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

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

(51) (2013.01)  (11) 2698 (13) A
A01B 39/00

(21) AM20120109 (22) 20.07.2012
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Արշալույս Պողոսի Թարվերդյան (AM), Դանիել 
Պետրոսի Պետրոսյան (AM), Շավարշ Մացակի 
Գրիգորյան (AM), Հունան Ղազարի Ղազարյան 
(AM), Ժուլվեռն Մկրտիչի Մկրտչյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM)
(54) Խաղողի այգու միջվազային տարածու-
թյունների մշակման բանվորական օրգան
(57) Գյուտը վերաբերում է հողի մշակման 
մեքենաներին, նախատեսված է խաղողի 
այգիների միջվազային տարածությունների 
մշակման համար և կարող է օգտագործվել 
գյուղատնտեսության այլ բնագավառներում։

Բանվորական օրգանը բաղկացած է բան-
վորական անիվից` իր փխրեցնող դանակներով, 
պաշտպանիչ անիվից, քառօղակ մեխանիզմից` իր 
կարգավորիչ զսպանակով և ձողով: Պաշտպանիչ 
անվի ներսում տրամագծերի վերածածկով 
տեղակայված են երկու բանող անիվներ` ճա-
ղերով և դրանց ծայրերում տեղակայված դանակ-
ներով: ճաղերը յուրաքանչյուր անվի վրա չորսն 
են: Բանող անիվներից մեկի ճաղերը մյուս բանող 
անիվի ճաղերի նկատմամբ տեղակայված են 
45° շեղումով: Բանող անիվները պտտական 
շարժումը հիդրոշարժիչից ստանում են գանձիչի 
միջոցով:

Ապահովվում է խաղողի այգիների միջ-
վազային տարածությունների հողի փխրեցումը և 
մոլախոտերի ոչնչացումն առանց վազերին վնաս 
պատճառելու, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2699 (13) A
A01J 25/00

(21) AM20110080 (22) 01.07.2011
(71) Սամվել Սմբատի Մանուկյան (AM), Լևոն 
Թումանի Մանանդյան (AM), Հրաչյա Ավետիքի 
Ավետիսյան (AM)

(72) Սամվել Սմբատի Մանուկյան (AM), Լևոն 
Թումանի Մանանդյան (AM), Հրաչյա Ավետիքի 
Ավետիսյան (AM)
(73) Սամվել Սմբատի Մանուկյան, 3101, Գյումրի, 
Ֆուրմանովի փող, 2-րդ նրբ. 12ա (AM), Լևոն 
Թումանի Մանանդյան, 3101, Գյումրի, Լ. Մադոյան 
149 (AM), Հրաչյա Ավետիքի Ավետիսյան, 3101, 
Գյումրի, Չերազի 19, բն. 12 (AM)
(54) Պանրի մամլակաղապար
(57) Մամլակաղապարն ունի իրան, պանրա-
հատիկի պարփակման ծակոտած բոլորակ, վերին 
և ստորին կափարիչներ և դրանց միակցված 
ստորին փոխագուցավոր և վերին օդային 
մխոցներ: Ստորին կափարիչը բաղկացած է մեծ և 
փոքր մասերից, որոնք համապատասխանաբար 
միակցված են ստորին փոխագուցավոր օդային 
մխոցի մեծ և փոքր մխոցակոթերին: Իրանը 
բաղկացած է վերին և ստորին մասերից, 
որոնք ունկաձև ամրակներով միակցված են 
միմյանց: Բոլորակը ռետինե ներդիրի միջոցով 
տեղակայված է իրանի մասերի միջև բացակում 
և զսպանակի միջոցով կապված է իրանի հիմքի 
հետ: Բոլորակն ունի կտրվածք և կտրվածքի 
եզրերին ամրակցված, ռետինե ներդիր ունեցող 
վերջամասեր, որոնք միակցված են ճոճման 
հնարավորությամբ տեղակայված օդային 
մխոցներին։

Ընդլայնվում են մամլիչ կաղապարի ավտո-
մատացման հնարավորությունները՝ քանդումը, 
հավաքումը, կաղապարումը, մամլումը և 
պանրագլխի դուրս բերումը, 4 նկ.։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2700 (13) A 
A23G 3/00

(21) AM20110083 (22) 11.07.2011
(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)
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(54) Կոնֆետների արտադրման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է հրուշակեղենի արդյու-
նաբերությանը, մասնավորապես՝ կոնֆետների 
արտադրման եղանակներին։

Ձվի հարած սպիտակուցը խառնում են 
եփած շաքարամաթային օշարակի հետ, ավե-
լացնում են մանրացրած մրգա–ընկուզային 
խառնուրդ, դրան ավելացնում են (10.0-11.0):(1.0-
2.0) զանգվածային հարաբերակցությամբ 
գետնախնձորի խտանյութի և մանրացված 
կակաո–վելլոյի խառնուրդը վերցրած ընդհանուր 
զանգվածի 7-10% չափով։ Այնուհետև ստացված 
խառնուրդը հովացնում են, ձևավորում և ջնա-
րակում։

Ապահովվում է ֆունկցիոնալ նշանակությամբ 
կոնֆետների ստացումը։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2701 (13) A
A23L 1/00

(21) AM20120115 (22) 27.07.2012
(71) Ժիրայր Աղաջանյան (AM), Աղավնի Ֆահ-
րատյան (AM)
(72) Ժիրայր Աղաջանյան (AM), Աղավնի Ֆահ-
րատյան (AM)
(73) Ժիրայր Աղաջանյան, 0028, Երևան, Ն. 
Դումանի 53, բն. 5 (AM), Աղավնի Ֆահրատյան, 
0099, Երևան, Շինարարների 27, բն. 58 (AM)
(54) Լցոնած տաքդեղ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա բերու-
թյանը, մասնավորապես` լցոնած տաքդեղին։

