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

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

(51) (2012.01)  (11) 2674 (13) A
A21D 2/00

(21) AM20120098 (22) 03.07.2012
(71) Ռուբիկ Մարտիրոսյան (AM)
(72) Ռուբիկ Մարտիրոսյան (AM)
(73) Ռուբիկ Մարտիրոսյան, 0051, Երևան, Վրա
ցական 10, բն. 39 (AM)
(54) Դիետիկ հաց
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդարդյու նա բե
րությանը, մասնավորապես դիետիկ հացի 
բաղադրակազմին:

Դիետիկ հացը պարունակում է հետևյալ 
բաղադրամասերը, զանգվ. %. ցորենի ալյուր՝ 
75,080,0, կերակրի աղ՝ 0,81,1, թթխմոր՝ 1,01,3, 
վայրի տեսակի տանձի չորացրած աղացվածք՝ 
2,03,0, կաղնու չորացրած աղացվածք՝ 0,5
0,7, ոլոռի չորացրած աղացվածք՝ 0,20,3, 
գետնախնձորի պալարի չորացրած աղացվածք՝ 
0,20,3, կռատուկի արմատի չորացրած 
աղացվածք՝ 0,10,2, դափնու տերևի չորացված 
աղացվածք՝ 0,040,05, տատրակի տերևի 
չորացրած աղացվածք՝ 0,04 0,05, եղինջի 
տերևի չորացրած աղացվածք՝ 0,50,8 և ջուր՝ 
մնացածը:

Ընդլայնվում է դիետիկ հացամթերքի տեսա
կանին:

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2675 (13) A
A21D 2/00

(21) AM20120097 (22) 03.07.2012
(71) Ռուբիկ Մարտիրոսյան (AM)
(72) Ռուբիկ Մարտիրոսյան (AM)
(73) Ռուբիկ Մարտիրոսյան, 0051, Երևան, 
Վրացական 10, բն. 39 (AM)
(54) Դիետիկ հաց
(57) Գյուտը վերաբերում է է սննդարդյունա
բերությանը, մասնավորապես դիետիկ հացի 
բաղադրակազմին: 

Դիետիկ հացը պարունակում է հետևյալ 
բաղադրամասերը, զանգվ. %. ցորենի ալյուր՝ 
75,080,0, կերակրի աղ՝ 0,81,1, թթխմոր՝ 1,01,3, 
ալոճի չորացրած աղացվածք՝ 2,03,0, գազարի 
չորացրած աղացվածք՝ 0,20,3, սպանախի 
տերևների չորացրած աղացվածք՝ 0,20,3, 
ավելուկի տերևների չորացրած աղացվածք՝ 0,5

0,7, նեխուրի տերևների չորացրած աղացվածք՝ 
0,10,2, գլդեչիայի սերմերի չորացրած աղաց
վածք՝ 0,10,2, մատուտակի արմատների չորաց
րած աղացվածք՝ 0,30,4 և ջուր՝ մնացածը:

Ընդլայնվում է դիետիկ հացամթերքի տեսա
կանին:

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2676 (13) A
A23C 9/00

(21) AM20110041 (22) 11.04.2011
(71) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալ յան (AM), 
Հայկանուշ Գուրգենի Բատիկյան (AM), Վարսենիկ 
Մարլիկի Ավետիսյան (AM), Ռոզա Անուշավանի 
Մադոյան (AM)
(72) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալ յան (AM), 
Հայկանուշ Գուրգենի Բատիկյան (AM), Վարսենիկ 
Մարլիկի Ավետիսյան (AM), Ռոզա Անուշավանի 
Մադոյան (AM)
(73) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան, 0005, 
Երևան, Արցախի պող. 1, բն. 32 (AM), Հայկանուշ 
Գուրգենի Բատիկյան, 0072, Երևան, Միկոյան 
17ա, բն. 25 (AM), Վարսենիկ Մարլիկի Ավե
տիսյան, 0025, Երևան, Հերացու 14/4 (AM), 
Ռոզա Անուշավանի Մադոյան, 0033, Երևան, 
Վաղարշյան 20/1, բն. 40 (AM)
(54) Կաթնաթթվային ըմպելիք
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյու նա բե
րությանը, մասնավորապես՝ կաթնաթթվային 
մրգային ըմպելիքներին։

Կաթնաթթվային ըմպելիքը ներառում է 
Lactobacillus acidophilus Ep2 317/402 կաթ
նա թթվային մանրէներով մերած կաթ, ինու
լին պարունակող գետնախնձորի ջրային լուծա
զատվածք, գետնախնձորի խտանյութ, մեղր, 
ծաղկափոշի, բաղադրամասերի հետև յալ հարա
բերակցությամբ, զանգվ. %. ինուլին պարունակող 
գետնախնձորի ջրային լուծա զատ վածք՝ 38.0
42.0, Lactobacillus acidophilus Ep2 317/402 
կաթնաթթվային մանրէներով մերած կաթ՝ 38.0
42.0, գետնախնձորի խտանյութ՝ 8.012.0, մեղր՝ 
8.012.0, ծաղկափոշի՝ 1.02.0:

Բարձրացվում են ըմպելիքի համային և 
բուժիչ–կանխարգելիչ հատկությունները։

_____________________
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(51) (2012.01)  (11) 2677 (13) A
A23L 1/00

(21) AM20110048 (22) 21.04.2011
(71) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալ յան (AM), 
Վարսենիկ Մարլիկի Ավետիսյան (AM)
(72) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալ յան (AM), 
Վարսենիկ Մարլիկի Ավետիսյան (AM)
(73) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան, 0005, 
Երևան, Արցախի պող. 1, բն. 32 (AM), Վարսենիկ 
Մարլիկի Ավետիսյան, 0025, Երևան, Հերացու 
14/4 (AM)
(54) Բուժիչ–կանխարգելիչ մրգաբանջարե-
ղենային խյուս
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունաբե-
րությանը, մասնավորապես՝ բուժիչ–կանխար-
գելիչ մրգաբանջարեղենային խյուսի բաղադրա-
կազմին։

Խյուսը ներառում է գետնախնձորի խյուս, 
պտղային խյուս, դդմի պտղամսի խյուս, Lactobacillus 
acidophilus Ер-2 317/402 կաթնա թթվա յին 
մանրէով մերած կաթ և գարու ածիկի ծիլերի 
փոշի, բաղադրամասերի հետևյալ հարա բերակ-
ցությամբ, %. գետնախնձորի խյուս՝ 46.0-48.0, 
պտղային խյուս՝ 20.0 – 22.0, դդմի պտղամսի 
խյուս՝ 18.0 – 20.0, Lactobacillus acidophilus Ер-2 
317/402 կաթնաթթվային մանրէով մերած կաթ՝ 
8.0 – 10.0 և գարու ածիկի ծիլերի փոշի՝ 2.8 – 3.4։

Ընդլայնվում է բուժիչ – կանխարգելիչ խյուսի 
տեսականին, ապահովվում է ֆրուկտոզայով 
հարստացված, հանքային և սպիտակուցների 
ամինաթթվային կազմերով հավասարակշռված, 
դետոքսիկացիոն հատկություններով և ցածր 
էներգետիկ արժեքով օժտված արգասիքի ստա-
ցումը։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2678 (13) A
A61K 31/00

(21) AM20120036 (22) 28.02.2012
(71) Մանուկ Մանուկյան (AM)
(72) Մանուկ Մանուկյան (AM)
(73) Մանուկ Մանուկյան, 0033. Երևան, Երզնկյան 
4, բն. 10 (AM)
(54) Աչքի եղջերաթաղանթի վնասվածքների և 
հիվանդությունների բուժման բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է ակնաբանությանը, 
մասնավորապես՝ եղջերաթաղանթի վնասվածք-
ների և հիվանդությունների բուժման բաղադրա-
նյութերին։

Բաղադրանյութը ներառում է միաէթա -
նոլամին, աղաթթու, մանրէա զերծ ված ջուր, 
բաղադրամասերի հետևյալ հարաբերակ ցու-
թյամբ, զանգվ. %. միաէթանոլամին` 3.2-4.0, 
աղաթթու` 0.038-0.05, մանրէազերծված ջուր` 
95.5-96.8։

Բարձրացվում է բուժման արդյունա վետու-
թյունը:

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2679 (13) A
B21D 51/00

(21) AM20120042 (22) 13.03.2012
(71) «Գոլդեն ֆիլդ» ՍՊԸ (AM)
(72) Մեխակ Գաբրիելյան (AM), Հուսիկ Մարգար-
յան (AM), Ռաֆայել Ասատուրյան (AM), Վալերի 
Սիմոնյան (AM)
(73) «Գոլդեն ֆիլդ» ՍՊԸ, 0002, Երևան, Սարյան 
31, բն. 58 (AM)
(54) Բալոնների պատրաստման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է ճնշման տակ աշխա-
տելու համար նախատեսված բալոնների պատ-
րաստման սարքերին, մասնավորապես գլոցա-
ծռման եղանակով:

Սարքն ունի հենոց, հենոցին հաջորդաբար 
տեղակայված նախապատրաստվածքի բեռ նա-
վորման, սեղմման, գլոցածռման ու պատ րաստի 
արտադրանքի դուրսբերման մեխանիզմներ և 
տաքացման հանգույց: Տաքացման հանգույցն 
իրականացված է օղակաձև ինդուկտորի տեսքով: 
Սարքի հանգույցների աշխատանքի կառավար-
ման համար այն լրացուցիչ ունի կառավարման 
էլեկտրոնային համակարգ և բալոնի ձևավորման 
ժամանակ նախապատրաստվածքի տաքացման 
լրացուցիչ հանգույց: Նախապատրաստվածքի 
բեռնավորման մեխանիզմն ունի իրան, իրանին 
շարժման հնարավորությամբ միացված սողան 
և սողանի շարժաբեր: Սեղմման մեխանիզմն 
ունի հնգաբռունցք կապիչ, որի սեղմող շուրթերը 
գործարկվում են սեպաձև մեխանիզմի միջոցով: 
Գլոցածռման մեխանիզմն ունի ձևավորող գործիք, 
որն ամրակցված է նախապատրաստվածքի 
նկատմամբ ճոճական շարժում կատարող և 
սարքի հենոցին ամրակցված սալի վրա։

Բարձրացվում է սարքի արտադրողա կա նու-
թյունը, խնայողականությունը և հուսա լիությունը, 
8 նկ.:

_____________________
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(51) (2012.01)  (11) 2680 (13) A
C07C 219/00

(21) AM20120084 (22) 15.06.2012
(71) «ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական 
քիմիայի գիտա-տեխնոլոգիական կենտրոն» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն 
(AM)
(72) Վիգեն Թոփուզյան (AM), Ղուկաս Հալեբյան 
(AM), Իննա Կարապետյան (AM)
(73) «ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական 
քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, 
0014, Երևան, Ազատության 26 (AM)
(54) Բուտիրիլքոլինէսթերազի նկատմամբ 
բարձր ընտրողականություն ունեցող N-բեն-
զոիլ ամինաթթուների քոլինային էսթերներ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսաօրգանական 
քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես, 
կենսաբանորեն ակտիվ միացություններին` N-
բենզոիլամինաթթունների (վալինի և լեյցինի) 
քոլինային էսթերներին, որոնք ցուցաբերում են 
բուտիրիլքոլինէսթերազի նկատմամբ բարձր 
ընտրողականություն և կարող են կիրառվել 
բժշկության մեջ որպես դարձելի արգելակիչներ։ 

Միացությունները ստանում են ացետո-
նի տրիլի միջավայրում N-տեղակալված ամի-
նա թթուների 1-(օ-նիտրոֆենիլսուլֆոնիլօքսի)
բենզտրիա զոլի հետ փոխազդեցությամբ, 
միջ ան կյալ N-տեղակալված ամինաթթվի 
1-օքսիբենզտրիազոլային էսթերի (առանց դրա 
ան ջատման) հետագա փոխազդեցությամբ 
2-(երկմեթիլամինա)-1-էթանոլի հետ։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2681 (13) A 
C07D 237/00
A01N 47/00

(21) AM20110158 (22) 10.11.2011
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային հա-
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն (AM)
(72) Ալիկ Փայլակի Ենգոյան (AM), Տիրուհի 
Ավետիսի Գոմկցյան (AM), Արմեն Վարդանի 
Կարապետյան (AM), Սիրանուշ Վահագնի Հարու-
թյունյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)

(54) Բույսերի աճը խթանող ակտիվություն 
ունեցող 2-(3-տեղակալված պիրիդազին-6-իլ)- 
իզոթիուրոնիումի քլորիդներ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիային, 
մասնավորապես` 2-(3-տեղակալված պիրիդազին-
6-իլ)-իզոթիուրոնիումի քլորիդներրին, որոնք 
կարող են կիրառվել գյուղատնտեսության մեջ 
որպես բույսերի աճի խթանիչներ:

Սինթեզված են 2-(3-տեղակալված պիրի-
դազին-6-իլ)-իզոթիուրոնիումի քլո րիդներ։ Միա-
ցությունները ստանում են 3,6-երկքլոր պիրդազինի 
և թիոմի զանյութի փոխազդեցությամբ։

Ընդլայնվում է բույսերի աճի խթանիչների 
տեսականին, բարձրացվում է բույսերի աճը և 
զարգացման արդյունավետությունը:

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2682 (13) A
G01V 9/00

(21) AM20120057 (22) 06.04.2012
(71) «Երևանի պետական համալսարան» պե-
տական ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM), 
Գևորգ Սարգսի Սիմոնյան (AM)
(72) Գևորգ Սարգսի Սիմոնյան (AM), Էդգար 
Գևորգի Փիրումյան (AM), Լիանա Արմենի Մար-
գարյան (AM), Սերգեյ Վաղարշակի Գրիգորյան 
(AM), Գևորգ Պետրոսի Փիրումյան (AM)
(73) «Երևանի պետական համալսարան» պետա-
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0025, 
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM), Գևորգ Սարգսի 
Սիմոնյան, 0041, Երևան, Նոր Արեշ 2-րդ փող. 
47 (AM)
(54) Նավթի հանքավայրի հայտնաբերման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գեոքիմիական հետա-
զոտությունների բնագավառին, մասնավորապես՝ 
նավթի հանքավայրի հայտնաբերման եղանակ-
ներին:

Ջրի մակերևութային շերտից կատարում են 
ջրի նմուշառում, ատոմաաբսորբցիոն սպեկտրո-
սկոպիայի մեթոդով որոշում են նմուշներում 
վանադիումի կոնցենտրացիան, վերլուծում են 
ստացված տվյալները և նմուշներում վանադիումի 
կոնցենտրացիայի արժեքի մեծությունից ելնելով 
որոշում են նավթի հանքավայրի տեղանքը: Ընդ 
որում, վերլուծությունը կատարում են համե-
մատելով վանադիումի կոնցենտրացիայի ստաց-
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ված արժեքները վանադիումի սահմանային 
թույլատրելի կոնցենտրացիայի արժեքի հետ, 
իսկ նավթի հանքավայրի տեղանքը որոշում 
են վանադիումի սահմանային թույլատրելի 
կոնցենտրացիայի 10-ապատիկ գերազանցման 
փաստով:

Բարձրացվում է եղանակի հուսալիությունը 
և ճշգրտությունը:

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2683 (13) A
H01H 50/00

(21) AM20110042 (22) 14.04.2011
(71) Նորայր Ռոբերտի Հակոբյան (AM)
(72) Նորայր Ռոբերտի Հակոբյան (AM)
(73) Նորայր Ռոբերտի Հակոբյան, 0070, Երևան, 
Քաջազնունու 14, բն. 14 (AM)
(54) Հաստատուն հոսանքի ռելեի էլեկտրա
մագնիս

(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրատեխնիկայի, 
մեքենաշինության պրոցեսների ավտո մա-
տացմանը:

