012 (151) 10.09.2012
 (181) 18.04.2022
(730) «Գետնատուն» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Երևան-

յան խճ. 11, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բորդո և դարչնագույն 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20120543 (111) 18860
(220) 19.04.2012 (151) 10.09.2012
 (181) 19.04.2022
(730) «Վիտամաքս-Ե» ՍՊԸ, Երևան, Թերլե-

մեզյան 11, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(511)
դաս 3. բնական կոսմետիկական դիմակ: 

____________________

(210) 20120563 (111) 18861
(220) 26.04.2012 (151) 10.09.2012
 (181) 26.04.2022

(730) Ալբերտ Բենիամինի Պետրոսսյան, Երևան, 
Չարենց 22/3, АМ

(442) 18.05.2012
(540)

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

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

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

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

____________________

(210) 20120570 (111) 18862
(220) 26.04.2012 (151) 10.09.2012
 (181) 26.04.2022
(730) Շողակաթ Ալեքսանյան, Երևան, Լենին-

գրադյան 31/1, բն. 51, AM
(442) 18.05.2012
(540)

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.
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դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20120619 (111) 18863
(220) 07.05.2012 (151) 10.09.2012
 (181) 07.05.2022
(730) «Դավան գրուփ» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 

75, բն. 5, AM
(442) 07.06.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ, 
շագանակագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

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

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

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

____________________

(210) 20120636 (111) 18864
(220) 10.05.2012 (151) 10.09.2012
 (181) 10.05.2022
(730) Դը Հ.Դ. Լի Քամփնի, Ինք., Դելավերի 

նահանգ, US
(442) 22.06.2012

(540)

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

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20120637 (111) 18865
(220) 10.05.2012 (151) 10.09.2012
 (181) 10.05.2022
(730) Դը Հ.Դ. Լի Քամփնի, Ինք., Դելավերի 

նահանգ, US
(442) 22.06.2012
(540)

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

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20120647 (111) 18866
(220) 11.05.2012 (151) 10.09.2012
 (181) 11.05.2022
(730) Վահագն Հրանտի Մարտիրոսյան, 

Երևան, Բագրատունյաց 8, բն. 17, АМ
(442) 07.06.2012
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20120661 (111) 18867
(220) 16.05.2012 (151) 10.09.2012
 (181) 16.05.2022
(730) «Այս փաք» ՍՊԸ, Երևան, Ավետ Ավետիսյան, 

4 շ., բն. 23, АМ
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(442) 07.06.2012
(540)

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

(511)
դաս 30. պաղպաղակ.
դաս 32. հյութեր, մրգահյութեր. 
դաս 43. ռեստորան, սրճարան, բար: 

____________________

(210) 20120698 (111) 18868
(220) 23.05.2012 (151) 10.09.2012
 (181) 23.05.2022
(730) «Ասիկս» ՍՊԸ, Երևան, Այգեձոր, տուն 5, AM
(442) 07.06.2012
(540)

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

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

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

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

____________________

(210) 20120702 (111) 18869
(220) 23.05.2012 (151) 10.09.2012
 (181) 23.05.2022

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

(442) 22.06.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ: 

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120703 (111) 18870
(220) 23.05.2012 (151) 10.09.2012
 (181) 23.05.2022
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք Ինդսթրի 

«Ալկալոիդ» ԱԴ-Սկոպյե, MK
(442) 22.06.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ: 

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20070664_1 (111) 18871
(220) 15.06.2007 (151) 01.08.2008
 (181) 15.06.2017
(730) «Էլիտ Պրոդ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Դավիթաշեն, 

10-րդ փողոց, 71 տուն, AM
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, կանաչ և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ։

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

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

  6946  14.02.2022  Փֆայզեր Այրլենդ Ֆարմասյութիքլզ, ը փրայվիթ անլիմիթիդ   

      լայըբիլիթի քամփնի, IE

   7210  25.07.2022  «Արմեն-ալկո» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, Այգեշատի գինու-կոնյակի  