Լցոնած տաքդեղը պարունակում է լցոն՝ 
բանջարեղենի, տոմատի մածուկի, մաղա-
դանոսի, կերակրի աղի, նեխուրի, սամիթի, 
սխտորի, շաքարի և բուսական յուղի խառնուրդի 
տեսքով: Տաքդեղը խորոված է,  որպես 
բանջարեղեն վերցված է խորոված սմբուկ, 
իսկ լցոնը լրացուցիչ պարունակում է գարու 
ածիկի քացախ, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). խորոված 
սմբուկ՝ 53,6-54,5, տոմատի մածուկ՝ 32,6-33,0, 
մաղադանոս՝ 0,63-0,71, կերակրի աղ՝ 1,2-1,3, 
նեխուր՝ 0,63-0,71, սամիթ՝ 0,63-0,71, սխտոր՝ 
2,43-2,61, շաքար՝ 2,02-2,22, բուսական յուղ՝ 2,49-
2,77 և գարու ածիկի քացախ՝ 2,35-2,37:

Ընդլայնվում է բանջարեղենային պահա-
ծոների տեսականին:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2702 (13) A
A61K 6/00

(21) AM20120072 (22) 14.05.2012
(71) Բորիս Մարտիկի Գրիգորյան (AM), Մարտիկ 
Սավադի Գրիգորյան (AM)
(72) Բորիս Մարտիկի Գրիգորյան (AM), Մարտիկ 
Սավադի Գրիգորյան (AM)
(73) Բորիս Մարտիկի Գրիգորյան, 0096, Երևան, 
Մոլդովական 32, բն. 4 (AM), Մարտիկ Սավադի 
Գրիգորյան, 0096, Երևան, Մոլդովական 32, բն. 
4 (AM)
(54) Ծեփապատճենային նյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է ատամնաբուժությանը, 
մասնավորապես` ծեփապատճենային նյութերի 
բաղադրակազմերին և կարող է օգտագործվել 
ատամի ծեփապատճեն ստանալու համար: 
Ծեփապատճենային նյութը ներառում է հետևյալ 
բաղադրամասերը, զանգվ.%. մեղրամոմ՝ 11.0-
15.0, պարաֆին՝ 11.0- 13.0, պլաստիզոլ՝ 46.0-
58.0, ջերմապլաստիկ՝ 5.0-7.0, ստեարին՝ 11.8-
13.0, ռետինե զանգված՝ 3.0-5.4, ներկանյութ՝ 
0.1-0.3 և բուրավետ նյութ՝ 0.1-0.3:

Բարձրացվում է ծեփապատճենային նյութի 
ճկունությունը:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2703 (13) A 
C07D 403/00
C07D 239/00

(21) AM20120131 (22) 19.09.2012
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-
սարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Ալեքսանդր Փայլակի Ենգոյան (AM), Տիրուհի 
Ավետիսի Գոմկցյան (AM), Արմեն Վարդանի 
Կարապետյան (AM), Սիրանուշ Վահագնի 
Հարությունյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-
սարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 74 
(54) Բույսերի աճի խթանման ակտիվություն 
ունեցող 4-թիոպիրիդազինիլ-6-օքսիպիրիդա-
զինիլտրիազիններ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիային, 
մասնավորապես` 4-թիոպիրիդազինիլ-6-
օքսիպիրիդազինիլտրիազիններին, որոնք կարող 
են կիրառվել գյուղատնտեսության մեջ որպես 
բույսերի աճի խթանիչներ:
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Միացությունները ստանում են 2-երկմե-
թիլամինա-4-(3-էթօքսի պիրիդազին-6-իլթիո)
տրիազինների չորրորդային ամոնիումային 
աղերի փոխազդե ցությամբ N-մեթիլ(ֆենիլ)
օքսիպի րիդազոնի կալիումական աղի հետ:

Ընդլայնվում է բույսերի աճը խթանող 
արդյունավետ միջոցների տեսականին:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2704 (13) A
C12G 3/00

(21) AM20120127 (22) 13.09.2012
(71) Արամ Նարինյան (AM), Անահիտ Նարինյան (AM)
(72) Արամ Նարինյան (AM), Անահիտ Նարինյան (AM)
(73) Արամ Նարինյան, 0002, Երևան, Հին 
Երևանցու 47ա, բն. 60 (AM), Անահիտ Նարինյան, 
0009, Երևան, Աղայան 9, բն. 90 (AM)
(54) Ոգելից խմիչքների համտեսման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդարդյու նա բե-
րությանը, մասնավորապես՝ ոգելից խմիչքների 
համտեսման եղանակին:

Գյուտի էությունը կայանում է նրանում, որ 
օգտագործում են ոգելից խմիչքի չափաքանակ: 
Ընդ որում չափաքանակն ընդունում են աերոզոլի 
ձևով՝ սննդային հեղուկացրի միջոցով:

Պարզեցվում է ոգելից խմիչքի համտեսման 
եղանակը:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2705 (13) A 
C22B 11/00
B22F 9/00
B82B 3/00

(21) AM20110085 (22) 11.07.2011
(71) Սերգո Գուրգենի Քամանչաջյան (AM)
(72) Սերգո Գուրգենի Քամանչաջյան (AM)
(73) Սերգո Գուրգենի Քամանչաջյան, 2213, 
Կոտայքի մարզ, գյուղ Բալահովիտ, Լ. Ավետիսյան 
փող., 2-րդ փակ., տուն 2 (AM)
(54) Նանոչափ մետաղների ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է քիմիայի բնագավառին, 
մասնավորապես՝ նանոչափ մետաղների ստաց-
ման եղանակներին:

Քիմիական միացությունը ենթարկում են 
քիմիական մշակման, այնուհետև ստացված 
նյութը լվանում են ջրով և չորացնում վակուումում: 
Նախապես մետաղի օքսիդը և տիտանի հիդրատը՝ 