Էլեկտրամագնիսն ունի զսպանակող տարր 
ունեցող անկյունաձև խարիսխ, կցարկի հետ 
միաձուլված միջուկ իր գրգռման կոճով։ Անկյու-
նաձև խարսխի գագաթի անկյունը մեծ է 
ուղիղ անկյունից, բայց ոչ ավելի քան երեսուն 
աստիճանով, իսկ խարսխին հպվող միջուկի 
ծայրը թեքված է նույն աստիճանի տակ։ Զսպա-
նակող տարրը զսպանակային թիթեղից պատ-
րաստված հարթ կորացրած զսպանակ է, որի 
մեկ ծայրը ամրակցված է խարսխին, իսկ մյուսը՝ 
միջուկին։

Պարզեցվում է սարքի կառուցվածքը, 
բարձրացվում աշխատանքի հուսալիությունը, 
2 նկ.:

_____________________



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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ԳՅՈՒՏԵՐ

12

ՄԱՍ 1

12

№ 10 
25 . 10 . 20 12

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2012.01)  (11) 304  (13) U
A24D 1/00

(21) AM20120083U (22) 08.06.2012
(71) Սոս Ժորժիկի Սարգսյան (AM)
(72) Սոս Ժորժիկի Սարգսյան (AM)
(73) Սոս Ժորժիկի Սարգսյան, 0007, Երևան, 
Ներքին Շենգավիթ 11 փող., 16 տուն (AM)
(54) Ծխախոտի գլանակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ծխախո-
տա գործությանը, մասնավորապես` գլանակների 
կառուցվածքին:

Ծխախոտի գլանակն ունի դյուրավառ թղթից 
պատրաստված գլանաձև փաթաթվածք, որի 
մի ծայրում տեղակայված է զտիչը, մյուս մասը 
լցված է մանրացրած ծխախոտով: Գլանաձև 
փաթաթվածքի մանրացրած ծխախոտով լցված 
մասում՝ երկայնական առանցքով անցնում է 
դյուրավառ թղթից պատրաստված խողովակ, 
իսկ զտիչն ու փաթաթվածքի մանրացրած ծխա-
խոտով լցված մասն իրարից առանձնացված են 
դյուրավառ թղթից միջնորմով։

Բարձրացվում են ծխախոտի որակական 
հատկանիշները, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 305 (13) U
C30B 7/00

(21) AM20120075U (22) 17.05.2012

(71) Արմեն Կիսլանջի Աթանեսյան (AM), Արնոս 
Արշակի Հովհաննիսյան (AM)
(72) Արմեն Կիսլանջի Աթանեսյան (AM), Լիանա 
Սուրենի Բեժանովա (AM)
(73) Արմեն Կիսլանջի Աթանեսյան, 0044, 
Երևան, Ավան թաղ., Դուրյան 45, բն. 5 (AM), 
Արնոս Արշակի Հովհաննիսյան, 0010, Երևան, 
Վարդանանց փող. նրբ. 6, բն. 12 (AM)
(54) Ցածրջերմաստիճանային ջրային լու-
ծույթներից աճեցվող միաբյուրեղների աճի 
արագության որոշման եղանակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ցածր-
ջեր մաստիճանային ջրային լուծույթներից 
միաբյուրեղների աճեցմանը, մասնավորապես` 
աճի արագության չափման եղանակներին, 
և կարող է օգտագործվել գիտական հետա-
զոտություններում:

Ըստ եղանակի միաբյուրեղի աճի ընթացքում 
կատարում են դրա կշռի չափումներ, ընդ որում 
որպես չափիչ միջոց օգտագործում են անալիտիկ 
կշեռք, որի նժարին կապում են միաբյուրեղի 
կախման թելը: Միաբյուրեղի զանգվածի աճի 
արագությունը որոշում են համապատասխան 
բանաձևով:

Կշռի գրանցելի փոփոխությունների թիվն 
ավելացնելու միջոցով բարձրացվում է չափում-
ների ճշգրտությունը, 1 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



15

ՄԱՍ 1
 

15

№ 10 
25 . 10 . 20 12

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված  արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-03 (11) 279  (13) S
09-05

(21) 20120008   (22) 24.02.2012
(31) RU2011502677 (32) 02.09.2011 (33) RU
(71) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Էկսպերիմենտալնոյե կոնդիտերսկոյե օբյե-
դինենիե «Վոլոգդա» (RU)
(72) Իլյա Սիլկին (RU)
(73) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Էկսպերիմենտալնոյե կոնդիտերսկոյե օբյե-
դինենիե «Վոլոգդա» (RU)
(74) Վ. Պետրոսյան
(54) Հրուշակեղենի փաթեթվածք ( 6 տարբերակ)
(55)
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ՄԱՍ 1
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№ 10 
25 . 10 . 20 12

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ՄԱՍ 1
 

17

№ 10 
25 . 10 . 20 12

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ՄԱՍ 1
 

18

№ 10 
25 . 10 . 20 12

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

_____________________

(51) 09-03 (11) 280  (13) S
(21) 20120007  (22) 24.02.2012
(71) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Էկսպերիմենտալնոյե կոնդիտերսկոյե օբյե-
դինենիե «Վոլոգդա» (RU)
(72) Իլյա Սիլկին (RU)
(73) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Էկսպերիմենտալնոյե կոնդիտերսկոյե օբյե-
դինենիե «Վոլոգդա» (RU)
(74) Վ. Պետրոսյան
(54) Թխվածքի փաթեթվածք (10 տարբերակ)
(55)
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ՄԱՍ 1
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№ 10 
25 . 10 . 20 12

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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№ 10 
25 . 10 . 20 12

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ՄԱՍ 1
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№ 10 
25 . 10 . 20 12

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ՄԱՍ 1
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№ 10 
25 . 10 . 20 12

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ՄԱՍ 1
 

23

№ 10 
25 . 10 . 20 12

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

_____________________

(51) 11-02 (11) 281  (13) S
(21) 20120017  (22) 02.05.2012
(71) Եղիշե Լևոնի Ներսիսյան, Երևան, Կոմիտասի 
58, բն. 22 (AM), Արսեն Վաղինակի Մկրտչյան, 
Երևան, Անդրանիկի 98, 1/4 (AM)
(72) Եղիշե Լևոնի Ներսիսյան (AM), Արսեն 
Վաղինակի Մկրտչյան (AM)
(73) Եղիշե Լևոնի Ներսիսյան, Երևան, Կոմիտասի 
58, բն. 22 (AM), Արսեն Վաղինակի Մկրտչյան, 
Երևան, Անդրանիկի 98, բն. 1/4 (AM)
(54) Հուշանվեր «Արգիշտի»

(55)

_____________________

(51) 11-02 (11) 282  (13) S
(21) 20120016  (22) 02.05.2012
(71) Եղիշե Լևոնի Ներսիսյան, Երևան, Կոմիտասի 
58, բն. 22 (AM), Մկրտչյան Արսեն Վաղինակի, 
Երևան, Անդրանիկի 98, 1/4 (AM)
(72) Եղիշե Լևոնի Ներսիսյան (AM), Արսեն 
Վաղինակի Մկրտչյան (AM)
(73) Եղիշե Լևոնի Ներսիսյան, Երևան, Կոմիտասի 
58, բն. 22 (AM), Արսեն Վաղինակի Մկրտչյան, 
Երևան, Անդրանիկի 98, բն. 1/4 (AM)
(54) Հուշանվեր «Սրբապատկերներ և հոգևոր 
թեմաներ» (7 տարբերակ)
(55)
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ՄԱՍ 1
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№ 10 
25 . 10 . 20 12

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

_____________________
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ՄԱՍ 1
 

25

№ 10 
25 . 10 . 20 12
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(51) 11-02 (11) 283  (13) S
(21) 20120015  (22) 02.05.2012
(71) Եղիշե Լևոնի Ներսիսյան, Երևան, Կոմիտասի 
58, բն. 22 (AM), Արսեն Վաղինակի Մկրտչյան, 
Երևան, Անդրանիկի 98, բն. 1/4 (AM)
(72) Եղիշե Լևոնի Ներսիսյան (AM), Արսեն Վաղի-
նակի Մկրտչյան (AM)
(73) Եղիշե Լևոնի Ներսիսյան, Երևան, Կոմիտասի 
58, բն. 22 (AM), Արսեն Վաղինակի Մկրտչյան, 
Երևան, Անդրանիկի 98, բն. 1/4 (AM)
(54) Հուշանվեր («Հայկական եկեղեցիների շարք») 
(9 տարբերակ)
(55)
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_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը 
             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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№ 10 

25 . 10 . 20 12

(210) 20111293 (111) 18872
(220) 18.10.2011 (151) 01.10.2012
 (181) 18.10.2021
(730) «Թալգրիգ» ՍՊԸ, Վանաձոր, Աղայան 26, AM
(442) 21.11.2011
(540)

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

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

____________________

(210) 20111315 (111) 18873
(220) 21.10.2011 (151) 01.10.2012
 (181) 21.10.2021
(730) «Թալգրիգ» ՍՊԸ, Վանաձոր, Աղայան 26, AM
(442) 21.11.2011
(540)

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

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

____________________

(210) 20111357 (111) 18874
(220) 27.10.2011 (151) 01.10.2012
 (181) 27.10.2021

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(730) Անհուեյ Ցզյանհուայ Աութոմոբայլ Գրուփ 
Քո., Լթդ., CN

(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմոբիլներ. ավտոբուսներ. 

սպորտային ավտոմոբիլներ. բեռնատար ավտո-
մոբիլներ. էլեկտրաշարժիչավոր միջոցներ. 
ամբարձիչ (վերհան) սայլակներ. ֆուրգոններ 
(տրանսպորտային միջոցներ). սրանսպորտի 
քարշակման միջոցներ. փոքրալիտրաքանակ 
ցամաքային միջոցներ:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20111511 (111) 18875
(220) 28.11.2011 (151) 01.10.2012
 (181) 28.11.2021
(730) Այ. Փի. Քրիէյշնզ Էնթերփրայզիս Լիմիթիդ, CY
(442) 18.01.2012
(540)

(526) «NOODLES», «RICE & MORE» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սև և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
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(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրա մեքենաներ 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 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 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. վարչա րա-
րական գործունեություն գործարարության աս-
պարեզում. գրասենյակային ծառայություններ. 
հեռահաղորդակցության ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար. 
ներմուծման – արտահանման գործա կալու-
թյուններ. առևտրային տեղեկատվության 
գոր ծակալություններ. գովազդային գործա-
կալություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
գովազդի տեղադրման համար նախատեսված 
տարածքների վարձակալություն. աուդիտ. 

վարձակալության գործակալություններ. տվյալ-
ների ավտոմատացված հիմնապաշարների 
վարում. հաշվապահական գրքերի վարում. 
ապրանքագրում (հաշիվների կազմում և 
դուրս գրում). ապրանքների ցուցադրում. 
հաղոր  դագրությունների գրառում. հասա-
րակական կարծիքի ուսումնասիրում. շու կայի 
ուսումնասիրում. գործարարական տեղեկա-
տվություն. առևտրային տեղեկատվություն 
և խորհրդատվություն սպառողների համար. 
հետազո տություններ գործարարության ասպա-
րեզում. հետազոտություններ մարկետինգի 
ասպարեզում. աշխատակիցների հաստիքի 
համա լրում. գործարարության կազմակերպման 
հարցերով խորհրդակցություն. գործարարության 
կառավարման հարցերով խորհրդակցություն. 
խորհրդակցություն աշխատակիցների հաստիքի 
հարցերով. գործարարության կազմակերպման 
խորհրդակցություն. գործարարության կառա-
վար ման խորհրդակցություն. մասնագիտա-
կան խորհրդակցություն գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդի մակետավորում. 
գործերի կառավարում ստեղծագործական 
գործարարության ասպարեզում. մամուլի տեսու-
թյուն (ակնարկ). գովազդային նյութերի թարմա-
ցում. տեքստի մշակում. քարտուղարական 
ծառայություններ. սղագրության ծառայու-
թյուն ներ. ցուցահանդեսների  կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
լրագրերի բաժանորդագրության կազմակեր-
պում (երրորդ անձանց համար). առևտրային 
տոնավաճառների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. ցուցափեղ-
կերի ձևավորում. առևտրային գործունեության 
գնահատում. անտառի գնահատում. բրդի 
գնահատում. վճարման փաստաթղթերի 
պատ րաստում. համակարգչային ֆայլերում 
տեղեկատվության որոնում (երրորդ անձանց 
համար). երաշխավորների (հովանավորների) 
որոնում. աջակցություն գործարարության 
կառավարմանը. աջակցություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարմանը. ապրանքների ներկայացում 
բոլոր  զանգվածային լրատվամիջոցներով 
մանրածախ առևտրի նպատակով. տնտեսա-
կան կանխատեսում. աճուրդային վաճառք. 
ապրանքների խթանում (երրորդ անձանց 
համար). գրասենյակային սարքավորանքի 
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և ապարատների վարձույթ. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ բոլոր զանգվածային 
տեղեկատվական միջոցներում. գովազդային 
նյութերի վարձույթ. առևտրային ավտոմատ-
ների վարձույթ. լուսապատճենման սարքավո-
րանքի վարձույթ. գովազդային տեքստերի 
հրա պարակում. մեքենագրական աշխատանք-
ներ. ռադիոգովազդ. ազդագրերի փակցնում. 
նմուշների տարածում. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
գովազդ. օնլայն գովազդ համակարգչային 
ցանցում. գովազդ փոստով. հեռուստատեսային 
գովազդ. փաստաթղթերի վերարտադրում. 
վիճակագրական տվ յալների հավաքում և 
տրամադրում. տեղեկատվության հավաքում 
տվ յալների համակարգչային բազաներում. 
տեղեկություններ գործնական գործարքների 
մասին. տվյալների համակարգչային բազա-
ներում տեղեկատվության համակարգում. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. հաշիվ-
ների մասին հաշվետվությունների կազմում. 
լրագրերում գովազդային խորագրերի կազ-
մում. հոգեբանական տեստավորում աշխա-
տանքի ընդունելիս. հյուրանոցային գործերի 
կառավարում. երրորդ անձանց համար ապրանք-
ների և ծառայությունների լիցենզիաների 
առև տրային կառավարում. գնումների պատ-
վերների մշակման գործընթացների կառա-
վարում. ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների ոլորտում. մանեկեն-
ների ծառայություններ ապրանքների գովազդի 
կամ խթանման համար. ձեռնարկություն-
ների տեղափոխման ծառայություններ. գների 
համեմատման ծառայություններ. մատա -
կարարման ծառայություններ երրորդ ան-
ձանց համար (ապրանքների գնում և ձեռ նար-
կատերերին դրանցով ապահովում). ենթա-
կապալառուի ծառայություններ կառավար ման 
գծով (առևտրային). հեռախոսային պատաս-
խանիչների ծառայություններ (բացակա բաժա-
նորդների համար). լուսապատճենում. գործ-
նական փորձաքննություն. մեծածախ և մանրա-
ծախ առևտրի ծառայություններ.