     գործարան, AM

   7232  13.08.2022  «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

   7255  17.05.2022  Համի Թեջառաթ Ջեմ Թրեյդինգ Քո. Լթդ., IR

   7290  24.09.2022  «ՎԹ Թրեյդ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Տերյան 4, AM

   7296  01.11.2022  «Բադալյան եղբայրներ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 37, AM

   7334  12.09.2022  Վարսթայներ Բրաուերայ Հաուս Քրամեր ԿԳ, DE

   7336  24.09.2022  Վարսթայներ Բրաուերայ Հաուս Քրամեր ԿԳ, DE

   7624  15.08.2022  Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ., TR
 

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի իրավատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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УКАЗАТЕЛИ
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

C12G 3/00 2671 A

E21B 43/00 2672 A

C10G 31/00 2672 A

F04C 2/00       302 U

G09F 3/00       303 U

B60R 13/00       303 U

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

    09-01 278 S

C02F 1/00 2672 A

C10G 9/00 2672 A

C10G 1/00 2672 A

E21B 43/00 2673 A

C10G 9/00 2673 A

C10G 1/00 2673 A



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  1186
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11388
73 (1) Զիջող Դեոլեո, Ս.Ա.
DEOLEO, S.A., Parque Empresarial Rivas Futura, 
Mari Gurie, 7, 4a planta, Edifico Beta, 28521 RIVAS 
VACIMADRID (Madrid), Spain, ES
73 (2) Ստացող Հերբա Ռայսմիլս, Էս.Էլ.Յու.

HERBA RICEMILLS, S.L.U., Calle Real, 43, 41920 
SEVILLA, SPAIN, ES

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                                        Հանրապետություն

Գրանցված է 26.07.2012
____________________

Գրանցում No 1187
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 7860, 7899
73 (1) Լիցենզատու «Պռոշյանի կոնյակի 
գործարան» ՍՊԸ, ք. Երևան, Աշտարակի խճուղի 
2, AM
73 (2) Լիցենզառու Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ 
Օտվետստվեննոստյու «ՕՊ ՆԻԻ ՊԿԴ»
O B S H C H E S T V O  S  O G R A N I C H E N N OY 
OTVETSTVENNOSTYU “OP NII PKD”, 220026, g. 
Minsk, ul. Bekhtereva, 7, komn. 216, Belarus, BY
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը 02.06.2013

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                                                  Հանրապետություն

Գրանցված է 26.07.2012
____________________

Գրանցում No 1188
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2165
73 (1) Զիջող Պակո Ռաբան Պարֆյում
PACO RABANNE PARFUMS, 6 boulevard du Parc, 
Neuilly Sur Seine, France, FR
73 (2) Ստացող Պյուի Ֆրանս, ՍԱՍ

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

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                                                    Հանրապետություն

Գրանցված է 27.07.2012
____________________

Գրանցում No 1189
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 1071266
73 (1) Լիցենզատու Օրիֆլեյմ Կոսմետիկս ՍԱ
ORIFLAME COSMETICS S.A. 24, avenue Emile 
Reuter L-2420 LUXEMBOURG  (LU), BX
73 (2) Լիցենզառու Օրիֆլեյմ Կոսմետիկ ԲՎ

ORIFLAME KOSMETIEK BV Bolduc Gebouw A, 
Utopialaan 52, 5232 CE’ s-Hertogenbosch, The 
Netherlands, NL

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը բացառիկ
Գործողության ժամկետը Ա պ ր ա ն ք ա յ ի ն 
նշանի գրանցման գործողության ավարտը

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                                                  Հանրապետություն