1։1 հարաբերակցությամբ, խառնում են իրար 3-
5 ժամվա ընթացքում, ստացված քիմիական 
միացությունը մշակում են թթվով, իսկ չորացումը 
իրականացնում են իներտ միջավայրում, ապա՝ 
վակուումում։ Որպես մետաղի օքսիդ վերցնում 
են MoO2, WO2, NiO, FeO կամ CoO, որպես թթու՝  
ֆտորաջրածինը, իսկ որպես իներտ միջավայր 
ընտրված է արգոնը։

Պարզեցվում է եղանակը:
_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2706 (13) A 
E01C 23/00
E01F 9/00

(21) AM20120124 (22) 28.08.2012
(71) Էդիկ Առաքելի Առաքելյան (AM)
(72) Էդիկ Առաքելի Առաքելյան (AM)
(73) Էդիկ Առաքելի Առաքելյան (AM)
(54) Ճանապարհային պատվածքների գծա-
նշման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է ճանապարհային 
պատվածքների վրա սառը պլաստիկներով 
գծանշումային շերտագծերի փռման սարքերին:

Ճանապարհային պատվածքների գծա-
նշման սարքն ունի անվային հենասարքի վրա 
տեղակայված գծանշման նյութի բեռնման 
զետեղարան, դրան երկայնական առանցքով 
սարքի շարժման ուղղությանն ուղղահայաց և 
հորիզոնական դիրքով անշարժ ամրակցված 
սնամեջ գլան, որի մեջ դրան համառանցք կիպ 
նստեցումով տեղակայված է հոծ գլանաձև 
ռոտոր: Սնամեջ գլանի պատի վրա կատարված 
է զետեղարանի և գլանի խոռոչները միմյանց 
միացնող մուտքային բացվածք, իսկ շերտագծի 
լայնությանը համապատասխան երկարությամբ 
գլանի երկայնական առանցքին զուգահեռ 
կատարաված է արտաթողման ճեղք, դրա տակ 
տեղակայված հարթ սահափական: Սնամեջ գլանի 
ներքին մակերևույթի միջնամասում կատարված 
է մուտքային բացվածքն արտաթողման ճեղքին 
միացնող, վերջինիս երկարությանը հավասար 
լայնությամբ և դեպի արտաթողման ճեղքը 
աստիճանաբար փոքրացող կոր սեպաձև փորակ, 
իսկ ռոտորը մեխանիկական դարձափոխային 
փոխանցման հնարավորությամբ միացված է 
հենասարքի տանող անիվին:

Պարզեցվում է կառուցվածքը, բարձրացվում է 
փռված գծանշումային շերտագծերի որակը, 5 նկ.:
(74) Ռ. Քալաշյան

_____________________
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(51) (2013.01)  (11) 2707 (13) A
F02B 53/00

(21) AM20110092 (22) 26.07.2011
(71) Արմեն Դավթի Ջաղացպանյան (AM)
(72) Արմեն Դավթի Ջաղացպանյան (AM)
(73) Արմեն Դավթի Ջաղացպանյան, 2003, 
Վանաձոր, Մարգարյան 7 (AM)
(54) Ծավալային գործողության ռոտորային 
մեքենա (տարբերակներ)
(57) Ծավալային գործողության ռոտորային 
մեքենան ունի իրանի միմյանց զուգահեռ և 
հարթ աշխատանքային մակերևույթների միջև 
տեղակայված միանման եռակողմ կամ երկկողմ 
ռոտորներ։

Եռակողմ ռոտորների նվազագույն քանա-
կությունը երեք է, իսկ երկկողմ ռոտորների 
քանակությունը չորս է, կամ հինգից ավելի։ 
Յուրաքանչյուր երեք եռակողմ կամ չորս 
երկկողմ հարևան ռոտորները իրենց գլանական 
մակերևույթներով ձևավորում են փոփոխվող 
ծավալ ունեցող աշխատանքային խցիկներ։ 
Ռոտորների ճակատային մակերևույթների 
կողմերից աշխատանքային խցիկները սահմա-
նափակված են իրանի աշխատանքային 
մակերևույթներով։ Կինեմատիկական կապի 
շնորհիվ ռոտորները սինքրոն պտտվում են 
միևնույն ուղղությամբ և արագությամբ։ Ռոտոր-
ների պտտման ընթացքում աշխատանքային 
խցիկների ծավալը պարբերաբար փոփոխվում 
է զրոյից մինչև առավելագույն արժեք, և հա-
կառակը։ Յուրաքանչյուր ռոտորի պտտման 
առանցք է հանդիսանում ռոտորի ճակատային 
մակերևույթներին ուղղահայաց համաչափության 
առանցքը։ Ռոտորների պտտման առանցքները 
զուգահեռ են միմյանց և ուղղահայաց են 
իրանի աշխատանքային մակերևույթներին։ 
Կից ռոտորների առանցքների հեռավորությունը 
հավասար է նրանց գլանական մակերևույթների 
շառավղին։ Հանդիպակաց երկկողմ ռոտորների 
առանցքների հեռավորության քառակուսին 
հավասար է ռոտորների գլանական մակե-
րևույթների շառավղի քառակուսու կրկնա-
պատիկին։

Բարձրացվում է օ.գ.գ.-ն, 2 անկախ կետ, 
71 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2708 (13) A
F41B 6/00

(21) AM20110078 (22) 30.06.2011
(71) Անդրանիկ Հովհաննիսյան (AM)
(72) Անդրանիկ Հովհաննիսյան (AM)
(73) Անդրանիկ Հովհաննիսյան, 0017, Երևան, 
Սարիթաղի 6-րդ շարք 36 (AM)
(54) Էլեկտրամագնիսական գծային արագա-
ցուցիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է Էլեկտրամագնիսական 
գծային արագացուցիչներին, որոնք թափավազք 
են հաղորդում մետաղական մարմիններին, և 
կարող է կիրառվել հատուկ տեխնիկայում։