դաս 43.  սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111583 (111) 18876
(220) 13.12.2011 (151) 01.10.2012
 (181) 13.12.2021
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 

Իջևան, Երևանյան 9, AM
(442) 03.02.2012
(540)

(554) Ծավալային նշան
(526) «WINE» բառն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց օխրա, շագա-

նակագույն, կարմիր և կանաչ գունային 
համակցությամբ:

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

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20111657 (111) 18877
(220) 23.12.2011 (151) 01.10.2012
 (181) 23.12.2021
(730) Իլեքթրիկ Փաուըր Րիսըրչ Ինսթիթյութ, 

Ինք., US
(442) 06.04.2012
(310) 85/361,379   (320) 01.07.2011 (330) US
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(540)

(511)
դաս 1. իոնափոխանակային խեժեր:

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120006 (111) 18878
(220) 09.01.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 09.01.2022
(730) Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., 

Կալիֆոռնիայի նահանգ, US
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 3. օծանելիք, պարֆյումերիա. բուրա-

վետ, հոտավետ նյութեր. կոսմետիկական միջոց-
ներ. եթերային յուղեր. լոսյոններ մազերի հա-
մար. արևապաշտպանիչ միջոցներ. միջոցներ 
արևայրուքի համար. լոգանքի ժելեր. լոգանքի 
յուղեր. մարմնի դիմափոշիներ և ցանափոշիներ՝ 
լոգանք ընդունելուց հետո օգտագործելու հա-
մար. օճառներ. հոտազերծիչներ. ժելեր ցնցուղի 
համար. շամպուններ. դեմքի թեփահանման 
միջոցներ. դիմափոշիներ. մաշկի օճառներ. 
խոնավացման միջոցներ մաշկի համար. մարմնի 
լոսյոններ. եղունգների լաքեր. բալասաններ 
շուրթերի համար, հիգիենիկ շրթներկեր. փայլեր 
շուրթերի համար. շրթներկեր. միջոցներ դեմքի 
շպարի համար. միջոցներ կոպերի շպարի 
համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120007 (111) 18879
(220) 09.01.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 09.01.2022
(730) Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռ-

նիայի նահանգ, US

(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 4. մոմեր:

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120008 (111) 18880
(220) 09.01.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 09.01.2022
(730) Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռ-

նիայի նահանգ, US
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 14. ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ 

սարքեր, այդ թվում դրանց մասեր. ժամանա-
կաչափեր. ձեռքի ժամացույցներ. գրպանի ժա-
մացույցներ. վայրկյանաչափեր շարժականգի հետ. 
ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի). մասեր, 
կցամասեր և պարագաներ, ժամանակաչափերի, 
ձեռքի ժամացույցների, գրպանի ժամացույց-
ների, շարժականգի հետ վայրկյանաչափերի ու 
ժամացույցների (բացառությամբ ձեռքի) համար. 
ժամացույցների ապարանջաններ. փոկեր ձեռքի 
ժամացույցների համար. պատյանների տեսքով 
արկղեր ձեռքի ժամացույցների համար. իրաններ 
ձեռքի ժամացույցների մեխանիզմների հա-
մար. պատյաններ ոսկերչական իրերի համար. 
շրջանակներ նկարների համար. ոսկերչական 
իրեր. թանկարժեք քարեր. կրծքանշաններ. 
դրամապանակներ. ճարմանդներ. բանալիների 
օղակներ. թանկարժեք մետաղներ. թանկարժեք 
մետաղներից կանացի պայուսակներ և կոսմե-
տիկայի համար պայուսակներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20120009 (111) 18881
(220) 09.01.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 09.01.2022
(730) Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռ-

նիայի նահանգ, US
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 24. իրեր տեքստիլից, գործվածքից 

և պլաստմասսայե նյութերից (գործվածքների 
փոխարինիչներ), որոնք պատկանում են տվյալ 
դասին. սպիտակեղեն տնային տնտեսության 
համար. անկողնու սպիտակեղեն. սեղանի 
սպիտակեղեն. սրբիչներ. ձեռքի սրբիչներ. ան-
կողնու ծածկոցներ ու սփռոցներ. անձեռո ցիկ-
ներ. պիտակներ մանածագործական նյու թերից, 
որոնք պատկանում են տվյալ դասին. դրոշներ. 
նուրբ գործվածքներ դրոշակների համար. 
մանա ծագործական նյութեր և գործվածքներ 
(գործվածքային և տրիկոտաժեղեն). վարա-
գույր ներ. ծանր վարագույրներ. պատուհանների 
համար վարագույրներ. վերմակներ, ծածկոց-
ներ. մահուդից դրոշներ. սավաններ. մգդակած 
վերմակներ, ծածկոցներ. ժանյակներ. բարձ-
երեսներ. փսխելու համար նախատեսված կտավ-
ներ (քաթաններ). կտորից փոխովի պատյաններ՝ 
բարձերի, միջադիրների, աստառների համար. 
փռվածքներ տակդիրները փոխելու համար: 
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120010 (111) 18882
(220) 09.01.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 09.01.2022
(730) Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռ-

նիայի նահանգ, US
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 26. ժանյակներ. ասեղնագործած իրեր. 

երիզներ. ժապավեններ. կոճակներ, սևեռակ-
ներ. կեռիկներ. մերակներ. գնդասեղներ. 
ասեղ ներ. արհեստական ծաղիկներ. դեկորա-
տիվ կարկատաններ. կեղծամներ. փետուրներ. 
կայ ծակ- ճարմանդներ. արհեստական մրգեր. 
քուղեր կոշիկների և հագուստի համար. աքսե-
սուարներ մազերի համար. թվիստերներ. հերա-
կալներ (ծովախեցգետնի նման). սեղմիչներ. 
հերակալներ. կտորով երեսպատված ռետինե 
հերակալներ. անտեսանելի հերակալներ. կա-
պեր, ապարոշներ մազերի համար. հերակալ-
ճարմանդներ. հերակալներ. դեկորատիվ իրեր 
մազերի համար. ծամկալներ (հերակալներ, 
վարսակալներ). ժապավեններ մազերի համար. 
իրեր պոչ հավաքած մազերի ամրացման համար: 
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120011 (111) 18883
(220) 09.01.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 09.01.2022
(730) Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռ-

նիայի նահանգ, US
(442) 06.04.2012
(540)

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

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120012 (111) 18884
(220) 09.01.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 09.01.2022
(730) Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռ-

նիայի նահանգ, US
(442) 06.04.2012
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(540)

(511)
դաս 14. ժամացույցներ և այլ ժամանա-

կա չափ սարքեր, այդ թվում դրանց մասեր. 
ժա մա նակաչափեր. ձեռքի ժամացույցներ. 
գրպանի ժամացույցներ. վայրկյանաչափեր 
շարժականգի հետ. ժամացույցներ (բացա-
ռությամբ ձեռքի). մասեր, կցամասեր և պարա-
գաներ, ժամանակաչափերի, ձեռքի ժամա-
ցույցների, գրպանի ժամացույցների, շար-
ժականգի հետ վայրկյանաչափերի ու ժամա-
ցույցների (բացառությամբ ձեռքի) համար. 
ժամացույցների ապարանջաններ. փոկեր ձեռքի 
ժամացույցների համար. պատյանների տեսքով 
արկղեր ձեռքի ժամացույցների համար. իրաններ 
ձեռքի ժամացույցների մեխանիզմների հա-
մար. պատյաններ ոսկերչական իրերի համար. 
շրջա նակներ նկարների համար. ոսկերչական 
իրեր. թանկարժեք քարեր. կրծքանշաններ. 
դրամապանակներ. ճարմանդներ. բանալիների 
օղակներ. թանկարժեք մետաղներ. թանկարժեք 
մետաղներից կանացի պայուսակներ և կոսմե-
տիկայի համար պայուսակներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120013 (111) 18885
(220) 09.01.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 09.01.2022
(730) Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., 

Կալիֆոռնիայի նահանգ, US
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 3. օծանելիք, պարֆյումերիա. բուրա-

վետ, հոտավետ նյութեր. կոսմետիկական մի-
ջոց ներ. եթերային յուղեր. լոսյոններ մազերի 

համար. արևապաշտպանիչ միջոցներ. միջոցներ 
արևայրուքի համար. լոգանքի ժելեր. լոգանքի 
յուղեր. մարմնի դիմափոշիներ և ցանափոշիներ՝ 
լոգանք ընդունելուց հետո օգտագործելու հա-
մար. օճառներ. հոտազերծիչներ. ժելեր ցնցուղի 
համար. շամպուններ. դեմքի թեփահանման 
միջոցներ. դիմափոշիներ. մաշկի օճառներ. 
խոնավացման միջոցներ մաշկի համար. մարմնի 
լոսյոններ. եղունգների լաքեր. բալասաններ 
շուրթերի համար, հիգիենիկ շրթներկեր. փայլեր 
շուրթերի համար. շրթներկեր. միջոցներ դեմքի 
շպարի համար. միջոցներ կոպերի շպարի 
համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120015 (111) 18886
(220) 09.01.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 09.01.2022
(730) Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US
(442) 06.04.2012
(540)

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

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120016 (111) 18887
(220) 09.01.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 09.01.2022
(730) Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 4. մոմեր:

(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20120017 (111) 18888
(220) 09.01.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 09.01.2022
(730) Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 3. օծանելիք, պարֆյումերիա. բուրա-

վետ, հոտավետ նյութեր. կոսմետիկական մի-
ջոց ներ. եթերային յուղեր. լոսյոններ մազերի 
համար. արևապաշտպանիչ միջոցներ. միջոցներ 
արևայրուքի համար. լոգանքի ժելեր. լոգանքի 
յուղեր. մարմնի դիմափոշիներ և ցանափոշիներ՝ 
լոգանք ընդունելուց հետո օգտագործելու հա-
մար. օճառներ. հոտազերծիչներ. ժելեր ցնցուղի 
համար. շամպուններ. դեմքի թեփահանման 
միջոցներ. դիմափոշիներ. մաշկի օճառներ. խո-
նավացման միջոցներ մաշկի համար. մարմնի 
լոսյոններ. եղունգների լաքեր. բալասաններ 
շուրթերի համար, հիգիենիկ շրթներկեր. փայլեր 
շուրթերի համար. շրթներկեր. միջոցներ դեմքի 
շպարի համար. միջոցներ կոպերի շպարի 
համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120018 (111) 18889
(220) 09.01.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 09.01.2022
(730) Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 14. ժամացույցներ և այլ ժամանակա-

չափ սարքեր, այդ թվում դրանց մասեր. ժամա-
նակաչափեր. ձեռքի ժամացույցներ. գրպանի 
ժամացույցներ. վայրկյանաչափեր շարժականգի 
հետ. ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի). 
մասեր, կցամասեր և պարագաներ, ժամա նա-
կա չափերի, ձեռքի ժամացույցների, գրպանի 
ժամացույցների, շարժականգի հետ վայր-

կյանաչափերի ու ժամացույցների (բացա-
ռությամբ ձեռքի) համար. ժամացույցների 
ապարանջաններ. փոկեր ձեռքի ժամացույցների 
համար. պատյանների տեսքով արկղեր ձեռքի 
ժամացույցների համար. իրաններ ձեռքի ժամա-
ցույցների մեխանիզմների համար. պատ-
յաններ ոսկերչական իրերի համար. շրջա-
նակներ նկարների համար. ոսկերչական իրեր. 
թանկարժեք քարեր. կրծքանշաններ. դրա-
մա պանակներ. ճարմանդներ. բանալիների 
օղակներ. թանկարժեք մետաղներ. թանկար-
ժեք մետաղներից կանացի պայուսակներ և 
կոսմետիկայի համար պայուսակներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120019 (111) 18890
(220) 09.01.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 09.01.2022
(730) Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 24. իրեր տեքստիլից, գործվածքից 

և պլաստմասսայե նյութերից (գործվածքների 
փոխարինիչներ), որոնք պատկանում են տվյալ 
դասին. սպիտակեղեն տնային տնտեսության 
համար. անկողնու սպիտակեղեն. սեղանի սպի-
տակեղեն. սրբիչներ. ձեռքի սրբիչներ. անկող-
նու ծածկոցներ ու սփռոցներ. անձե ռոցիկներ. 
պիտակներ մանածագործական նյութերից, 
որոնք պատկանում են տվյալ դասին. դրոշներ. 
նուրբ գործվածքներ դրոշակների համար. 
մանա ծագործական նյութեր և գործվածքներ 
(գործվածքային և տրիկոտաժեղեն). վարա-
գույրներ. ծանր վարագույրներ. պատուհանների 
համար վարագույրներ. վերմակներ, ծածկոցներ. 
մահուդից դրոշներ. սավաններ. մգդակած վեր-
մակներ, ծածկոցներ. ժանյակներ. բարձ երեսներ. 
փսխելու համար նախատեսված կտավներ 
(քաթաններ). կտորից փոխովի պատ յաններ՝ 
բարձերի, միջադիրների, աստառների համար. 
փռվածքներ տակդիրները փոխելու համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20120020 (111) 18891
(220) 09.01.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 09.01.2022
(730) Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 26. ժանյակներ. ասեղնագործած 

իրեր. երիզներ. ժապավեններ. կոճակներ, սևե-
ռակներ. կեռիկներ. մերակներ. գնդասեղներ. 
ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ. դեկորա-
տիվ կարկատաններ. կեղծամներ. փետուրներ. 
կայծակ- ճարմանդներ. արհեստական մրգեր. 
քուղեր կոշիկների և հագուստի համար. աքսե-
սուարներ մազերի համար. թվիստերներ. հերա-
կալներ (ծովախեցգետնի նման). սեղմիչներ. 
հերակալներ. կտորով երեսպատված ռետինե 
հերակալներ. անտեսանելի հերակալներ. կա-
պեր, ապարոշներ մազերի համար. հերակալ-
ճարմանդներ. հերակալներ. դեկորատիվ իրեր 
մազերի համար. ծամկալներ (հերակալներ, 
վարսակալներ). ժապավեններ մազերի համար. 
իրեր պոչ հավաքած մազերի ամրացման համար: 
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120056 (111) 18892
(220) 13.01.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 13.01.2022
(730) Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US
(442) 06.04.2012
(540)

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

ցից պատրաստված իրեր,  որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. տպագրական 
արտադրանք. գրքեր. գրքերի կազմեր. նվեր 
քարտեր. օրացույցներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ. փոխադրանկարներ. ավտո-
մոբիլների թափարգելների համար ինքնա-
սոսնձվող պիտակներ. ազդագրեր, պլա-
կատ ներ. գրասենյակային պիտույքներ. բլոկ-
նոտներ. պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. 

գրքեր գրառումների համար. տպագիր-կար-
գացուցակներ. օրատետրեր. գրենական 
պիտույքներ. գրիչներ. մատիտներ. մարկեր-
ներ, պիտույքներ տեքստ ընդգծելու համար. 
գրիչների և մատիտների համար պատյաններ. 
պիտակներ (բացառությամբ գործվածքների). 
լուսանկարներ. թղթե և ստվարաթղթե դրոշ-
ներ, դրոշակներ, գծագրոցներ. ցուցանակ-
ներ. նոտակալներ թղթապանակ-գծագրոցներ. 
գրա տախտակներ հայտարարությունների հա-
մար. թատերական ազդագրեր, թատերական 
ծրագրեր. ալբոմներ լուսանկարների համար. 
տուփեր լուսանկարների պահպանման համար. 
տակաշորեր, խանձարուրներ, միանգամյա օգ-
տա գործման համար անձեռոցիկներ. միան-
գամյա օգտագործման համար պլաստմասսայե 
տոպրակներ, պարկեր տակաշորերի, խանձա-
րուրների համար. միանգամյա օգտագործման 
համար միջադիրներ, աստառներ բարուրելու 
սեղանի համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120060 (111) 18893
(220) 13.01.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 13.01.2022
(730) Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռ-

նիայի նահանգ, US
(442) 06.04.2012
(540)

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

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդ գրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտա-
դրանք. գրքեր. գրքերի կազմեր. նվեր քար-
տեր. օրացույցներ. ինքնասոսնձվող պիտակ-
ներ. փոխադրանկարներ. ավտոմոբիլների 
թափարգելների համար ինքնասոսնձվող պի տակ-
ներ. ազդագրեր, պլակատներ. գրասենյակային 
պիտույքներ. բլոկնոտներ. պոկովի թերթերով 
բլոկնոտներ. գրքեր գրառումների համար. 
տպագիր-կարգացուցակներ. օրատետրեր. 
գրենական պիտույքներ. գրիչներ. մատիտներ. 
մարկերներ, պիտույքներ տեքստ ընդգծելու 
համար. գրիչների և մատիտների համար պատ -
յաններ. պիտակներ (բացառությամբ գործ-
վածքների). լուսանկարներ. թղթե և ստվա-
րաթղթե դրոշներ, դրոշակներ, գծա գրոց-
ներ. ցուցանակներ. նոտակալներ թղթա-
պանակ-գծագրոցներ. գրատախտակներ հայ-
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տա րարությունների համար. թատերական 
ազդագրեր, թատերական ծրագրեր. ալբոմներ 
լուսանկարների համար. տուփեր լուսանկար-
ների պահպանման համար. տակաշորեր, 
խանձարուրներ, միանգամյա օգտագործ ման 
համար անձեռոցիկներ. միանգամյա օգտա-
գործման համար պլաստմասսայե տոպ րակներ, 
պարկեր տակաշորերի, խան ձա րուրների 
համար. միանգամյա օգտագործման համար 
միջադիրներ, աստառներ բարուրելու սեղանի 
համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120068 (111) 18894
(220) 16.01.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 16.01.2022
(730) Միկասա Քորփորեյշն, JP
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 28. սպորտային պարագաներ:

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20120158 (111) 18895
(220) 06.02.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 06.02.2022
(730) Ռոլանդ Բորիսի Աբրահամյան, Երևան, 

Մանթաշյան 5, բն.33, AM
(442) 16.03.2012
(540)

(526) Բացի «ROLI LOLI» գրառումից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 35. մանկական խանութ.
դաս 41. թատերական, կրկեսային ներկա-

յացումներ, ամանորի տոնակատարություն-
ների կազմա կերպում, համերգների, մանկական 
տոնակատարությունների, մանկական շոու-
ծրագրերի կազմակերպում, դերասանների 
ծառայություններ՝ հեքիաթային հերոսների 
զգեստներով, ծաղրածուների ծառայություններ, 
շոու ծրագրերի վարում, հեռուստատեսային 
նախագծերի պրոդյուսերական ծառայություններ, 
թատերական խմբակ. մանկական ամսագրերի 
հրատարակում. մանկական հեռուստածրագրեր. 
մանկապարտեզ.