Գրանցված է 20.08.2012
____________________
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Գրանցում No 1190
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No 1071266
73 (1) Ենթալիցենզատու Օրիֆլեյմ Կոսմետիկ 
ԲՎ
ORIFLAME KOSMETIEK BV Bolduc Gebouw A, 
Utopialaan 52, 5232 CE’ s-Hertogenbosch,  
The Netherlands, NL
73 (2) Ենթալիցենզառու «Օրիֆլեյմ Քոսմեթիքս» 
ՍՊԸ, ք. Երեւան, Արաբկիրի 19 փող., տուն 4, 
բն. 50, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը բացառիկ
Գործողության ժամկետը Ա պ ր ա ն ք ա յ ի ն 
նշանի գրանցման գործողության ավարտը

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է 20.08.2012
____________________

Գրանցում No 1191

Ապրանքային նշանի ֆրանչայզինգ

(11) Վկայական No IR 512282

73 (1) Իրավատեր Մաքս Մարա Ֆեշն Գրուփ 

Ս.Ռ.Լ.

MAX MARA FASHION GROUP S.R.L. Via del 

Carmine 10, TORINO  (IT)

73 (2) Օգտագործող «Մոդամաքս» ՍՊԸ,  

Երևան, Իսահակյան 38, բն. 60, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը 20.08.2013 ամեն 

տարի ինքնաբերաբար երկարացվում է

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                                                    Հանրապետություն

Գրանցված է 22.08.2012
____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

1651  23.02.2012

1824  09.01.2012

2005  30.01.2012

2508 18.01.2012

2524 27.01.2012

2529 27.01.2012

2534 31.01.2012

2537 10.02.2012

2541 27.01.2012

2543 27.01.2012

2642 21.12.2011

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

        246U       11.02.2012

        249U       15.02.2012

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия свидетельств на промышленные образцы

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

    178S         16.01.2012

Վկայագրի 
համարը

Номер 
свидетельства 

Ուղղում
Поправка

2012թ №7-րդ պաշտոնական տեղեկագրի «Հաղորդագրություններ» բաժնում տեղեկություններ 
Գյուտերի արտոնագրերի  վաղաժամկետ դադարեցման մասին ցուցակում №2369 (25.11.2011թ.) 
տարեթվի փոխարեն  պետք է լինի (25.12.2011թ.)։ 

В официальном бюллетене  № 7, 2012г в разделе «Сообщения»,  в перечне сведений о  досрочном 
прекращении действия патентов на изобретения вместо №2369 (25.11.2011 г.) должна быть дата №2369 
(25.12.2011 г.).

2012թ №7 պաշտոնական տեղեկագրի «Արդյունաբերական նմշուներ» բաժնում №274,275,276,277 
վկայագրին վերաբերող (72) կոդով նշված տեղեկություններում  Դմիտրի Ալեքսանդրովիչ Բելոգլազո  
բառի փոխարեն պետք է լինի՝ Դմիտրի Ալեքսանդրովիչ Բելոգլազով ։

В официальном бюллетене  № 7, 2012г в разделе «Промышленные образцы»,  в свидетельствах 
№274, 275, 276, 277 вместо указанного под кодом (72) Дмитрий Александрович Белоглазо должно 
быть Дмитрий Александрович Белоглазов.

2012թ №7 պաշտոնական տեղեկագրի «Գյուտերի արտոնագրերի» բաժնում №2655, 2656, 2657, 
2658, 2659, 2660 Գյուտերի արտոնագրերին վերաբերող (71), (73) կոդերով նշված տեղեկություններում 
Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, ԻՆՔ   բառի փոխարեն պետք է լինի՝ Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, ԻՆՔ. ։

В официальном бюллетене  № 7, 2012г в разделе «Патенты на изобретения»,  в свидетельствах 
№2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660  вместо указанного под кодом (71), (73) Ред Лиф Рисорсиз, 
Инк  должно быть Ред Лиф Рисорсиз, Инк..
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Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся 
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9

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

(51) (2012.01)  (11) 2671 (13) A 
C12G 3/00

(21) AM20110031 (22) 24.03.2011
(71) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Гегам Снапян (AM), Татьяна Снапян (AM), 
Нелли Саркисян (AM), Марта Снапян (AM), Карине 
Костанян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Бальзам
(57) Изобретение относится к пищевой промыш-
ленности, в частности, к спиртным напиткам, 
бальзамам.