Արագացուցիչն ունի ֆեռոմագնիսական 
խողովակի մեջ գտնվող դիէլեկտրիկ խողովակ, 
որի վրա տեղակայված է եռաֆազ փաթույթ, 
իսկ ներքին մասում՝ մետաղական մարմին։ 
Փաթույթի երկայնական հատվածքը սեղանաձև է։ 
Ֆեռոմագնիսական խողովակն ունի երկայնական 
կտրվածք, իսկ մետաղական մարմնի ծայրում 
արված են կորագիծ փորակներ։

Պարզեցվում է կառուցվածքը, հեշտաց-
վում է կիրառումը, փոքրացվում են էլեկտրա-
մագնիսական դաշտի կորուստները, երկա-
րացվում է մետաղական մարմնի թռիչքի 
հեռավորությունը, աճում է արագացումը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2709 (13) A 
H01S 5/00
B82B 3/00

(21) AM20110086 (22) 12.07.2011
(71) Գագիկ Շմավոնյան (AM), Հասմիկ Ասատր-
յան (AM)
(72) Գագիկ Շմավոնյան (AM), Հասմիկ Ասատր-
յան (AM)
(73) Գագիկ Շմավոնյան, 0002, Երևան, Ղազար 
Փարպեցու 9ա, բն.4 (AM), Հասմիկ Ասատրյան, 
0078, Երևան, Բաշինջաղյան 169, բն. 44 (AM)
(54) Լուսարձակող նանոկառուցվածքային 
սարքերի պատրաստման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է պինդ մարմնի 
ֆիզիկային, մասնավորապես` նանոկա ռուց-
վածքային սարքերի նախագծմանը, պատ-
րաստմանը և բնութագրերի բարելավմանը։



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1
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ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 1 

25 .0 1 . 20 13

Ըստ եղանակի սարքի լավարկված 
բնու   թա գրերն ստանում են առանձնացված 
սահմա նափակման հետերոկառուցվածքային 
շերտի լայնությունն ընտրելու միջոցով։ 
Կիսահաղորդչային օպտիկական ուժեղա-
րարների և համալարվող լազերների բնութա-
գրերի ընտրման դեպքում պատրաստում են 
առանձնացված սահմանափակման հետերո-
կառուցվածքային շերտի տարբեր լայնություն 
ունեցող նմուշներ։ Փորձնականորեն ստանում 

են դրանց բնութագրերի գրաֆիկները, իսկ 
պատրաստվող սարքի անհրաժեշտ բնու թա-
գրերին համապատասխանող առանձնացված 
սահմանափակման հետերոկառուցվածքային 
շերտի լայնությունն ընտրում են գրաֆիկորեն` 
մոտարկման եղանակով։

Պատրաստվում են բարելավված բնու-
թագրերով լուսարձակող նանոկա ռուցվածքային 
սարքեր, 1 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

21



ԳՅՈՒՏԵՐ

13

ՄԱՍ 1

13

№ 1 
25 .0 1 . 20 13

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) (2013.01)  (11) 314  (13) U
F01B 17/00

(21) AM20120147U (22) 23.10.2012
(71) Թորոս Սարգսյան (AM)
(72) Թորոս Սարգսյան (AM)
(73) Թորոս Սարգսյան, 0063, Երևան, Ավան-
Առինջ, 1-ին թաղ., 1/7, բն. 18 (AM)
(54) Մխոցային պնևմաշարժիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է մեքենա-
շինությանը, մասնավորապես ուղղահոս 
մխոցային շարժիչներին, որոնցում մխոցը 
կատա րում է հետադարձ-առաջընթաց շարժում, 
և կարող է կիրառվել որպես տարբեր սարքերի, 
օրինակ՝ գեներատորների, հաստոցների, այդ 
թվում՝  բազմաիլ հաստոցների շարժաբեր, 
ներքին այրման շարժիչների գործարկման 
շարժիչ:

Մխոցային պնևմաշարժիչն ունի իրան, 
իրանի մեջ տեղակայված երկու նույնանման 
և հանդիպական ուղղված հետադարձ-

առաջընթաց գործողության գլանամխոցային 
զույգ իրենց մխոցակոթերով և օդի մուտքի և 
ելքի կափույրներով, կափույրների կառավարման 
հանգույց, շուռտվիկ և թափանիվ: Շուռտվիկը 
կատարված է երկու աստղանիվների և դրանց 
կապող շղթայի տեսքով: Աստղանիվներից 
յուրաքանչյուրը կոշտ նստած է իր ելքային 
լիսեռի վրա, իսկ թափանիվը կոշտ նստած է 
ելքային լիսեռներից մեկի վրա: Մխոցակոթերի 
ազատ ծայրերը հոդակապորեն միակցված 
են շղթայի միևնույն օղակի սռնուն, որը 
հանդիսանում է շուռտվիկի բութակ: Գլաններից 
յուրաքանչյուրը իր կենտրոնական մասում 
ունի իրանին միակցված արտաքին հոդակապ՝ 
գլանի առանցքին ուղղահայաց առանցքի շուրջը 
ճոճվելու հնարավոր ությամբ:

Փոքրացվում է եզրաչափքը, բարձրացվում 
է օ.գ.գ.-ն և պնևմաշարժիչի ֆունկցիոնալ 
հնարավորությունները, 4 նկ.:

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

(51) 02-02 (11) 288 (13) S
(21) 20120040  (22) 08.11.2012
(71) «Դավիսուր» ՍՊԸ (AM)
(72) Հեղինակի անունը չի հրապարակվում
(73) «Դավիսուր» ՍՊԸ, Երևան, Գյուրջյան 17 (AM)
(54) Զրահաբաճկոնի պատյան
(55)

_____________________

(51) 09-01 (11) 289  (13) S
(21) 20120038  (22) 16.10.2012
(71) «Բագ ընդ Բադ» ՍՊԸ (AM)
(72) Էդուարդ Քանքանյան (АМ)
(73) «Բագ ընդ Բադ» ՍՊԸ, Երևան, Վազգեն 
Սարգսյանի փ. 26/1 (AM)
(54) Շիշ խմիչքի համար
(55)
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_____________________