դաս 42. սենյակների, սրահների փուչիկ-
ներով ձևավորում.

դաս 43. մանկական սրճարան: 
____________________

(210) 20120216 (111) 18896
(220) 17.02.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 17.02.2022
(730) «Վիեննառիբս» ՍՊԸ, 0002, Երևան, 

Սարյան 24, AM
(442) 06.04.2012
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ և կարմիր 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120221 (111) 18897
(220) 21.02.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 21.02.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդգար Ղազարյան, 

Եղբայրության 22, բն.51, AM
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 36. աշխատանքի տեղավորման գործա-

կալություն:  
____________________

(210) 20120371 (111) 18898
(220) 16.03.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 16.03.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120372 (111) 18899
(220) 16.03.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 16.03.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդ կանց համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120373 (111) 18900
(220) 16.03.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 16.03.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120374 (111) 18901
(220) 16.03.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 16.03.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120379 (111) 18902
(220) 19.03.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 19.03.2022
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր 

նահանգի կորպորացիա, US
(442) 07.06.2012
(310) 85/427,476  (320) 20.09.2011   (330) US
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:

(740) Ան. Նահապետյան
____________________
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(210) 20120381 (111) 18903
(220) 19.03.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 19.03.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար.
դաս 10. ներարկման սարքեր և հարմա-

րանքներ բժշկական նպատակների համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120382 (111) 18904
(220) 19.03.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 19.03.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար.
դաս 10. ներարկման սարքեր և հարմա-

րանքներ բժշկական նպատակների համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120383 (111) 18905
(220) 19.03.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 19.03.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար.
դաս 10. ներարկման սարքեր և հարմա-

րանքներ բժշկական նպատակների համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120384 (111) 18906
(220) 19.03.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 19.03.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար.
դաս 10. ներարկման սարքեր և հարմա-

րանքներ բժշկական նպատակների համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120398 (111) 18907
(220) 21.03.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 21.03.2022
(730) Էբըթ Լեբորոթըրիզ, US
(442) 18.04.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. բժշկական 
նպատակների համար նախատեսված դիետիկ 
նյութեր. 

դաս 42. գիտահետազոտական ծառայու-
թյուններ բժշկության ասպարեզում. գիտական 
և տեխնոլոգիական ծառայություններ և դրանց 
վերաբերյալ գիտական հետազոտություններ և 
մշակումներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120417 (111) 18908
(220) 23.03.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 23.03.2022
(730) Վըրջին էնթրփրայսիս լիմիթիդ, GB
(442) 22.06.2012
(540)
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(591) նշանը պահպանվում է կարմիր, կարմրա-
շագանակագույն, սպիտակ գունային հա-
մակցությամբ:

(511)
դաս 39. ճանապարհորդությունների կազմա-

կերպում. տոմսերի վաճառք:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120425 (111) 18909
(220) 26.03.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 26.03.2022
(730) «Արքայորդի» ՍՊԸ, Երևան, 16-րդ թաղ.15-7, AM
(442) 18.04.2012
(540)

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

(511)
դաս 39. տաքսի ծառայություն: 

____________________

(210) 20120435 (111) 18910
(220) 26.03.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 26.03.2022
(730) «Կվիստի» ՍՊԸ, Երևան, Աթոյան անցուղի 

19, բն. 7, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:  
____________________

(210) 20120436 (111) 18911
(220) 26.03.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 26.03.2022
(730) «Կվիստի» ՍՊԸ, Երևան, Աթոյան անցուղի 

19, բն. 7, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:  
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

41

ՄԱՍ 1

41

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10 

25 . 10 . 20 12

(210) 20120448 (111) 18912
(220) 28.03.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 28.03.2022
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա-

րակի խճուղի 47/5, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20120471 (111) 18913
(220) 05.04.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 05.04.2022
(730) Ֆեդերլ-Մոուգլ Փրոդաքթս, Ինք., Միսուրիի 

նահանգ, US
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 12. արգելակներ, արգելակման սկավա-

ռակներ, արգելակի կալուններ, արգելակման 
մակադրակներ, արգելակման ռոտորներ, 
արգե լակման թմբուկներ, արգելակոճղակներ, 
արգելակային սարքեր և սարքավորումներ. 
կցորդիչի ագույցներ և կցորդիչի մակադրակներ. 
արգելակի և կցորդիչի հիդրավլիկա:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120490 (111) 18914
(220) 11.04.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 11.04.2022
(730) Էռնեստ Հրանտիկի Քարամյան, Երևան, 

Ռուբինյանց 19/2, բն. 1, AM

(442) 04.05.2012
(540)

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

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

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. հախճապակյա և 
ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում:  

____________________

(210) 20120504 (111) 18915
(220) 12.01.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 12.01.2022
(730) «Այլեքս» ՍՊԸ, 0033, Երևան, Երզնկյան 

81/1, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ.

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

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ: 
____________________
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(210) 20120536 (111) 18916
(220) 17.04.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 17.04.2022
(730) Ֆեդերլ-Մոուգլ Սիլինգ Սիսթըմզ Լիմիթիդ, GB
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 6. մետաղական միջադիրներ և խցուկ-

ներ. գլանի գլխիկի մետաղական ամրա կա-
հեղույսներ.

դաս 7. միջադիրներ, խցուկներ և գլանի 
գլխիկի ամրակահեղույսներ շարժիչների համար.

դաս 17. խցուկներ և միջադիրներ, խցված-
քային և միջադիրի նյութեր:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120542 (111) 18917
(220) 18.04.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 18.04.2022
(730) «Գետնատուն» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Երևան-

յան խճ. 11, AM
(442) 04.05.2012
(540)

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

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

(511)
դաս 33. գինի:  

____________________

(210) 20120557 (111) 18918
(220) 25.04.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 25.04.2022
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք. 

Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիք-
ներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120562 (111) 18919
(220) 26.04.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 26.04.2022
(730) «Հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիա 

(ՀՍԱ)» հասարակական կազմակերպություն, 
0010, Երևան, Արամի 44, AM

(442) 18.05.2012
(540)

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

(511)
դաս 35. սոցիոլոգիական հետազո տու-

թյուն ների կազմակերպում, ֆոկուս խմբեր, փոր-
ձագիտական հարցումներ, հասարակական 
կարծիքի ուսումնասիրություն: 

____________________
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(210) 20120602 (111) 18920
(220) 03.05.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 03.05.2022
(730) «Նակօյլ» ՍՊԸ, Երևան, Սեբաստիա 141/1, AM
(442) 18.05.2012
(540)

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

(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.

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

____________________

(210) 20120610 (111) 18921
(220) 04.05.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 04.05.2022
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US
(442) 22.06.2012
(540)

(511)
դաս 3. օճառներ. օծանելիք, եթերային 

յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, մազերի 
լոսյոններ, ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
մաշկի, գլխամաշկի և մազերի մաքրման, 
խնամքի և լավորակման պատրաստուկներ. 
մազերի հարդարման միջոցներ, մազերի երան-
գավորման, գունաթափման, ներկման և փայ-
լավորման պատրաստուկներ: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120611 (111) 18922
(220) 04.05.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 04.05.2022
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US
(442) 22.06.2012
(540)

(511)
դաս 3. օճառներ. օծանելիք, եթերային 

յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, մազերի 
լոսյոններ, ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
մաշկի, գլխամաշկի և մազերի մաքրման, 
խնամքի և լավորակման պատրաստուկներ. 
մազերի հարդարման միջոցներ, մազերի 
երանգավորման, գունաթափման, ներկման և 
փայլավորման պատրաստուկներ:
(740) Է. Նահապետյան

____________________

(210) 20120617 (111) 18923
(220) 07.05.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 07.05.2022
(730) «Էֆ Դի Էյ լաբ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 

Նոր Գեղի, 6-րդ փող., տուն 1, AM
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(442) 07.06.2012
(540)

(511)
դաս 42. դեղերի կենսահամարժեքության և 

որակի հսկման փորձարկումներ. սննդի որակի 
հսկման և անվտանգության փորձարկումներ:  

____________________

(210) 20120622 (111) 18924
(220) 07.05.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 07.05.2022
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 07.06.2012
(540)

(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում՝ սիգար-
ներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սե-
փա կան սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու 
պիտույքներ, այդ թվում՝ սիգարետի թուղթ և 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի տուփեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի հար-
մարաքներ սիգարետները փաթաթելու համար, 
վառիչներ. լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120634 (111) 18925
(220) 10.05.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 10.05.2022
(730) Շանհայ Ֆեիքսուն Քոմյունիքեյշնզ Քո., 

ԷլԹ, CN
(442) 22.06.2012
(540)

(511)
դաս 9. ալեհավաքներ. մոդեմներ. վիդեո-

հեռա խոսներ. էլեկտրոնային ազդանշանների 
հաղորդիչներ. մանրաթելային օպտիկական 
մալուխներ. տվյալների մշակման սարքա վո-
րումներ. համակարգչային հիշողության սար քեր. 
շարժական հեռախոսներ. շարժական ռադիո-
հաղորդիչներ:
 (740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120635 (111) 18926
(220) 10.05.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 10.05.2022
(730) Դը Հ.Դ. Լի Քամփնի, Ինք., Դելավերի 

նահանգ, US
(442) 22.06.2012
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ:

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20120646 (111) 18927
(220) 11.05.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 11.05.2022
(730) Նելլի Վաչագանի Հովհաննիսյան, Երևան, 

Բաբաջանյան 35 շ., բն. 30, AM
(442) 07.06.2012
(540)
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(526) «ART STUDIO», «ԱՐՏ ՍՏՈՒԴԻՈ», «ԱՐՏ 
ՍՏՈՒԴԻՈ» ( ռուս.) արտահայտություններն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511)
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս-

նաբուժական ծառայություններ. կենդա նիների և 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղատնտեսական, այգեգոր ծա-
կան և անտառային ծառայություններ: 

____________________

(210) 20120678 (111) 18928
(220) 21.05.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 21.05.2022
(730) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի 

նահանգ, US
(442) 07.06.2012
(540)

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

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

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

____________________

(210) 20120695 (111) 18929
(220) 23.05.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 23.05.2022

(730) «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան 
71 շ., բն. 34, AM

(442) 07.06.2012
(540)

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

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

____________________

(210) 20120696 (111) 18930
(220) 23.05.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 23.05.2022
(730) «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան 

71 շ., բն. 34, 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:  

____________________

(210) 20120697 (111) 18931
(220) 23.05.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 23.05.2022
(730) «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան 

71 շ., բն. 34, AM
(442) 07.06.2012
(540)
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(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի փոխա-

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

____________________

(210) 20120699 (111) 18932
(220) 23.05.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 23.05.2022
(730) «Բեկոն պրոդուկտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 

գյուղ Արզնի, Աբովյան խճուղի 9, 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.

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

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

____________________

(210) 20120707 (111) 18933
(220) 23.05.2012 (151) 01.10.2012
 (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) 20120714 (111) 18934
(220) 24.05.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 24.05.2022
(730) «Դագրավ» ՍՊԸ, Երևան, Ռոստոմյան 

52, AM
(442) 22.06.2012
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային խմիչքներ (ըմպե-

լիքներ).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20120765 (111) 18935
(220) 11.06.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 11.06.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե Դերմոյան, 

0056, Երևան, Նանսենի 2, բն. 25, AM
(442) 22.06.2012
(540)

(526) «ԲԱՑ ԴԱՍ» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

(591) նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ, մուգ 
դեղին, բաց մոխրագույն, կաթնագույն, 
կապույտ, կանաչ, երկնագույն, կարմիր, 
մուգ կարմիր, կիտրոնագույն, վարդագույն 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 41. ուսուցում՝ թանգարանների, թատ-

րոնների և պատմամշակութային այլ վայ րերի 
դերի և նշանակության կարևորության վերա-
բերյալ: 

____________________
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(210) 20120845 (111) 18936
(220) 26.06.2012 (151) 01.10.2012
 (181) 26.06.2022
(730) Վարշամ Ղարիբյան, ք. Երևան, Եղիա-

զարյան 10, AM
(442) 02.07.2012
(540)

(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

____________________

(210) 20111183 (111) 18937
(220) 22.09.2011 (151) 03.10.2012
 (181) 22.09.2021
(730) Թաթեոսսիան Բրենդս Լիմիթեդ, CY
(442) 22.12.2011
(540)

(511)
դաս 9. արևապաշտպան ակնոցներ.
դաս 14. ոսկերչական իրեր, թևքաճար մանդ-

ներ, գնդասեղներ (քորոցներ) փողկապների 
համար, կախազարդեր բանալիների համար, 
շղթաներ և կախազարդեր գրպանի ժամա-
ցույցների համար. ժամացույցներ և ձեռքի 
ժամացույցներ. շրջանակներ` ամբողջությամբ 
կամ հիմնականում պատրաստված թանկարճեք 
մետաղներից, կախազարդեր, թանկարժեք 
քարեր և մետաղներ. անձեռոցիկների օղակներ 
պատրաստված թանկարժեք մետաղներից. 
մոմակալներ պատրասված թանկարժեք մետաղ-
ներից.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր. կաշեփոկեր, 
պայու սակներ, քսակներ, դրամապանակներ, իրեր 
փաստաթղթերի համար (կաշվե գալանտերեա), 
ճամպրուկներ, պատյաններ անձնական օրգա-
նայզերների համար. ճամպրուկներ, ուղե-
պայուսակներ, իրերի տոպրակներ (պորտ-

պլեդներ), կանացի պայուսակներ, ուսի վրայով 
գցվող պայուսակներ, պիտոյատուփեր, կռնա-
պայուսակներ, պորտֆելներ, պայուսակներ 
հագուստի համար, սպորտային պայուսակներ, 
թիկնապայուսակներ, դպրոցական պայուսակներ, 
արշավական պարկեր, բանալիների պատյաններ, 
կախազարդեր բանալիների համար, կրեդիտ 
քարտերի թղթապանակներ. կաշեփոկիկներ, 
պիտույքատուփեր հարդարանքի իրերի համար, 
տափակ ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար, 
ճամպրուկներ, անձրևակալներ, արևային 
հովանոցներ և ձեռնափայտեր (գավազաններ). 
կաշեփոկիկներ կանացի պայուսակների համար.