Бальзам содержит смолу абрикосового 
дерева, плоды шелковицы черной, цветки 
красного клевера, мяту перечную, боярышник 
темно-кровавый, 45%-ую водно-спиртовую смесь, 
при следующем содержании ингредиентов, 
кг/1000дал: смола абрикосового дерева - 3591, 
плоды шелковицы черной - 3591, цветки красного 
клевера - 1795, мята перечная - 1795, боярышник 
темно-кровавый - 1795, 45%-ая водно- спиртовая 
смесь–остальное.

Расширяется ассортимент лечебно-профи-
лактических бальзамов.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2672 (13) A 
E21B 43/00
C10G 31/00
C02F 1/00
C10G 9/00
C10G 1/00

(21) AM20110117  (22) 11.02.2010
(86) PCT/US2010/023927, 11.02.2010
(85) 06.09.2011
(87) WO2010/093810 19.08.2010
(31) 61/152,180   (32) 12.02.2009   (33) US
(71) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)
(72) Джеймс В. Пэттн (US), Тодд Дана (US)
(73) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)

(54) Система соединения сочлененного трубо-
провода
(57) Система соединения сочлененного трубо-
провода предназначена для поддержания связи 
между источником текучей среды и подвижным 
трубопроводом, который погружен в оседаемое 
проницаемое тело.

Источник текучей среды может подавать 
рабочий поток через его выпускное отверстие, 
которое расположено за пределами проницаемого 
тела. Подвижный трубопровод может принимать 
рабочий поток через впускное отверстие канала 
и быть погруженным на определенную глубину в 
оседаемое проницаемое тело, которое находится в 
контролирующей проницаемость инфраструктуре. 
Множество сочлененных участков трубопровода 
может включать внешний участок трубопровода, 
который соединен функциональной связью 
с выходом источника посредством первого 
одноосного шарнирного сочленения, внутренний 
участок трубопровода, который соединен 
функциональной связью с входом трубопровода 
посредством второго одноосного шарнирного 
сочленения, и по меньшей мере один средний 
участок трубопровода, который соединен 
функциональной связью с внешним и внутренним 
участками соответственно, посредством по 
меньшей мере одного одноосного шарнирного 
сочленения, устанавливая связь рабочего потока 
между источником текучей среды и подвижным 
трубопроводом. При оседании проницаемого 
тела, которое вызывает относительное сме-
щение между выходом источника и входом 
трубопровода, которое перпендикулярно про-
дольным осям выхода и входа, множество 
участков шарнирного трубопровода имеет такую 
конфигурацию, чтобы внешний и внутренний 
участки трубопровода поворачивались в проти-
воположных направлениях, удлиняя систему 
сочленения трубопроводов и обеспечивая связь 
рабочего потока между выходом источника и 
входом трубопровода.
(74) Р. Давтян

_____________________
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(51) (2012.01)  (11) 2673 (13) A 
E21B 43/00
C10G 9/00
C10G 1/00

(21) AM20110116 (22) 11.02.2010
(86) PCT/US2010/023935, 11.02.2010
(85) 06.09.2011
(87) WO2010/093817 19.08.2010
(31) 61/152,150   (32) 12.02.2009   (33) US
(71) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)
(72) Джеймс В. Пэттн (US), Тодд Дана (US)
(73) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)
(54) Нагревательный гофрированный трубо-
провод и способ его использования при теп-
ловом расширении и уменьшении оседания
(57) Способ предназначен для нагревания 
проницаемого тела углеводородного материала, 
содержащегося в контролирующей проницаемость 
инфраструктуре.