(51) 09-01 (11) 290  (13) S
(21) 20120036  (22) 19.09.2012
(71) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ (AM)
(72) Սարգիս Թարվերդյան (AM)
(73) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ (AM)
(74) Զ. Մանուկյան
(54) Շիշ հյութի համար
(55)

_____________________

(51) 32-00 (11) 291  (13) S
(21) 20120043  (22) 19.11.2012
(71) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ (AM)
(72) Սարգիս Թարվերդյան (AM)
(73) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ (AM)
(74) Զ. Մանուկյան
(54) Փաթեթավորում հյութերի համար (10 
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
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար

 646

 526

 740
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(210) 20111166 (111) 19247
(220) 16.09.2011 (151) 08.01.2013
 (181) 16.09.2021
(730) «Հայասի գրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի 

մարզ, գյուղ Ոսկեվազ, Արագածի փող. 11 
նրբ., AM

(442) 07.10.2011
(540)

(511)
դաս 29. կարտոֆիլային չիպսեր, միս, ձուկ, 

թռչնամիս և որսամիս. մսի էքստրակտներ. 
պահածոյացված, սառեցված, չորացված և 
ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և բան-
ջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. աշորայի չորահաց, ցորենի 
չորահաց, հացային չիպսեր, լավաշից պատ-
րաստված չիպսեր, եգիպտացորենի ձողիկներ, 
եգիպտացորենի չիպսեր, սուրճ, թեյ, կակաո, 
շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի 
փոխարինիչներ. ալ յուր և հացահատիկային 
մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 
պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացա-
թխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, 
սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց:  

____________________

(210) 20111376 (111) 19248
(220) 08.11.2011 (151) 08.01.2013
 (181) 08.11.2021
(730) «Հայաստանի պետական տնտեսա գի-

տական համալսարան» ՊՈԱԿ, Երևան, 
Նալբանդյան 128, AM

(442) 07.12.2011

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(540)

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

դաս 41. ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում:  

____________________

(210) 20120074 (111) 19249
(220) 18.01.2012 (151) 08.01.2013
 (181) 18.01.2022
(730) «Դամասկուս» ՍՊԸ, Երևան, Սունդուկյան 

28, բն. 13, AM
(442) 03.02.2012
(540)

(511)
դաս 30. ալյուր և հացահատիկային մթերք-

ներ, հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ: 

____________________
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(210) 20120184 (111) 19250
(220) 09.02.2012 (151) 08.01.2013
 (181) 09.02.2022
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20120367 (111) 19251
(220) 15.03.2012 (151) 08.01.2013
 (181) 15.03.2022
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի 

խճուղի 9/1, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(526) «ԲԱՐԻՔՆ ՀԱՅՈՑ ԱՇԽԱՐՀԻ» գրառումն 
ինքնուրույն ահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ 
կանաչ, կարմիր, ոսկեգույն, երկնագույն և 
դարչնագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 29. պահածոյացված. սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ: 

____________________

(210) 20120515 (111) 19252
(220) 14.04.2012 (151) 08.01.2013
 (181) 14.04.2022

(730) «Թել-Սել» ՓԲԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, սենյակ 209, AM

(442) 04.05.2012
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն: 
____________________

(210) 20120614 (111) 19253
(220) 07.05.2012 (151) 08.01.2013
 (181) 07.05.2022
(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM
(442) 07.06.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, կարմիր, 
սպիտակ, կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
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(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.

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

____________________

(210) 20120615 (111) 19254
(220) 07.05.2012 (151) 08.01.2013
 (181) 07.05.2022
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, 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) 20120627 (111) 19255
(220) 07.05.2012 (151) 08.01.2013
 (181) 07.05.2022
(730) «Այգեզարդի գինու-կոնյակի գործարան» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Այգեզարդ, AM

(442) 07.06.2012
(540)

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

(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն, երկնա-
գույն, կանաչ, բաց և մուգ դեղին, սպիտակ, 
կապույտ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչք՝ հայկական 

կոնյակ (բրենդի):
____________________

(210) 20120628 (111) 19256
(220) 07.05.2012 (151) 08.01.2013
 (181) 07.05.2022
(730) «Այգեզարդի գինու-կոնյակի գործարան» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Այգեզարդ, AM
(442) 07.06.2012
(540)
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(526) Բացի «ԱՅԳԵԶԱՐԴ» (ռուս.) բառից մնացած 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն, 
երկնագույն, կանաչ, բաց և մուգ դեղին, 
սպիտակ, կապույտ գունային համակցու-
թյամբ:

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչք՝ հայկական կոնյակ 

(բրենդի): 
____________________

(210) 20120671 (111) 19257
(220) 18.05.2012 (151) 08.01.2013
 (181) 18.05.2022
(730) Զելմեր մարկետ ՍՊ. ԶՕ.Օ., PL
(442) 19.07.2012
(540)

(511)
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-

ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանց-
ման տարրեր(բացառությամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների). գյուղատնտեսական գործիքներ, 
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների. 
ինկուբատորներ. առևտրի ավտոմատներ, 
մասնավորապես Էլեկտրական կենցաղային 
սարքավորումներ, մասնավորապես՝ խառնիչներ 
(բլենդերներ), խառնիչներ (միքսերներ), հացի 
և երշիկեղենի կտրող սարքեր (սլայսերներ), 
էլեկտրական սրճաղացներ, ցիտրուսների 
քամիչ ներ (ճզմիչներ), հյութամզիչներ, մսի 
մանրիչներ (մեքենաներ), բազմանպատակ 
խոհա նոցային կոմբայններ, փոշեկուլներ, 
փոշե կուլների ճկափողեր և ներծծման գլխա-
դիրներ, փոշեկուլների ֆիլտրեր, փայլեցնող 
հարմարանքներ, էլեկտրական խոզանակներ, 
տուրբո խոզանակներ, հատակի և գորգերի 
մաքրման ապարատներ, սարքավորումներ 
հեղուկ ախտոտումները մաքրելու համար, 
շոգեմաքրիչներ, էլեկտրական շարժիչներ 