դաս 35. արևապաշտպան ակնոցների, 
թանկարժեք իրերի, թևքաճարմանդների, 
փող կապների համար գնդասեղների (քորոց-
ների), բանալիների համար կախազարդերի, 
ժամացույցների, շրջանակների, կախազար-
դերի, թանկարժեք քարերի և մետաղների, 
անձեռոցիկների օղակների, մոմակալների, 
կաշեփոկերի, պայուսակների, քսակների, 
դրամապանակների, փաստաթղթերի համար 
իրերի, ճամպրուկների, ուղեպայուսակների, 
սպորտային պայուսակների, կրեդիտ քարտերի 
թղթապանակների, անձրևակալների, արևային 
հովանոցների և ձեռնափայտերի (գավազանների), 
կաշվի և կաշվի նմանակումների և դրանցից 
պատրաստված իրերի մանրածախ վաճառք: 
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20111443 (111) 18938
(220) 11.11.2011 (151) 03.10.2012
 (181) 11.11.2021
(730) Դը Ջիլլեթ Քամփընի, US
(442) 20.02.2012
(540)

(526) «IRRITATION DEFENSE» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 3. պատրաստուկներ սափրվելու հա-

մար, հատկապես՝ քսուքներ, ժելեր, լոսյոններ, 
փրփուրներ. լոսյոններ և բալասաններ սափրվե-
լուց հետո օգտագործելու համար. սափրվելուց 
առաջ օգտագործվող պատրաստուկներ դեմքի 
լվացման և թրջման համար. միջոցներ մաշկի 
խնամքի համար՝ ոչ բժշկական նպատակներով: 
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20111589 (111) 18939
(220) 13.12.2011 (151) 03.10.2012
 (181) 13.12.2021
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20111626 (111) 18940
(220) 19.12.2011 (151) 03.10.2012
 (181) 19.12.2021
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(442) 03.02.2012
(310) 201117469   (320) 02.11.2011 (330) UK
(540)

(511)
դաս 34. մշակված և չմշակված ծխախոտ. 

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

____________________

(210) 20111627 (111) 18941
(220) 19.12.2011 (151) 03.10.2012
 (181) 19.12.2021
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(442) 03.02.2012
(310) 201117471  (320) 02.11.2011  (330) UK
(540)

(511)
դաս 34. մշակված և չմշակված ծխախոտ. 

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

____________________

(210) 20111628 (111) 18942
(220) 19.12.2011 (151) 03.10.2012
 (181) 19.12.2021
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(442) 03.02.2012
(310) 201117470  (320) 02.11.2011  (330) UK
(540)

(511)
դաս 34. մշակված և չմշակված ծխախոտ. 

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

____________________

(210) 20111638 (111) 18943
(220) 21.12.2011 (151) 03.10.2012
 (181) 21.12.2021
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(442) 03.02.2012
(310) 201117468   (320) 02.11.2011   (330) UK
(540)
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(511)
դաս 34. մշակված և չմշակված ծխախոտ. 

ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ, ինքնա-
փաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, ծամելու 
ծխախոտ «սնուս». սիգարետներ, սիգար-
ներ, սիգարիլներ. ծխելու նյութեր, որոնք վա-
ճառ վում են առանձին կամ ծխախոտի հետ 
խառնուրդում ոչ բժշկական կամ բուժական 
նպատակների համար. քթախոտ. ծխելու 
պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգա-
րետի (պապիրոսի) թուղթ, սիգարետի պար-
կուճներ և լուցկի:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20111639 (111) 18944
(220) 21.12.2011 (151) 03.10.2012
 (181) 21.12.2021
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(442) 03.02.2012
(310) 201117465  (320) 02.11.2011  (330) UK
(540)

(511)
դաս 34. մշակված և չմշակված ծխախոտ. 

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

____________________

(210) 20120196 (111) 18945
(220) 13.02.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 13.02.2022
(730) ՕԱՕ «Կոմպանիյա ՅՈՒՆԻՄԻԼՔ», RU
(442) 16.03.2012

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, սև, 
վարդագույն, բաց մոխրագույն, բաց և մուգ 
կապույտ, բաց և մուգ կանաչ, բաց և մուգ 
դեղին, դեղնականաչ, բաց և մուգ երկնագույն, 
կարմիր, նարնջագույն, կարմրանարնջագույն, 
մանուշակագույն, ցորենագույն, փիրուզագույն, 
դարչնագույն գունային համակցությամբ:
(511)

դաս 29. կաթ և կաթնամթերք, կաթնային 
ըմպելիքներ՝ կաթի գերակշռությամբ, յոգուրտ, 
կեֆիր, սերուցք, ճարպանյութեր սննդային 
ճարպերի պատրաստման համար, սննդային 
յուղեր և ճարպեր, ճարպային խառնուրդներ 
բուտերբրոդների համար, մարգարին, կարագ, 
սերուցքային կրեմ, պանիրներ, կաթնաշոռ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ կաթի 
հիմքով.

դաս 35. ապրանքների խթանում երրորդ 
անձանց համար, 29-րդ դասի ապրանքների 
մեծածախ և մանրածախ առևտուր, այն է` կաթի 
և կաթնամթերքի, կաթի գերակշռությամբ 
կաթնային ըմպելիքների, յոգուրտի, կեֆիրի, 
սերուցքի, սննդային ճարպերի պատրաստման 
համար ճարպանյութերի, սննդային յուղերի և 
ճարպերի, բուտերբրոդների համար ճարպային 
խառնուրդների, մարգարինի, կարագի, սերուց-
քային կրեմի, պանրի, կաթնաշոռի մեծա-
ծախ և մանրածախ առևտուր. խանութների 
ծառայություններ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովում, այն է՝ կաթով և կաթնամթերքով, 
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներով, 
յոգուրտով, կեֆիրով, սերուցքով, սննդային 
ճարպերի պատրաստման համար նախատես-
ված ճարպանյութերով, սննդային յուղերով և 
ճարպերով, բուտերբրոդների համար ճարպային 
խառնուրդներով, մարգարինով, կարագով, 
սերուցքային կրեմով, պանրով, կաթնաշոռով: 
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20120247 (111) 18946
(220) 23.02.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 23.02.2022
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան, 

Չկալովի 43, AM
(442) 06.04.2012
(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 33. գինի:  

____________________

(210) 20120249 (111) 18947
(220) 23.02.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 23.02.2022
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան, 

Չկալովի 43, AM
(442) 06.04.2012
(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 33. գինի:  

____________________

(210) 20120250 (111) 18948
(220) 23.02.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 23.02.2022
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան, 

Չկալովի 43, AM
(442) 06.04.2012
(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է ծիրանագույն, 
դարչնագույն, պղնձագույն, սպիտակ և սև 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 33. գինի: 

____________________

(210) 20120251 (111) 18949
(220) 23.02.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 23.02.2022
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան, 

Չկալովի 43, AM
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(442) 06.04.2012
(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 33. գինի:  

____________________

(210) 20120252 (111) 18950
(220) 23.02.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 23.02.2022
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան, 

Չկալովի 43, AM
(442) 06.04.2012
(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, ծիրա-
նագույն, շագանակագույն, սև գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 33. գինի:  

____________________

(210) 20120254 (111) 18951
(220) 23.02.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 23.02.2022
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան, 

Չկալովի 43, AM
(442) 06.04.2012
(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 33. գինի: 

____________________

(210) 20120255 (111) 18952
(220) 23.02.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 23.02.2022
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(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան, 
Չկալովի 43, AM

(442) 06.04.2012
(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, կարմիր, 
շագանակագույն, սև:

(511)
դաս 33. գինի:  

____________________

 
(210) 20120280 (111) 18953
(220) 28.02.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 28.02.2012
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-

վեննոստյու «Քրաֆթ Ֆուդս Ռուս», RU
(442) 18.04.2012
(540)

(511)
դաս 30. կակաո, շոկոլադ, կակաոյի ըմպե-

լիքներ, շոկոլադային ըմպելիքներ և դրանց 
պատրաստման բաղադրանյութեր. հրու շա-
կեղեն և քաղցրավենիք, մասնավորապես` 
շոկոլադային հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. 
թխվածքաբլիթներ, գալետներ, հացաբուլկեղեն, 
ալրային հրուշակեղեն, խմորից արտադրանք, 
հացահատիկային արտադրանք, պաղպաղակ՝ 
բոլորը շոկոլադի պարունակությամբ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120327 (111) 18954
(220) 05.03.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 05.03.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արա Հայրապետյան, 

Երևան, Ծովակալ Իսակովի 44/3, բն. 2, AM
(442) 06.04.2012
(540)

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

(511)
դաս 35. առևտուր:  

____________________

(210) 20120328 (111) 18955
(220) 05.03.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 05.03.2022
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան, 

Չկալովի 43, AM
(442) 06.04.2012
(540)

(526) «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՇԱՄՊԱՅՆ» արտահայ տու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 33. գինիներ, մասնավորապես՝ փրփրուն 

գինիներ, շամպայն:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120348 (111) 18956
(220) 12.03.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 12.03.2022
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 18.04.2012
(540)
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(526) «ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ» արտա-
հայ տու թյունն ինքնուրույն պահպա նության 
օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. մաշկի 
խնամքի միջոցներ, այն է՝ մաշկի քսուքներ, ժելեր, 
շիճուկներ, լոսյոններ, լավորակիչներ, դիմակներ, 
մաշկի խոնավացման միջոցներ, մաշկի մաքրող 
միջոցներ, մաշկի թեփազերծման միջոց  ներ, 
շրթունքների խնամքի միջոցներ, հիմքեր 
շպարի համար, երանգավորող և փափկացնող 
միջոցներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120357 (111) 18957
(220) 14.03.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 14.03.2022
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեն-
նոստյու «Կորդինիրույուշչիյ ռասպրեդելիտելնիյ 
ցենտր» ԷՖԿՕ-Կասկադ, RU
(442) 18.05.2012
(540)

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

բրինձ. տապիոկա (մանիոկա), սագո. սուրճի 
փոխարինիչներ. ալ յուր և հացահատիկային 
մթերքներ, հացաթխվածքներ, հրուշակեղեն. 
պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ. հացա-
թխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, 
համեմունք, այդ թվում սոուսներ, ներառյալ 
մայոնեզ և կետչուպ. համեմունք. սառույց:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120359 (111) 18958
(220) 14.03.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 14.03.2022
(730) Թրուփեր Հերրամենթաս, Ս.Ա. դե Ք.Վ., MX
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 2. ներկեր. ներկեր փայտ(անյութ)ի 

համար. ասբեստային ներկեր. գունանյութեր. 
մետաղական նրբաթիթեղ (մետաղաթաղանթ) 
գեղարվեստական, գեղազարդման նպատակների 
և գեղարվեստական տպագրության համար. 
գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների և 
տպագրության համար. ներկանյութեր ըմպե-
լիքների համար. արծնուկներ. միջոցներ փայտա-
նյութը պաշտպանելու համար. բուսախեժեր. 
նոսրացուցիչներ (ջրիկացուցիչներ). 

դաս 8. ձեռքով կառավարվող գործիքներ, 
դանակավոր իրեր. ածելիներ. լինգեր (մետա-
ղաջարդոն). ատրճանակներ (ձեռքի գործիքներ). 
անկյունաչափ սարքեր (ձեռքի գործիքներ). 
թործահաստոցներ. մանգաղներ. կռաններ. 
մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). արգելուկներ 
(ձեռքի գործիքներ). ունելիներ. անցքահան 
աքցաններ (ձեռքի գործիքներ). մկրատներ. 
դուրեր (ձեռքի գործիքներ). հղկիչ գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). հեսաններ (սրոցաքարեր). 
հեսանասկավառակներ (ձեռքի գործիքներ). 
հեսանաքարեր. ձեռքով կառավարվող գյուղա-
տնտեսական գործիքներ. խարտոցներ (գոր-
ծիք ներ). լարերի և մետաղական ժապա վեն-
ների ձգման սարքեր (ձեռքի գործիքներ). 
ներպարուրակիչ շաղափիչների երկարիչներ. 
աքցաններ. գրունտի խտացման տոփաններ 
(ձեռքի գործիքներ). դարձակներ (ձեռքի 
գործիքներ). աղեղնաձև սղոցներ. ցցահար 
մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). սառը զենք. 
մեխահաններ (ձեռքի գործիքներ). փորիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). շաղափիչներ. երիթակների 
անցքահատներ. հորատներ ատաղձագործական 
աշխատանքների համար. գչիրներ (ձեռքի 
գործիքներ). գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի 
գործիքների մասեր). փորագրման կտրիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). հարթեցման մուրճեր 
(ձեռքի գործիքներ). ատաղձագործական աշխա-
տանքների համար սեղմիչներ. որսոր դական 
դանակներ. ձուլաշերեփներ (ձեռքի գործիքներ). 
սայրեր մատնեքման ռանդաների համար. 
ռանդաներ. հատիչներ. ձեռքի գործիք ների կալիչ 
գոտիներ. մկրատներ պատրույգների կտրման 
համար. խողովակներ կտրելու գործիքներ. 
կտրման ժամանակ օգտագործվող բռնիչներ. 
կտրող իրեր. շերեփներ (ձեռքի գործիքներ). 
սայրեր (ձեռքի գործիքներ). կտրա տելու 
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(բանջարեղենի) հարմարանքներ (դանակ ներ). 
թեփուկների հեռացման դանակներ. հեղուկ-
ների պարզվածքազատման գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). պտուտակահաններ. ապակի 
կտրելու ալմաստներ (ձեռքի գործիքների մա-
սեր). մածկաթիակներ (ձեռքի գործիքներ). դրոշ-
մակներ (ձեռքի գործիքներ). լայնակոկման գոր-
ծիքներ (ձեռքի). մածիկների արտաճնշման 
ձեռքի ատրճանակներ. կտրիչներ ֆրեզային 
(ձեռքի գործիքներ). ածելիների պատյաններ. 
ձեռքի ամբարձիկներ. գերանդիների օղակ ներ. 
գերանդիներ. կացիններ. սակրեր (տապար-
ներ). արդուկներ (ոչ էլեկտրական, ձեռքի 
գործիքներ). ձեռքի պոմպեր. հարմարանք եզ-
րակ (անկյան տակ) մշակելու համար (ձեռքի 
գործիքներ). փոխպատվաստման դանակներ 
(ձեռքի գործիքներ). միջատասպան նյութերի 
փոշեցիրներ (ձեռքի գործիքներ). բահեր 
(ձեռքի գործիքներ). պայտելու դանակներ. 
բզեր(մախաթներ). ծեփակներ. քարտաշի 
մուրճեր. մաչետե. ներպարուրակիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). ձեռքի սղոցների կամ դանակների 
շրջանակներ. անցքակոկիչների կցորդիչներ. 
գամիչ մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). կացիններ 
ակոսների, (բնիկների) փորման համար. լծա-
նակներ. թիեր, բահեր (ձեռքի գործիքներ). 
բրիչներ (ձեռքի գործիքներ). նրբունելիներ. 
թակեր (ձեռքի գործիքներ). էտոցներ. դաշույններ. 
քերաններ (ձեռքի գործիքներ). քերակներ (ձեռքի 
գործիքներ). փոցխեր (ձեռքի գործիքներ). 
պտղահավաքիչներ (ձեռքի գործիքներ). կտրող 
գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). գամիչ գործիքներ 
(ձեռքի). թրադաշույններ, սուսերներ, սրեր 
(թրեր). մեխքաշներ. նրբասղոցներ. սղոցներ 
(ձեռքի գործիքներ). սղոցների տափուկներ 
(ձեռքի գործիքների մասեր). ձեռքի հորատներ 
(ձեռքի գործիքներ). դրոշմման գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). քաղհանիչներ խաղողի այգիների 
մշակման համար (ձեռքի գործիքներ). կարճ 
կոթով գերանդիներ.