Согласно способу используют нагревательный 
трубопровод с гофрированными стенками, 
который сформирован для транспортирования 

теплопередающей текучей среды. Нагреватель-
ный трубопровод погружают на определенную 
глубину в проницаемое тело углеводородного 
материала, причем нагревательный трубопровод 
снабжен впускным отверстием, выходящим 
за границы сооруженной контролирующей 
проницаемость инфраструктуры. Впускное 
отверстие нагревательного трубопровода под-
клю чают рабочим соединением к источнику 
теплопередающей текучей среды. Пропускают 
теплопередающую текучую среду через 
нагревательный трубопровод для передачи 
тепла от теплопередающей текучей среды 
проницаемому телу, причем гофрированные 
стенки нагревательного трубопровода сформи-
рованы так для уменьшения напряжений, возни-
кающих вследствие теплового расширения 
вдоль продольной оси трубопровода и оседания 
про ницаемого тела, и для перекручивания 
нагревательного трубопровода в ответ на 
оседание проницаемого тела.
(74) Р. Давтян

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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(51) (2012.01)  (11) 302  (13) U 
F04C 2/00

(21) AM20120085U (22) 18.06.2012
(71) Варужан Арутюнян (AM)
(72) Варужан Арутюнян (AM)
(73) Варужан Арутюнян, 0059,Ереван, 9-ый 
микрорайон Нор Норка, 97/7 (AM)
(54) Зубчатый насос
(57) Полезная модель относится к ротационным 
насосам.

Шестеренный насос имеет корпус, поме-
щенные в нем две шестерни находящиеся в 
зацеплении, сделанные в корпусе два отверстия: 
один – для всасывания жидкости, а другой 
– для нагнетания, ось одной из шестерен 
в кинематической связи с привода. Первая 
шестерня имеет с более крупным шагом два 
противоположных зуба, а вторая шестерня имеет 
похожие две впадины.

Увеличивается надежность работы и КПД, 
2 ил.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 303 (13) U 
G09F 3/00
B60R 13/00

(21) AM20120082U (22) 07.06.2012
(71) Геворг Амбарцумян (AM)
(72) Геворг Амбарцумян (AM)
(73) Геворг Амбарцумян, 0006, Ереван, Манташян 

4/1, кв. 15 (AM)
(54) Носитель информационной карты
(57) Полезная модель относится к конструк-
т ивным элементам транспортных средств - 
для идентификационных и других подобных 
документов, например, к носителям для 
размещения талонов техосмотра и страхования. 

Носитель содержит выполненные из гибкого 
материала, параллельные друг другу переднюю 
и заднюю стенки прямоугольной конфигурации, 
которые соединены между собой по трем 
сторонам своего периметра так, что между ними 
образован кармашек со входной щелью. На 
передней и задней стенках имеются соосные 
прямоугольные окна, ширина и высота которых 
меньше ширины и высоты кармашка. Со стороны 
передней стенки носитель снабжен липким 
средством для прикрепления к стеклу, а на 
краю задней стенки, примыкающем к входной 
щели, имеется радиальный вырез. Носитель 
дополнительно снабжен вкладной пластиной из 
гибкого прозрачного материала, размеры которого 
соответствуют размерам кармашка, а передняя и 
задняя стенки носителя соединены друг с другом 
как цельная конструкция. На переднюю стенку 
может быть нанесен светоотражающий слой, 
а на заднюю стенку - слой лака, содержащего 
микрокапсулы с душистым веществом. 

Упрощается конструкция носителя, повы-
шается надежность и расширяются функцио-
нальные возможности, 13 ил.

_____________________

Сведения о выданных патентах



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) 278  (13) S
(21) 20120020 (22) 18.05.2012
(71) “Артстеп” ЗАО (AM)
(72) Степан Ерандович Азарян (AM)
(73) “Артстеп” ЗАО (AM)
(74) Р. Манасерян
(54) Упаковка для стеклянной тары
(55)*

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 9 

25 .09 . 20 12

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



66

ՄԱՍ 1
 

66

ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 9 

25 .09 . 20 12

KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա 
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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