կենցաղային սարքերի համար, ներծծման 
համակարգեր էլեկտրական շարժիչներով 
կառավարվող ներծծման համակարգեր, 
էլեկտրոնային ներծծման համակարգեր, 
բազմանպատակ էլեկտրական ներծծման 
համակարգեր, է լեկտրական խնոցիներ, 
մսաղացներ (մեքենաներ), կարպետները 
շամպունով լվացող սարքեր և մեքենաներ 
(էլեկտրական), բիբարի աղացներ (բացի ձեռքով 
կառավարվողներից), էլեկտրական դանակ, 
էլեկտրական մկրատներ, վակուումային մաքրող 
կցիչներ օծանելիք և ախտահանիչներ ցանելու 
համար, պահածոների էլեկտրական բացիչներ, 
ջրի տաքացուցիչներ (մեքենաների մասեր), 
լվացող մեքենաներ, արդուկող մեքենաներ, 
կոշիկների մաքրման էլեկտրական սարքեր, 
էլկտրա կան խոհանոցային կոմբայններ, աղբի 
մնացուկների, թափոնների ջարդման (հեռաց ման) 
մեքենաներ, փոշեկուլների պարկեր, էլեկտրա-
կան հարիչներ (քրքրող սարքեր), էլեկտրական 
ավե լներ  կենցաղային  նպատակներով 
օգտագործելու համար, էլեկտրական լվացող 
ապարատներ, մոմով (մածիկով) փայլեցման 
սարքեր և հարմարանքներ (էլեկտրական), 
խոհանոցային էլեկտրական հարմարանք-
ներ, կաթի կենտրոնախույս սեպարատորներ 
(սերազատիչներ), աման լվացող մեքենա, փոշու 
արտածծման վակուումային տեղակայանքներ 
(զտիչ հարմարանքներ) մաքրման համար, փոշու 
հեռացման տեղակայանքներ մաքրման համար, 
գազոնահնձիչ էլեկտրական սարքեր, կտրիչ 
մեքենաներ, բլենդերներ (մեքենաներ), չորացնող 
կենտրոնախույս (ցենտրիֆուգային) մեքենաներ, 
բանջարեղենի շերտահատող մեքենաներ, 
ներմղման կաղապարներ (մեքենաների մասեր), 
վերը թվարկված ապրանքների պահեստամասեր 
և առանձին մասեր.

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

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր. 
մասնավորապես՝ խոհանոցային էլեկտրական 
սարքեր սննդամթերքի ջերմամշակման, 
տապակելու, թխելու, տոստերով պատրաստելու 
և ֆիլտրելու համար. սուրճ և թեյ պատրաստելու 
էլեկտրական մեքենաներ, էսպրեսո սուրճ 
պատրաստելու մեքենաներ, էլեկտրական 
սալօջախներ, դյուրակիր ջեռուցման ապա-
րատներ, էլեկտրական կաթսաներ, տոստերներ, 
սենդվիչ պատրաստող սարքեր, խմիչքների 
սառեցման համար սարքավորումներ, չորացման 
սարքեր, մրգերի չորացման և ջերմամշակման 
սարքեր, մրգերի չորացման և ջերմամշակման 
էլեկտրական հարմարանքներ, օդը մաքրելու 
սարքեր և մեքենաներ, սառեցնող սարքեր 
և մեքենաներ, իոնացման ապարատներ 
օդի մշակման համար, թխող էլեկտրական 
կաղապարներ, էլեկտրական վաֆլե կաղա-
պարներ, էլեկտրական շուտեփուկներ, ոտքերի 
մուֆտաներ, սուրճի էլեկտրական ֆիլտրեր, 
խմելու ջրի ֆիլտրեր, էլեկտրական տապակ-
ներ, ջեռուցիչներ, ոտքի տաքացուցիչներ, 
էլեկտրականությամբ տաքացվող ջեռոցներ, 
միկրոալիքային վառարաններ, ծալվող լամ-
պեր, սառնարաններ, խոնավացուցիչներ 
կենտրոնական տաքացնող ռադիատորներ, 
չորացնող վառարաններ, էլեկտրական միջոցներ 
մանկական շշերի համար, օդաջեռուցիչներ 
(կալորիֆերներ), ափսեների տաքացուցիչ ներ, 
ջրի տաքացուցիչներ (սարքեր), տապակող 
շամփուրներ, լվացքի էլեկտրական չորա-
ցուցիչներ, ֆեներ, ձեռքերը չորացնող սար-
քեր՝ նախատեսված լվացատեղերում, օդա-
յին չորանոցներ, ջուրը ֆիլտրող սարքեր, 
լոգարանների հարմարանքներ, տաքացնող 
էլեկտրական սարքեր, ջերմամշակման սարքեր 

և հարմարանքներ, օդի լավորակման սարքեր, 
սպա լոգարաններ (անոթներ), անձնական 
օգտագործման էլեկտրական օդափոխիչներ, 
խոհանոցների համար օդահանիչ պահարաններ, 
սառցարաններ, վերը թվարկված ապրանքերի 
համար նախատեսված մասեր և հարմարանքներ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20120675 (111) 19258
(220) 18.05.2012 (151) 08.01.2013
 (181) 18.05.2022
(730) «Ֆաբուլա տերրենա» ՍՊԸ, Երևան, 

Ռուբինյանց 27, բն. 44, АМ
(442) 07.06.2012
(540)

(511)
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-

կարասի և սպասք. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի (բացառությամբ շինարարական 
ապակու). ապակյա, հախճապակյա, ճենապակյա, 
կավե և կերամիկայից իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում.