դաս 16. թուղթ. ստվարաթուղթ. տպագրական 
հրատարակություններ. ջրաներկեր (ներկեր). 
փաթե թավորման թուղթ. թանաք. բլոկնոտներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). գծագրական 
քանոններ. գծագրական գրչածայրեր. ծեփա-
նյութեր. համրիչներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120400 (111) 18959
(220) 21.03.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 21.03.2022
(730) Քրաֆթ Ֆուդզ Ֆրանս Ինթըլեքչուըլ 

Փրոփըրթի ՍԱՍ, FR
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, սուրճի լուծամզուքներ, սուրճի 

փոխարինիչներ, սրճային ըմպելիքներ և այդ 
ըմպելիքների պատրաստման բաղադրանյութեր:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120405 (111) 18960
(220) 22.03.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 22.03.2022
(730) «Գարանտ–Լիմենս» ապահովագրական 

ՓԲԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 30, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(526) «ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործառնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-
նություններ: 

____________________

(210) 20120406 (111) 18961
(220) 22.03.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 22.03.2022
(730) «Գարանտ–Լիմենս» ապահովագրական 

ՓԲԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 30, AM
(442) 18.04.2012
(540)
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(526) «ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» (ռուս.) բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ: 

____________________

(210) 20120407 (111) 18962
(220) 22.03.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 22.03.2022
(730) «Գարանտ–Լիմենս» ապահովագրական 

ՓԲԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 30, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(526) «INSURANCE» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

(511)
աս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

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

____________________

(210) 20120450 (111) 18963
(220) 29.03.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 29.03.2022
(730) «Հայկական երկրորդ հեռուստաալիք» 

ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, Հ/Ա Գ-3 թաղ., 
3/1, AM

(442) 04.05.2012
(540)

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

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:

____________________

(210) 20120451 (111) 18964
(220) 29.03.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 29.03.2022
(730) «Հայկական երկրորդ հեռուստաալիք» 

ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, Հ/Ա Գ-3 թաղ., 
3/1, AM

(442) 04.05.2012
(540)

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

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն: 

____________________

(210) 20120452 (111) 18965
(220) 29.03.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 29.03.2022
(730) «Հայկական երկրորդ հեռուստաալիք» 

ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, Հ/Ա Գ-3 թաղ., 
3/1, AM

(442) 04.05.2012
(540)

(511)
դաս 16. ամսագիր:  

____________________

(210) 20120453 (111) 18966
(220) 29.03.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 29.03.2022
(730) «Հայկական երկրորդ հեռուստաալիք» 

ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, Հ/Ա Գ-3 թաղ., 
3/1, AM
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(442) 04.05.2012
(540)

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

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն: 

____________________

(210) 20120486 (111) 18967
(220) 06.04.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 06.04.2022
(730) Րեյքեմ ԷյչԹիԷս Լիմիթիդ, GB
(442) 07.06.2012
(540)

(511)
դաս 11. օդաջեռուցիչներ, ջեռուցման և 

տաքացման սարքեր. ջեռուցման և տաքացման 
տարրեր. մասեր և կցամասեր վերը նշված բոլոր 
ապրանքների համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120494 (111) 18968
(220) 11.04.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 11.04.2022
(730) Հիաթ Ինթերնեյշնլ Քորփորեյշն, US
(442) 04.05.2012
(540)

(511)
դաս 43. հյուրանոցներ. հանգստյան տներ. 

մոթելներ. ժամանակավոր բնակատեղով 
ապա հովում. ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովման կազմակերպում, այն է՝ բնակա-
րաններով (սենյակներով), սպասարկվող բնակա-
րաններով (սենյակներով) և բնակելի տներով 
ապահովում. ճանապարհորդությունների գործա-
կալությունների ծառայություններ հյուրանոցային 
համարների ամրագրման համար. խրախուսական 
ծրագրեր, որոնք իրենցից ներկայացնում են 
հյուրանոցի մշտական հյուրերին տրամադրվող 
հյուրընկալման հատուկ ծառայություններ, 
հարմարություններ և պարգևատրումներ. 
ռես տորանների, բարերի և կոկտեյլ-բարերի 
ծառայություններ. խորտկարանների ծառա-
յու թյուններ. հատուկ իրադարձությունների 
նպա  տակով բանկետների և հանդիսավոր 
երեկույթ ների անցկացման համար միջոցների 
տրամադրում. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստման և առաքման ծառայություններ. 
կոնֆերանսների, ցուցահանդեսների և նիստերի 
(հանդիպումների) անցկացման համար միջոց-
ների տրամանդրում. հանդիպումների անց-
կացման համար տարածքների վարձույթ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120517 (111) 18969
(220) 16.04.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 16.04.2022
(730) «Պանարմ փաբլիշինգ հաուս» ՓԲԸ, 

Երևան, Եղվարդի խճուղի 1, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(511)
դաս 16. շաբաթաթերթ.
դաս 41. հրատարակչություն:  

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

57

ՄԱՍ 1

57

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10 

25 . 10 . 20 12

(210) 20120571 (111) 18970
(220) 27.04.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 27.04.2022
(730) «Արտէքսիմ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 

5ա, բն. 212, AM
(442) 07.06.2012
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ. 
մասնավորապես` ալկոհոլային խմիչքների, 
գինիների մանրամեծածախ վաճառք. դեգուս-
տացիոն սրահներ, որտեղ անցկացվում են 
ալկոհոլային խմիչքների համտեսում և ցուցա-
հանդեսներ՝ վաճառքի նպատակով.

դաս 41. դեգուստացիոն սրահներում ալկո-
հոլային խմիչքների ցուցահանդեսների կազ-
մակերպում:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20120599 (111) 18971
(220) 28.04.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 28.04.2022
(730) «Դիսիլայն-Տեկ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-

Նովա 24-7, Սարյան 6-7, AM
(442) 18.05.2012
(540)

(526) «COMPUTERS» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 35. համակարգիչների ներմուծում, 

վաճառք: (740) 
____________________

(210) 20120616 (111) 18972
(220) 07.05.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 07.05.2022
(730) «Էֆ Դի Էյ լաբ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 

Նոր Գեղի, 6-րդ փող., տուն 1, AM
(442) 22.06.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն, 
երկնագույն և կարմիր գունային համակցու-
թյամբ:

(511)
դաս 42. դեղերի կենսահամարժեքության և 

որակի հսկման փորձարկումներ. սննդի որակի 
հսկման և անվտանգության փորձարկումներ:  

____________________

(210) 20120621 (111) 18973
(220) 07.05.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 07.05.2022
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր 

նահանգի կորպորացիա, US
(442) 07.06.2012
(540)

(511)
դաս 5. կենսաբանորեն ակտիվ հեղուկ 

սննդային հավելումներ.
դաս 30. օգտագործմանը պատրաստ թեյեր, 

սառեցված թեյեր (թեյ սառույցով), ըմպելիքներ 
թեյի հիմքով. օգտագործմանը պատրաստ բուրա-
վե տացված թեյեր, բուրավետացված սառեց-
ված թեյեր (թեյ սառույցով) և բուրավետացված 
ըմպելիքներ թեյի հիմքով.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

58

ՄԱՍ 1

58

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10 

25 . 10 . 20 12

(210) 20120665 (111) 18974
(220) 16.05.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 16.05.2022
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր 

նահանգի կորպորացիա, US
(442) 07.06.2012
(540)

(511)
դաս 5. կենսաբանորեն ակտիվ հեղուկ 

սննդային հավելումներ.
դաս 30. օգտագործմանը պատրաստ թեյեր, 

սառեցված թեյեր (թեյ սառույցով), ըմպելիքներ 
թեյի հիմքով. օգտագործմանը պատրաստ բուրա-
վետացված թեյեր, բուրավետացված սառեցված 
թեյեր (թեյ սառույցով) և բուրա վետացված ըմպե-
լիքներ թեյի հիմքով.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120808 (111) 18975
(220) 18.06.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 18.06.2022
(730) «Բարվա» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, ք. 

Թալին, Մյասնիկյան 20, AM
(442) 02.07.2012
(540)

(591) նշանը պահպանվում է կապույտ և կանաչ 
գունաին համակցությամբ:

(511)
դաս 9. հակակարկտային կայան:  

____________________

(210) 20120823 (111) 18976
(220) 20.06.2012 (151) 03.10.2012
 (181) 20.06.2022
(730) «Արարատ գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ Արարատի 

մարզ, ք. Արտաշատ, Արարատյան խճ. 9, AM
(442) 02.07.2012

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, նարնջա-
գույն, սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և 

այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ: 
____________________

(210) 20111454 (111) 18977
(220) 14.11.2011 (151) 09.10.2012
 (181) 14.11.2021
(730) «Ստեփանակերտի կոնյակի գործարան» 

ՓԲԸ, Ղարաբաղ, Ստեփանակերտ, Մկրտչյան 
6, AM

(442) 07.12.2011
(540)

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

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, ոսկե-
գույն, մոխրագույն և կարմիր գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________
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(210) 20111455 (111) 18978
(220) 14.11.2011 (151) 09.10.2012
 (181) 14.11.2021
(730) «Ստեփանակերտի կոնյակի գործարան» 

ՓԲԸ, Ղարաբաղ, Ստեփանակերտ, Մկրտչյան 
6, AM

(442) 07.12.2011
(540)

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

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, ոսկե-
գույն, մոխրագույն և կարմիր գունային հա-
մակ ցությամբ:

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20120167 (111) 18979
(220) 08.02.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 08.02.2022
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 

8, բն. 1, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 

ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց ներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաս-
տուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ: 

____________________

(210) 20120169 (111) 18980
(220) 08.02.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 08.02.2022
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 

8, բն. 1, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-
ջոց ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ: 

____________________

(210) 20120170 (111) 18981
(220) 08.02.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 08.02.2022
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 

8, բն. 1, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-
ջոց ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ: 

____________________
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(210) 20120171 (111) 18982
(220) 08.02.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 08.02.2022
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 

8, բն. 1, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20120191 (111) 18983
(220) 10.02.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 10.10.2022
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 

8, բն. 1, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20120192 (111) 18984
(220) 10.02.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 10.02.2022

(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 
8, բն. 1, AM

(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-
ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ: 

____________________

(210) 20120265 (111) 18985
(220) 27.02.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 27.02.2022
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. 

Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գոր-
ծա րանային 10, AM

(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի: 

____________________

(210) 20120266 (111) 18986
(220) 27.02.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 27.02.2022
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. 

Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գոր-
ծա րանային 10, AM

(442) 06.04.2012
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի:
 ____________________
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(210) 20120296 (111) 18987
(220) 01.03.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 01.03.2022
(730) «Անուշարան» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/7, AM
(442) 16.03.2012
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 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:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120297 (111) 18988
(220) 01.03.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 01.03.2022
(730) «Անուշարան» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/7, AM
(442) 16.03.2012
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 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:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120306 (111) 18989
(220) 01.03.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 01.03.2022
(730) «Անուշարան» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/7, AM
(442) 16.03.2012
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 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:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120307 (111) 18990
(220) 01.03.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 01.03.2022
(730) «Անուշարան» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/7, AM
(442) 16.03.2012
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 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:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120491 (111) 18991
(220) 11.04.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 11.04.2022
(730) «Գետամեջի Թռչնաֆաբրիկա» ՍՊԸ, 

ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գյուղ Գետամեջ, 2-րդ 
փողոց, տուն 15 AM

(442) 04.05.2012
(540)
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(526) Բացի «ԳԵՏԱՄԵՋԻ» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 29. թարմ (սառեցված) թռչնամիս, հավ, 

թարմ (սառեցված) ճուտ, թարմ (սառեցված) 
կրծքամիս, թարմ (սառեցված) բուդ, թարմ 
(սառեցված) թև,  թարմ (սառեցված) քարաճիկ,  
թարմ (սառեցված) մեջք,  թարմ (սառեցված) վիզ, 
թարմ (սառեցված) ճանկ,  թարմ (սառեցված) 
սիրտ ու թոք.

դաս 44. թռչնաբուծություն:  
____________________

(210) 20120521 (111) 18992
(220) 17.04.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 17.04.2022
(730) «Արմինկո» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 51, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(526) «GLOBAL TELECOMMUNICATIONS» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ 
գույնով:

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն: 

____________________

(210) 20120580 (111) 18993
(220) 28.04.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 28.04.2022
(730) Կյոսերա Քորփորեյշն, JP
(442) 22.06.2012
(540)

(511)
դաս 2. կանադական բալասան. կոպալ. 

սանդարակ. դոճխեժ. փշատերևների յուղ. 
դամար. խածանյութեր. մածիկ. փշատերև-
ների խեժեր. բնափայտի և փայտեղենի պաշտ -
պանման միջոցներ. ներկանյութեր. գունա-
նյութեր. ներկեր. տպագրական ներկեր. ներկող 
ազդանյութեր. տոներներ. տոներներ և տոներ-
քարթրիջներ պատճենահանող սարքերի, 
ֆաքսիմիլային ապարատների, տեքս տային 
խմբագրիչների, համակարգչային տպիչ ների, 
բազմաֆունկցիոնալ սարքերի և այլ պատ-
ճենահանող սարքավորումների համար. hաղոր-
դիչ պատվածքներ. երևակիչներ.

դաս 9. մշակված ապակի (ոչ շինարարա-
կան նպատակների համար). օզոնարարներ. 
լուսապատճենահան սարքեր. էլեկտրական 
ցուցափեղկեր նախանշված թվերի, ելքային 
հոսանքի արժեքի կամ այլ արժեքների ցուցա-
դրման համար. լուսանկարապատճենիչ մեքենա-
ներ. գծագրական և նկարչական սարքեր և 
գործիքներ. ժամի և ամսաթվի դրոշմասար-
քեր. ժամանակացույցներ (ժամի գրանցման 
սարքեր). փոխադրամիջոցի անսարքության 
դեպքում վթարային կանգառի ցուցիչներ 
(եռանկյուն անդրադարձիչներ). լուսավորվող 
կամ մեխանիկական ճանապարհային նշաններ. 
լաբորատորիական սարքեր և գործիքներ. 
լուսանկարչական մեքենաներ և սարքեր. կինե-
մա տոգրաֆիական մեքենաներ և սարքեր. 
օպտիկական մեքենաներ և սարքեր. չափման և 
փորձարկման մեքենաներ և սարքեր. էներգիայի 
բաշխման կամ հսկման մեքենաներ և սարքեր. 
մարտկոցներ և տարրեր. էլեկտրական կամ 
մագնիսական չափիչ սարքեր և փորձարկման 
սարքեր. ռադիոալիքային չափիչ սարքեր. 
էլեկտրական լարեր և մալուխներ. էլեկտրական 
շերտապողպատներ. մազերի գանգրացման 
էլեկտրական սարքեր. էլեկտրական զումմերներ. 
հեռահաղորդակցական մեքենաներ և սարքեր. 
էլեկտրոնային մեքենաներ, սարքեր և դրանց 
մասեր. մագնիսական միջուկներ. դիմադրության 
լարեր. էլեկտրոդներ. ակնոցներ (քթակնոցներ 
և պաշտպանիչ ակնոցներ). սպառողական 
տեսախաղերի սարքեր. հեղուկաբյուրեղային 
դիսփլեյներով ձեռքի խաղային սարքերի 
համար նախատեսված ծրագրերով գրանց-
ված էլեկտրոնային սխեմաներ և CD-ROM-
ներ. կինեմատոգրաֆիական լուսակայված 
ժապավեններ. դիապոզիտիվ լուսակայված 
ժապավեններ. դիապոզիտիվ ժապավենների 
շրջանակներ. պատկերների ներբեռնվող 
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ֆայլեր. գրանցված տեսասկավառակներ և 
տեսաժապավեններ. էլեկտրոնային հրատա-
րակություններ. համակարգչային ներբեռնվող 
ծրագրեր. խաղային ներբեռնվող ծրագրեր. 
ներբեռնվող երաժշտություն. ներբեռնվող 
նկար  ներ. ներբեռնվող էլեկտրոնային հրատա-
րակություններ. ներբեռնվող պատկերներ. հա-
մա կարգիչներ. բարձրախոսներ. օպտիկա-
կան ոսպնյակներ. անդրադարձիչներ. էլեկտրո-
նային նոութբուքեր. ավտոմատացված թարգ-
մա նիչներ. գրպանի հաշվիչ սարքեր. տեսա-
խցիկներ. թվային խցիկներ. թվային տեսա-
խցիկներ. համակարգչային ծրագրեր. համա-
կարգիչներին կից սարքավորումներ. տպող 
սարքեր համակարգիչների համար. էլեկտրա-
ստատիկ պատճենահան մեքենաներ. թվա-
յին պատճենահան մեքենաներ. ֆաքսի միլային 
մեքենաներ. համակարգիչների,  էլեկտրա-
ստատիկ պատճենահան մեքենաների, թվային 
պատճենահան մեքենաների, լուսապատճենա-
հան մեքենաների և ֆաքսիմիլային մեքենաների 
համար նախատեսված տպող սարքերի մա-
սեր և լրակազմեր. լուսաընկալիչներ. լուսա-
ընկա լիչներ պատճենահան մեքենաների, 
համակարգիչների և ֆաքսիմիլային մեքենա -
ների համար նախատեսված տպող սար-
քերի համար. ջերմատպող գլխիկներ, թանա-
քաշիթային գլխիկներ և լուսադիոդային տպող 
գլխիկներ պատճենահան մեքենաների, համա-
կարգիչների և ֆաքսիմիլային մեքենաների 
համար նախատեսված տպող սարքերի համար. 
ձայնի վերարտադրման սարքավորումներ. 
դիմադրատարրեր. կոնդենսատորներ. էլեկ-
տրական զտիչներ, ալիքների հաճախական 
բաժանման կերպափոխիչներ. տատանակներ. 
ռեզոնատորներ. վարիստորներ. բյուրեղային 
տատանակներ. կվարցային զտիչներ. զտիչներ 
մակերևութային ակուստիկ ալիքների վրա. 
մակերևութային ալիքների զտիչներ. ստորին 
հաճախությունների օպտիկական զտիչներ. 
ալեհավաք ափսեներ. հապաղման գծեր. ձայնի 
հաճախության սարքեր. փաթեթներ էլեկտրո նա-
յին բաղադրիչների պահման համար. փաթեթներ 
կիսահաղորդիչ սարքերի պահման համար. 
սխեմաների մեկուսատախտակներ. տարա ծա-
կան կերպափոխիչների մեկուսատախտակներ. 
հեղուկաբյուրեղային դիսփլեյներով սարքեր. 
բարձր հաճախության ընդունահաղորդիչ 
սարքավորումներ և դրանց մասեր. էլեկտրական 
միակցիչներ. հեռահաղորդակցական սար-
քեր և սարքավորումներ և դրանց մասեր և 
լրակազմեր. հեռախոսային սարքավորումներ. 
անլար հեռախոսային սարքավորումներ. 
հաղորդակցական դյուրատար սարքեր և 