դաս 40. նյութերի մշակում, այդ թվում՝ 
գալվանապատում, ոսկեզօծում, արծաթա-
զօծում, կադմիումապատում, պղնձապատում, 
նիկելապատում, քրոմապատում, փորագրություն 
և ֆոտոփորագրություն, դրոշմանշում, ներառ-
յալ ցցուն դրոշմանշումը, գեղարվեստա-
կան աշխատանքների շրջանակում և (կամ) 
եզրա  կալում, նկարների և լուսանկարների 
տպում, ներառյալ բառերի և թվերի տպումը, 
գունաբաժանում (պոլիգրաֆիա), մետաքսա-
տպություն, լազերային փորագրում, կավա-
գործական աշխատանքներ, ապակեփչման 
աշխա տանքներ. ապակյա, հախճապակյա, 
ճենապակյա, կավե և կերամիկայից իրերի ձևա-
վորում՝ ծածկապատման, ներառյալ ներկումը, 
դրոշմանշման, ներառյալ ցցուն դրոշմանշումը, 
փորագրման և ֆոտոփորագրման, նկարների 
և լուսանկարների տպման, ներառյալ բառերի և 
թվերի տպումը, մետաքսատպության միջոցով, 
ինչպես նաև ձեռքի նկարազարդման միջոցով.
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դաս 42. գեղարվեստական դիզայն, ին-
տե րիերի ձևավորում, ցուցափեղկերի ձևա-
վորում, ծառայություններ արդյունաբերական 
էսթետիկայի բնագավառում, դիզայների ծառա-
յություններ փաթեթավորման բնագավառում: 
(740) Ա. Թումանյան

____________________

(210) 20120676 (111) 19259
(220) 18.05.2012 (151) 08.01.2013
 (181) 18.05.2022
(730) «Ֆաբուլա տերրենա» ՍՊԸ, Երևան, 

Ռուբինյանց 27, բն. 44, АМ
(442) 07.06.2012
(540)

(511)
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-

կարասի և սպասք. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի (բացառությամբ շինարարական 
ապակու). ապակյա, հախճապակյա, ճենապակյա, 
կավե և կերամիկայից իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում.

դաս 40. նյութերի մշակում, այդ թվում՝ 
գալվանապատում, ոսկեզօծում, արծաթա-
զօծում, կադմիումապատում, պղնձապատում, 
նիկելապատում, քրոմապատում, փորագրություն 
և ֆոտոփորագրություն, դրոշմանշում, ներառյալ 
ցցուն դրոշմանշումը, գեղարվեստական աշխա-
տանքների շրջանակում և (կամ) եզրակալում, 
նկարների և լուսանկարների տպում, ներառյալ 
բառերի և թվերի տպումը, գունաբաժանում 
(պոլիգրաֆիա), մետաքսատպություն, լազե-
րային փորագրում, կավագործական աշխա-
տանքներ, ապակեփչման աշխատանքներ. 
ապակյա, հախճապակյա, ճենապակյա, կավե 
և կերամիկայից իրերի ձևավորում՝ ծած-
կապատման, ներառյալ ներկումը, դրոշմանշման, 
ներառյալ ցցուն դրոշմանշումը, փորագրման և 
ֆոտոփորագրման, նկարների և լուսանկարների 

տպման, ներառյալ բառերի և թվերի տպումը, 
մետաքսատպության միջոցով, ինչպես նաև 
ձեռքի նկարազարդման միջոցով.

դաս 42. գեղարվեստական դիզայն, ինտե-
րիերի ձևավորում, ցուցափեղկերի ձևա վորում, 
ծառայություններ արդյունաբերական էսթետիկայի 
բնագավառում, դիզայների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում:
(740) Ա. Թումանյան

____________________

(210) 20120713 (111) 19260
(220) 24.05.2012 (151) 08.01.2013
 (181) 24.05.2022
(730) «Դագրավ» ՍՊԸ, Երևան, Ռոստոմյան 

52, АМ
(442) 22.06.2012
(540)

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

ներ).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20120775 (111) 19261
(220) 14.06.2012 (151) 08.01.2013
 (181) 14.06.2022
(730) «Այս Փաք» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 

68/1, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(526) Պարսկերեն գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ 
և դեղին գունային համակցությամբ:
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(511)
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք և 

շոկոլադ.
դսա 32. մրգահյութեր, հյութեր.
դաս 35. ծառայություններ, մասնավորապես՝ 

առևտուր, ներմուծում և արտահանում.
դաս 43. ռեստորան, սրճարան, բար: 

____________________

(210) 20120806 (111) 19262
(220) 18.06.2012 (151) 08.01.2013
 (181) 18.06.2022
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 

Գինեվետ, 0627, AM
(442) 02.07.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20120849 (111) 19263
(220) 27.06.2012 (151) 08.01.2013
 (181) 27.06.2022
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 

Գինեվետ, 0627, AM
(442) 19.07.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20120997 (111) 19264
(220) 27.07.2012 (151) 08.01.2013
 (181) 27.07.2022

(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM

(442) 18.08.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20120998 (111) 19265
(220) 27.07.2012 (151) 08.01.2013
 (181) 27.07.2022
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա-

րակի խճուղի 47/5, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20121015 (111) 19266
(220) 30.07.2012 (151) 08.01.2013
 (181) 30.07.2022
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 18.08.2012
(540)
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(526) «ICE COFFEE» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 30. սուրճ, սուրճի փոխարինիչներ:  

____________________

(210) 20121077 (111) 19267
(220) 09.08.2012 (151) 08.01.2013
 (181) 09.08.2022
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 

Երևան, Իսակովի պող. 2, AM
(442) 06.09.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարե-
զում. գրասենյակային ծառայություններ, հյու-
րանոցային գործերի կառավարում: 

____________________

(210) 20121097 (111) 19268
(220) 14.08.2012 (151) 08.01.2013
 (181) 14.08.2022
(730) «Բարև Այա» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի փող. 