սար քավորումներ. հաղորդակցական անլար 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցա-
կան լարով սարքեր և սարքավորումներ. տեսա-
հեռախոսների սարքավորումներ. հաղոր-
դակցական օպտիկական սարքեր և սար-
քավորումներ և դրանց մասեր ու լրակազմեր. 
լուսանկարչական խցիկներ և դրանց լրա-
կազմեր. բռնկիչներ (լուսարձակիչներ) լուսա -
նկարչության համար. ինքնաթողքեր. զտիչ-
ներ. բլենդներ. անուրներ, գոտիներ. պատ  յան-
ներ խցիկների համար. ոսպնյակներ լուսա-
նկարչության համար. դիապրոյեկտոր ներ. 
կինե մատոգրաֆիական պրոյեկտորներ. հեռա-
դիտակներ, օպտիկական թելքեր. արևային 
մարտկոցներ և դրանց մասեր. էլեկտրական 
կերպափոխիչներ. պտտվող կերպափոխիչ-
ներ. փուլակոմպենսատորներ. կուտակիչներ. 
վառելիքով տարրերի մարտկոցներ և դրանց 
մասեր. ազդալողաններ. լուսարձակ նշաններ. 
քրոմատագրային սարքեր լաբորատորիական 
նպատակների համար. էլեկտրաաղեղային 
եռակցման մեքենաներ և դրանց մասեր. 
հստա կության չափման սարքեր. չափման 
սարքեր. օպտիկական դատարկ սկավառակ-
ներ. տեսածրիչներ (պատկերամուտներ). ան-
լար կիրառական սարքեր և սարքավորում-
ներ. ռադարային սարքեր և սարքավորումներ. 
սենսորային վահանակներ. հեղուկաբյուրեղա-
յին փականակներ. լուսադիոդային ցուցիչների 
մասեր. լամպեր լուսակայման համար. կառա-
վարման վահանակներ բջջային հեռա խոս-
ների համար. ավտոմեքենաներում տեղա-
կայվող խցիկների սարքավորումներ. blu-
ray սկավառակների սարքավորումներ. բջջա-
յին հեռախոսներ. անձնական թվա յին քար-
տուղարներ. ռադիոռելեային վերահա ղորդիչ-
ներ. մոդեմներ. խցիկների մոդուլներ. մատնա-
հետքը վավերացնող սարքեր. կենսաչափական 
վավերացման սարքեր. գծիկ-ծածկագիրը ընթեր-
ցող սարքեր. թվային բազմաֆունկցիոնալ սար-
քեր. պրոյեկտորներ. ճնշման տվիչներ. օպտի-
կական զտիչներ. տպող սարքեր. լուսադիոդ-
ներ. պլազմայի գեներատորներ. բյուրեղային 
թիթեղ ներ. բյուրեղային տախտակներ. ավտո-
մեքենաներում տեղադրվող էլեկտրոնային 
սարքերի մասեր. օպտիկական միակցիչների 
մասեր. հաղորդակցական օպտիկական մո-
դուլ ների մասեր. կերամիկական ջեռուցման 
սարքեր. էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքերի 
կերամիկական մասեր: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20120645 (111) 18994
(220) 11.05.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 11.05.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Չարչօղլյան, 

2601, Շիրակի մարզ, գ. Ախուրյան, AM
(442) 22.06.2012
(540)

(526) «COLLECTION» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության ենթակա չէ:

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120650 (111) 18995
(220) 14.05.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 14.05.2022
(730) «Ռ ընդ Դ» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային պող., 

6 շ., բն. 33, AM
(442) 22.06.2012
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 32. խմելու ջուր:  
____________________

(210) 20120659 (111) 18996
(220) 15.05.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 15.05.2022
(730) Քլեկտիվ Բրենդս Քոոփրըթիվ Յու. Էյ., US
(442) 22.06.2012
(540)

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

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20120660 (111) 18997
(220) 15.05.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 15.05.2022
(730) Քլեկտիվ Բրենդս Քոոփրըթիվ Յու. Էյ., US
(442) 22.06.2012
(540)

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

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20120669 (111) 18998
(220) 17.05.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 17.05.2022
(730) Գրիգոր Բենիամինի Գրիգորյան, 0002, 

Երևան, Պուշկինի 46 շ., բն. 7, RU
(442) 02.07.2012
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր:  

____________________
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(210) 20120708 (111) 18999
(220) 23.05.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 23.05.2022
(730) Աբրաքսիս Բայըուսայընս, ԷլԷլՍի, US
(442) 22.06.2012
(540)

(511)
դաս 5. ներարկվող դեղագործական պատ-

րաս տուկներ քաղցկեղի և իմունոպա թոլոգիական 
հիվանդությունների բուժ ման համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120774 (111) 19000
(220) 14.06.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 14.06.2022
(730) «ՀՀ զոհված ոստիկանների ընտանիքների 

աջակցության» ՀԿ, Երևան, Դավթաշեն 2 
թաղ. 15-1, AM

(442) 02.07.2012
(540)

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

(511)
դաս 41. զոհված ոստիկանների ընտանիք-

ների կրթական աջակցություն.
դաս 44. զոհված ոստիկանների ընտանիք-

ների հոգեբանական աջակցություն:  
____________________

(210) 20120811 (111) 19001
(220) 19.06.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 19.06.2022

(730) «Սանտա-Մոնիկա» ՍՊԸ, 0010, Երևան, 
Վարդանանց 4, բն. 18, AM

(442) 02.07.2012
(540)

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

(511)
դաս 16. կպչուն թաղանթով ժապավեններ: 

____________________

(210) 20120828 (111) 19002
(220) 21.06.2012 (151) 09.10.2012
 (181) 21.06.2022
(730) «ԵրԿՄԳՀԻ ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ, 

Երևան, Ձորափի 26, AM
(442) 02.07.2012
(540)

(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա հո-
վում, զվարճություններ. մարզական և մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում: 

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

  

  7252  17.09.2022     «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

  7264  03.07.2022             «Մասիսի գոֆրոտարա» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 0801, Արդյունաբերական

                                                   Հանգույց, Գործարանային 8, AM

  7306  27.08.2022     Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

  7364  30.09.2022     «Սիլ կոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծ 3-րդ նրբ., 62, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի իրավատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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УКАЗАТЕЛИ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01N 47/00 2681 A

A21D 2/00 2674 A

A21D 2/00 2675 A

A23C 9/00 2676 A

A24D 1/00  304 U

C30B 7/00  305 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

    09-03   279 S

A23L 1/00 2677 A

A61K 31/00 2678 A

B21D 51/00 2679 A

C07C 219/00 2680 A

C07D 237/00 2681 A

G01V 9/00 2682 A

H01H 50/00 2683 A

09-05  279 S

09-03  280 S

11-02   281 S

11-02   282 S

11-02   283 S



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1192

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6801, 7002
73 (1) Զիջող Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետ-
ստ վեն նոստյու «Բիզնես-ցենտր «Պանոռամա»
O B S H C H E S T V O  S  O G R A N I C H E N N OY 
OT VETST VENNOSTYU “BIZNES -TSENTR 
“PANORAMA”, Rossia, 214020 g. Smolensk, ul. 
Shev chenko, d.65, RU
73 (2) Ստացող Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ 
Օտվետստվեննոստյու «ՏՄ-Սերվիս»
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 “TM-SERVIS”, Rossia, 
125047, g. Moskva, ul. 2-ya Brestskaya d. 8, RU

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                                                    Հանրապետություն

Գրանցված է 05.09.2012
_____________________

Գրանցում No 1193

Արտոնագրի զիջում
(11) Արտոնագիր No 203 S

 73 (1) Զիջող Քլարք Ինվեսթ Գրուփ ԼԹԴ.

CLARKE INVEST GROUP LTD., No 6,3 rd Floor, 
Qwomar Trading Building, P.Օ. Box 875, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands, VG
73 (2) Ստացող Զակրիտոյե ակցիոներնոյե 
օբշչեստվո «Էքսպերիմանտալնոյե կոնդիտեր-
սկոյե օբյեդինենիե «Վոլոգդա»

JOINT-STOCK COMPANY “EXPERIMENTAL 
CONFECTIONARY ASSOCIATION “VOLOGDA”, 
Russian Federation, 160012, Vologodskaya oblast, 
g. Vologda, ul. Promyshlennaya, 12, RU

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                      Հանրապետություն

Գրանցված է 07.09.2012
_____________________

Գրանցում No 1194
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13126
73 (1) Զիջող «Արսանա» ՓԲԸ, ք. Երևան, 
Չարենցի փող. 27/10,
73 (2) Ստացող «Էլիտ Պրոդ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Դավիթաշեն, 10-րդ փողոց, 71 տուն, AM
Փոխանցվող իրավունքները մասնակի

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 10.09.2012
_____________________

Գրանցում No 1195
Ապրանքային նշանի ֆրանչայզինգ
(11) Վկայական No 921431
73 (1) Իրավատեր Դեբենհամս Ռիթեյլ ՓԼՔ
DEBENHAMS RETAIL PLC 1 Welbeck Street, London 
W1G0AA, GB
73 (2) Օգտագործող «Գորտենզիա» ՓԲԸ, ք. 
Երևան, Ամիրյան փող. 13, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Լիցենզիայի տեսակը բացառիկ

Գործողության ժամկետը 02.08.2030

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                              Հանրապետություն

Գրանցված է 11.09.2012
_____________________
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Գրանցում No 1196

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

(11) Վկայական No 14299, 14062, 14063, 15274, 
14064, 15275, 14065, 14066, 14069, 14071, 
14067, 15257, 15258, 15259, 14068, 15276, 
15277, 15278

73 (1) Զիջող Շերինգ-Փլաու Լթդ.

SCHERING-PLOUGH LTD., Weystrasse 20, CH 
6000 Lucerne 6, Switzerland, CH
73 (2) Ստացող Ինթերվեթ Ինթերնեշնլ Բ.Վ.

INTERVET INTERNATIONAL B.V., Wim de 
Korverstraat 35, 5831 AN BOXMEER, The 
Netherlands, NL

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

  Հանրապետություն

Գրանցված է 13.09.2012
_____________________

Գրանցում No 1197

Ապրանքային նշանի լիցենզիա

(11) Վկայական No IR 787264

73 (1) Լիցենզատու Տոնուս Էլաստ, ՍԻԱ

TONUS ELAST, SIA, Nīcas pagasts, Liepājas raj. LV-
3473 PILSKALNI, LV
73 (2) Լիցենզառու «Տոնուս-լես» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Եր. Քոչարի 1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Լիցենզիայի տեսակը բացառիկ

Գործողության ժամկետը 02.07.2017

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

  Հանրապետություն

Գրանցված է 14.09.2012
_____________________

Գրանցում No 1199

Արտոնագրի զիջում
(11) Արտոնագիր No 2203 A

73 (1) Զիջող «Հարբովաս» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Բագրատունյաց փող. 53շ., բն. 55, AM
73 (2) Ստացող Հարություն Հակոբյան, ք. 
Երևան, Բագրատունյաց փող. 53շ., բն. 55, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                  Հանրապետություն

Գրանցված է 14.09.2012
_____________________

Գրանցում No 1200

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

(11) Վկայական No 18045

73 (1) Զիջող «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ,

Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM
73 (2) Ստացող Արմեն Գուրգենի Դալլաքյան

ք. Երևան, Կամարակ 2-րդ նրբ., տուն 39, АМ

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի

  Հանրապետություն

Գրանցված է 14.09.2012
_____________________

Գրանցում No 1201

Ապրանքային նշանի լիցենզիա

(11) Վկայական No 18134, 18135, 18136, 18137, 513

73 (1) Լիցենզատու Հիաթ Ինթերնեյշնլ Քորփորեյշն

HYATT INTERNATIONAL CORPORATION, 71 S. 
Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, Illinois 60606, 
U.S.A., US
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73 (2) Լիցենզառու Հիաթ Ինթերնեյշնլ (Յուրոփ 
Աֆրիկա Միդլ Իսթ) ԼԼՔ, HYATT INTERNATIONAL 
(EUROPE AFRICA MIDDLE EAST), Balz - 
Zimmermannstrasse 7, 8152 Opfikon/Zurich, 
Switzerland, CH

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ

Գործողության ժամկետը անժամկետ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

  Հանրապետություն

Գրանցված է 24.09.2012
_____________________

Գրանցում No 1202
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 1029684
73 (1) Լիցենզատու Ալդո Գրուփ Ինթերնեշնլ ԱԳ
ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, Lindenstrasse 
8, CH-6340 Baar/ZG, Switzerland, CH
73 (2) Լիցենզառու Տորրես Լթդ
TORRES LTD, 54 William Gladston street, Sofia, 
Bulgaria, BG
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը բացառիկ 
Գործողության ժամկետը 31.01.2017

Գործողության տարածքը Հայաստանի

  Հանրապետություն

Գրանցված է 25.09.2012
_____________________
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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 

   1625     13.01.2012
   2051     09.02.2012
   2388     15.03.2012

   2402     02.03.2012

2530  09.03.2012

2531  28.02.2012

2532  08.02.2012

2533  24.02.2012

2536  19.01.2012

2539  10.02.2012

2551   15.02.2012

2668  21.02.2012

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանների գրանցման գործողությունը վաղաժամկետ

 դադարեցնելու մասին

Сведения
о досрочном прекращении действия регистрации товарных знаков

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 
    7101                16.08.2012

Վկայագրի 
համարը

Номер 
свидетельства 



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) (2012.01)  (11) 2674 (13) A
A21D 2/00

(21) AM20120098 (22) 03.07.2012
(71) Рубик Мартиросян (AM)
(72) Рубик Мартиросян (AM)
(73) Рубик Мартиросян, 0051, Ереван, Врацакан 
10, кв. 39 (AM)
(54) Диетический хлеб
(57) Изобретение относится к пищевой промыш
ленности, в частности к составу диетического 
хлеба.

Диетический хлеб содержит следующие 
компоненты, мас. %: пшеничная мука 75,0
80,0, поваренная соль  0,8 1,1, дрожжи  1,0
1,3, высушенный помол дикой груши  2,03,0, 
высушенный помол дуба  0,50,7, высушенный 
помол гороха  0,20,3, высушенный помол 
клубней топинамбура 0,20,3, высушенный 
помол корней лопуха  0,10,2, высушенный 
помол лаврового листа  0,040,05, высушенный 
помол листьев матьимачехи  0,040,05, 
высушенный помол листьев крапивы  0,50,8 
и вода  остальное.

Расширается ассортимент диетических 
хлебопродуктов.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2675 (13) A
A21D 2/00

(21) AM20120097 (22) 03.07.2012
(71) Рубик Мартиросян (AM)
(72) Рубик Мартиросян (AM)
(73) Рубик Мартиросян, 0051, Ереван, Врацакан 
10, кв. 39 (AM)
(54) Диетический хлеб
(57) Изобретение относится к пищевой промыш
ленности, в частности к составу диетического 
хлеба.

Диетический хлеб содержит следующие 
компоненты, мас. %: пшеничная мука 75,0
80,0, поваренная соль  0,8 1,1, дрожжи  1,0
1,3, высушенный помол листьев боярышника 
 2,03,0, высушенный помол моркови  0,2 

0,3, высушенный помол шпината  0,20,3, 
высушенный помол щавеля 0,50,7, высушенный 
помол сельдерея  0,10,2, высушенный помол 
семян глдечия  0,10,2, высушенный помол 
корней солодки  0,3 0,4 и вода  остальное. 

Расширается ассортимент диетических 
хлебо продуктов.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2676 (13) A
A23C 9/00

(21) AM20110041 (22) 11.04.2011
(71) Ваграм Габзималян (AM), Айкануш Батикян 
(AM), Варсеник Аветисян (AM), Роза Мадоян (AM)
(72) Ваграм Габзималян (AM), Айкануш Батикян 
(AM), Варсеник Аветисян (AM), Роза Мадоян (AM)
(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, пр. Арцахи 
1, кв. 32 (AM), Айкануш Батикян, 0072, Ереван, 
Микоян 17а, кв. 25 (AM), Варсеник Аветисян, 
0025, Ереван, Гераци 14/4 (AM), Роза Мадоян, 
0033, Ереван, Вагаршян 20/1, кв. 40 (AM)
(54) Кисломолочный продукт
(57) Изоберетение относится к пищевой про
мыш ленности, в частности, к кисломолочным 
фруктовым напиткам.

Кисломолочный напиток содержит молоко, 
заквашенное молочнокис лыми бактериями 
Lactobacillus acidophilus Ep2 317/402, инулин 
содержащий водный экстракт топинамбура, 
концентрат топинамбура, мёд,  цветочную пыльцу, 
при следующем соотношении компонентов, 
мас. %: инулин содержащий водный экстракт 
топинамбура – 38.0 – 42.0, молоко, заквашенное 
молочнокислыми бактериями Lactobacillus 
acidophilus Ep2 317/402 – 38.0 – 42.0, концентрат 
топинамбура  8.012.0, мёд  8.012.0, цветочная 
пыльца  1.02.0. 

Повышаются вкусовые и лечебнопрофи
лактические свойства напитка.

_____________________
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(51) (2012.01)  (11) 2677 (13) A
A23L 1/00

(21) AM20110048 (22) 21.04.2011
(71) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян (AM)
(72) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян (AM)
(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, пр. 
Арцахи 1, кв. 32 (AM), Варсеник Аветисян, 0025, 
Ереван, Гераци 14/4 (AM)
(54) Лечебно-профилактическое фруктово-
овощное пюре
(57) Изобретение относится к пищевой промыш-
ленности, в частности, к составу лечебно-про-
филактического фруктово-овощного пюре. 

Пюре включает пюре из топинамбура, пло-
довое пюре, пюре из мякоти тыквы, молоко, 
заквашенное молочнокислыми бактериями 
Lactobacillus acidophilus Ep-2 317/402 и порошок 
ростков пророщенного ячменя, при следующем 
соотношении компонентов, мас. %: пюре из 
топинамбура – 46,0-48,0; плодовое пюре – 
20,0 – 22.0; пюре из мякоти тыквы – 18,0 – 
20,0; молоко, заквашенное молочнокислыми 
бактериями Lactobacillus acidophilus Ep-2 317/402 
– 8,0 – 10,0 и порошок ростков пророщенного 
ячменя – 2,8 – 3,4.

Расширяется ассортимент лечебно-про -
фи лактического пюре, обеспечивается полу-
чение продукта, обогащенного фруктозой, 
сбалансированного по минеральному составу и 
аминокислотному составу белков, обладающего 
детоксикационными свойствами и пониженной 
энергетической ценностью.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2678 (13) A
A61K 31/00

(21) AM20120036 (22) 28.02.2012
(71) Манук Манукян (AM)
(72) Манук Манукян (AM)
(73) Манук Манукян, 0033, Ереван, Ерзнкян 4, 
кв. 10 (AM)
(54) Композиция для лечения повреждений и 
заболеваний роговицы глаза

(57) Изобретение относится к офтальмологии, в 
частности к композициям для лечения повреж-
дений и заболеваний роговицы глаза.

Композиция содержит моноэтаноламин, 
соляную кислоту и стерильную воду, при сле-
дующем соотношении компонентов, мас. %: 
моноэтаноламин – 3.2-4.0, соляная кислота - 
0.038-0.05 и стерильная вода – 95.5- 96.8.

Повышается эффективность лечения. 
_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2679 (13) A
B21D 51/00

(21) AM20120042 (22) 13.03.2012
(71) ООО “Голден филд” (AM)
(72) Мехак Габриелян (AM), Усик Маргарян (AM), 
Рафаэл Асатурян (AM), Валерий Симонян (AM)
(73) ООО “Голден филд”, 0002, Ереван, Сарьян 
31, кв. 58 (AM)
(54) Устройство для изготовления баллонов
(57) Изобретение относится к устройствам для 
изготовления баллонов, предназначен ных для 
работы под давлением, в частности, методом 
закатывания.

Устройство содержит станину, установленные 
последовательно на станине механизмы загрузки 
заготовки, зажима, закатывания и вывода 
готовой продукции, а также узел нагрева. Узел 
нагрева выполнен в виде кольцевого индуктора. 
Для управления работой узлов устройства, 
оно дополнительно снабжено электронной 
системой управления и дополнительным узлом 
нагрева заготовки в процессе формования 
баллона. Механизм загрузки заготовки содержит 
корпус, соединенный с ним с возможностью 
перемещения ползун и привод ползуна. Меха-
низм зажима содержит пятикулачковый пат-
рон, зажимные губки которого приводятся в 
действие посредством клинового механизма. 
Механизм закатывания включает формующий 
инструмент, который установлен на плите 
станины с возможностью качательного движения 
относительно заготовки.

Повышаются производительность, эконо-
мичность и надежность устройства, 8 ил.

_____________________
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№ 10 
25 . 10 . 20 12

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) (2012.01)  (11) 2680 (13) A
C07C 219/00

(21) AM20120084 (22) 15.06.2012
(71) “Научно-технологический центр органической 
и фармацевтической химии НАН РА” ГНКО (AM)
(72) Виген Топузян (AM), Гукас Алебян (AM), Инна 
Карапетян (AM)
(73) “Научно-технологический центр органической 
и фармацевтической химии НАН РА” ГНКО, 0014, 
Ереван, Азатутян 26 (AM)
(54) Холиновые эфиры N-бензоил аминокислот, 
проявляющие высокую селективность в 
отношении бутирилхолинэстеразы
(57) Изобретение относится к биоорганической 
химии, в частности, к биологически активным 
соединениям – холиновым эфирам N- бен-
зоил аминокислот (валина и лейцина), которые 
проявляют высокую селективность в отношении 
бутирилхолинэстеразы и могут найти применение 
в медицине в качестве обратимых ингибиторов.

Соединения получают взаимодействием 
N-замещенных аминокислот с 1-(о- нитро фе-
нилсульфонилокси)бензтриазолом в среде аце-
тонитрила, с последующим взаимодействием 
промежуточного 1-оксибензтриазолового эфира 
N- замещенной аминокислоты (без его выделения) 
с 2- (диметиламино)-1-этанолом.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2681 (13) A 
C07D 237/00
A01N 47/00

(21) AM20110158 (22) 10.11.2011
(71) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Алик Енгоян (AM), Тируи Гомкцян (AM), Армен 
Карапетян (AM), Сирануш Арутюнян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Хлориды 2-(3-замещенный пиридазин-
6-ил)-изотиурониума, проявляющие стиму-
лирующую активность прорастания растений

(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к хлоридам 2-(3-замещенный 
пиридазин-6-ил)-изотиурониума, которые могут 
найти применение в сельском хозяйстве в 
качестве стимуляторов роста растений.

Синтезированы хлориды 2-(3-замещенный 
пиридазин-6-ил)-изотиурониума. Соединения 
получают взаимодействием 3,6-дихлорпиридазина 
с тиомочевиной.

Расширяется ассортимент стимуляторов 
роста растений, повышается рост растений и 
эффективность развития.

_____________________

(51) (2012.01)    (11) 2682 (13)A 
G01V 9/00 

(21) AM20120057 (22) 06.04.2012
(71) “Ереванский государственный университет” 
государственная некоммерческая организация 
(AM), Геворг Симонян (AM)
(72) Геворг Симонян (AM), Эдгар Пирумян (AM), 
Лиана Маргарян (AM), Сергей Григорян (AM), 
Геворг Пирумян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет” 
государственная некоммерческая организация, 
0025, Ереван, Алек Манукян 1 (AM), Геворг Си-
монян, 0041, Ереван, 2-ая ул. Нор-Ареша 47 (AM)
(54) Способ обнаружения залежей нефти
(57) Изобретение относится к области геохими-
ческих исследований, в частности, к способам 
обнаружения залежей нефти.

С поверхностного слоя воды отбирают 
пробы воды, методом атомно-абсорбционной 
спектроскопии опре деляют концентрацию 
ванадия в пробах, ана лизируют полученные 
данные и, исходя из величины значения кон-
центрации ванадия в пробах, определяют район 
залежи нефти. При этом, анализ проводят 
сравнивая полученные значения концентрации 
ванадия со значением предельно-допустимой 
концентрации ванадия, а район залежи нефти 
определяют по факту 10-кратного превышения 
предельно-допустимой концентрации ванадия. 

Повышается надежность и точность способа.
_____________________
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№ 10 
25 . 10 . 20 12

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) (2012.01)  (11) 2683 (13) A
H01H 50/00

(21) AM20110042 (22) 14.04.2011
(71) Норайр Акопян (AM)
(72) Норайр Акопян (AM)
(73) Норайр Акопян, 0070, Ереван, Качазнуни 
14, кв. 14 (AM)
(54) Электромагнит реле постоянного тока
(57) Изобретение относится к автоматизации в 
электро технике и машиностроении.

Электромагнит содержит углообразный 
якорь с пружинящим элементом, сердечник 

монолитный с ярмом и катушкой возбуждения. 
Угол вершины углообразного якоря больше чем 
прямой угол, но не больше чем на тридцать 
градусов, а конец сердечника, соприкасающийся 
с якорем, наклонен на тот же угол. Пружинящим 
элементом является плоская изогнутая пружина, 
изготовленная из пружинящей пластины. Один 
конец пружины прикреплен к якорю, а другой – 
к сердечнику.

Упрощается конструкция устройства, повы-
шается надежность работы электромагнита, 2 ил.

_____________________



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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№ 10
25 . 10 . 20 12

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) (2012.01)  (11) 304  (13) U
A24D 1/00

(21) AM20120083U (22) 08.06.2012
(71) Сос Саргсян (AM)
(72) Сос Саргсян (AM)
(73) Сос Саргсян, 0007, Ереван, Неркин Шенгавит 
11 ул., 16 дом (AM)
(54) Сигарета
(57) Полезная модель относится к производству 
табачных изделий, в частности к сигаретам. 

Сигарета содержит цилиндрообразную 
обертку из горючей бумаги, на одном конце 
которой расположен фильтр, а другой конец 
заполнен измельченным табаком. На участке 
с измельченным табаком по продольной оси 
цилиндрообразной обертки имеется труба из 
горючей бумаги, а фильтр и участок с измель-
ченным табаком отделены перегородкой из 
горючей бумаги.

Повышаются качественные свойства сигареты.
_____________________

(51) (2012.01)  (11) 305  (13) U 
C30B 7/00

(21) AM20120075U (22) 17.05.2012
(71) Армен Атанесян (AM) Арнос Оганесян (AM)
(72) Армен Атанесян (AM) Лиана Бежанова (AM)
(73) Армен Атанесян, 0044, Ереван, уч. Аван, 
Дурян 45, кв. 5 (AM) Арнос Оганесян, 0010, 
Ереван, пер. ул. Вардананц 6, кв. 12 (AM)
(54) Способ определения скорости роста 
монокристаллов, выращиваемых из низко-
температурных водных растворов
(57) Полезная модель относится к выращиванию 
монокристаллов из низкотемпературных водных 
растворов, в частности, к способам измерения 
скорости роста и может быть использована в 
научных исследованиях.

Согласно способу, производят измерения 
веса монокристалла в процессе его роста, при-
чем в качестве средства измерения исполь-
зуют аналитические весы, к чаше которых 
привязывают нить подвеса монокристалла. 
Скорость роста массы монокристалла определяют 
соответствующей формулой.

Повышается точность измерений посред-
ством увеличения числа регистрируемых изме-
нений веса, 1 ил.

_____________________

Сведения о выданных патентах



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
промышленным образцAM 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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№ 10 
25 . 10 . 20 12

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 09-03 (11) 279  (13) S
09-05

(21) 20120008  (22) 24.02.2012 
(31) RU2011502677   (32) 02.09.2011   (33)RU
(71) ЗАО “Экспериментальное кондитерское 
объединение Вологда” (RU)
(72) Илья Силкин (RU)
(73) ЗАО “Экспериментальное кондитерское 
объединение Вологда” (RU)
(74) В. Петросян
(54) Упаковка для кондитерских изделий (6 
вариантов)
(55)*

_____________________

(51) 09-03 (11) 280  (13) S
(21) 20120007  (22) 24.02.2012
(71) ЗАО “Экспериментальное кондитерское 
объединение Вологда” (RU)
(72) Илья Силкин (RU)
(73) ЗАО “Экспериментальное кондитерское 
объединение Вологда” (RU)
(74) В. Петросян
(54) Упаковка для торта (10 вариантов)
(55)*

_____________________

(51) 11-02 (11) 281  (13) S
(21) 20120017  (22) 02.05.2012
(71) Егише Левонович Нерсисян (AM), Арсен 
Вагинакович Мкртчян (AM)
(72) Егише Левонович Нерсисян (AM), Арсен 
Вагинакович Мкртчян (AM)

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(73) Егише Левонович Нерсисян, Ереван, 
Комитаси 58, кв. 22 (AM), Арсен Вагинакович 
Мкртчян, Ереван, Андраники 98, кв. 1/4 (AM)
(54) Сувенир “Аргишти”
(55)*

_____________________

(51) 11-02 (11) 282  (13) S
(21) 20120016  (22) 02.05.2012
(71) Егише Левонович Нерсисян (AM), Арсен 
Вагинакович Мкртчян (AM)
(72) Егише Левонович Нерсисян (AM), Арсен 
Вагинакович Мкртчян (AM)
(73) Егише Левонович Нерсисян, Ереван, 
Комитаси 58, кв. 22 (AM), Арсен Вагинакович 
Мкртчян, Ереван, Андраники 98, кв. 1/4 (AM)
(54) Сувенир “Иконы и духовные темы” (7 
вариантов)
(55)*

_____________________

(51) 11-02 (11) 283  (13) S
(21) 20120015  (22) 02.05.2012
(71) Егише Левонович Нерсисян (AM), Арсен 
Вагинакович Мкртчян (AM)
(72) Егише Левонович Нерсисян (AM), Арсен 
Вагинакович Мкртчян (AM)
(73) Егише Левонович Нерсисян, Ереван, 
Комитаси 58, кв. 22 (AM), Арсен Вагинакович 
Мкртчян, Ереван, Андраники 98, кв. 1/4 (AM)
(54) Сувенир (“Цикл армянских церквей”) (9 
вариантов)
(55)*

_____________________
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 10 

25 . 10 . 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
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա 
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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