24/1 շենք, բն. 44, AM
(442) 06.09.2012
(540)

(526) «TOUR OPERATOR» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 39. զբոսաշրջային գործակա լու-

թյուն ների, զբոսաշրջային օպերատորների 
գործունեություն, տեղերի ամրագրում և զբոսա-
շրջության ոլորտի այլ ծառայություններ: 

____________________

(210) 20121137 (111) 19269
(220) 22.08.2012 (151) 08.01.2013
 (181) 22.08.2022
(730) «Սպեղանի Բալասան» ՍՊԸ, Երևան, Կոմի-

տաս 33, 14/1, AM
(442) 06.09.2012
(540)

(526) «ՄԵԴԼՅՈՒՔՍ», «MEDLUX» արտահայտու-
թյուններից բացի մնացած տարրերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, երկնա-
գույն, մուգ և բաց կապույտ գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 44. վիրաբուժական ստոմատոլոգիա, 

թերա պևտիկ ստոմատոլոգիա, գինեկելոգիա, 
ռենտգեն հետազոտություն: 

____________________

(210) 20121195 (111) 19270
(220) 29.08.2012 (151) 08.01.2013
 (181) 29.08.2022
(730) «Բրայթ ինդասթրի» ՍՊԸ, Երևան, Մ. 

Հերացու 18, AM
(442) 19.09.2012
(540)

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

(511)
դաս 9. հաճախականության փոխակերպման 

սարքեր (ինվերտորներ), ծրագրավորող տրա-
մա բանական վերահսկող սարքեր, ջերմա կար-
գավորիչներ, տվիչներ, սենսորային տվիչներ, 
ճնշման տվիչներ, հաշվիչներ, իմպուլսային հաշ-
վիչներ, սնուցման բլոկներ, դիսփլեյներ: 

____________________
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(210) 20120445 (111) 19271
(220) 28.03.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 28.03.2022
(730) «Սլիփ քամֆրթ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Անտա-

ռային 13/5, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. առևտուր:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120446 (111) 19272
(220) 28.03.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 28.03.2022
(730) «Սլիփ քամֆրթ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Անտա-

ռային 13/5, AM
(442) 04.05.2012
(540)

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

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. առևտուր:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120679 (111) 19273
(220) 21.05.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 21.05.2022
(730) Օուլդ Նեիվի (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի 

նահանգ, US
(442) 03.08.2012

(540)

(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ.  ճամփորդական սնդուկներ, 
ճամպրուկ ներ. անձրևակալներ և հովանոցներ, 
ձեռ նափայտեր. ճիպոտներ, մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. մեծ 
պայուսակներ, մեծ տնտեսական պայուսակ-
ներ, տոպրակ-պայուսակներ, պայուսակներ 
գնումների համար. իրերի տոպրակներ, մեծ 
սպորտային պայուսակներ. թիկնապայուսակներ. 
կանացի պայուսակներ. հեծանիվների համար 
պայուսակենր. պայուսակներ տակաշորերի 
համար. ծովափի պայուսակներ. իրեր փաս տա-
թղթերի համար (կաշվեգալանտերեա). պատ-
յաններ այցեքարտերի համար. բանալիների 
պատյաններ. դրամապանակներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120680 (111) 19274
(220) 21.05.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 21.05.2022
(730) Օուլդ Նեիվի (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի 

նահանգ, US
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 35. մանրածախ վաճառք, ներառյալ` 

հագուստի, կոշիկների, գլխարկների, հագուստի 
աքսեսուարների, պայուսակների, ճամպրուկների, 
կաշվե իրերի, ակնոցների, արևապաշտպան 
ակնոցների, ոսկերչական իրերի, ժամացույց-
ների, խաղալիքների ու խաղերի, մազերի 
համար աքսեսուարների, կոսմետիկա կան 
միջոց ների, արդուզարդի պարագաների, 
բուրա վետ նյութերի, հոտազերծման նյութերի, 
օծանելիքի, անձնական խնամքի համար 
իրերի,  գրասենյակային պիտու յքների, 
նվեր  ների, հուշանվերների, տան համար 
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ապրանքների, տնտեսական ապրանքների, 
սպասքի, կենցաղային ապրանքների, տնային 
պարագաների, տան համար զարդարանքների, 
թղթե իրերի, կահավորանքի առարկաների, 
մթերքի և ըմպելիքների, անկողնու պարագաների, 
անկողնու սպիտակեղենի, ըմպելիքների համար 
իրերի, ըմպելիքների համար սպասքի, ապակե 
իրերի և այլ ապրանքների մանրածախ առևտրի 
և պատվերի ինտերակտիվ ծառայություններ. 
խթանող ծառայություններ նորաձևության 
բնագավառում, ներառյալ` նորաձև պարագա ների 
և աքսեսուարների ընտրության ու հավաք ման 
առաջարկություններ. հագուստի և այլ տարա-
տեսակ ապրանքների մանրածախ առևտրի 
ծառայությունների կառավարում հագուստի 
բնագավառում, ներառյալ` հագուստի, կոշիկ-
ների, գլխարկների, հագուստի աքսեսուարների, 
պայուսակների, ճամպրուկների, կաշվե իրերի, 
ակնոցների, արևապաշտպան ակնոցների, ոսկեր-
չական իրերի, ժամացույցների, խաղալիքների 
ու խաղերի, մազերի համար աքսեսուարների, 
կոսմետիկական միջոցների, արդուզարդի պարա-
գաների, բուրավետ նյութերի, հոտազերծման 
նյութերի, օծանելիքի, անձնական խնամքի 
համար իրերի, գրասենյակային պիտույքների, 
նվերների, հուշանվերների, տան համար 
ապրանքների, տնտեսական ապրանքների, 
սպասքի, կենցաղային ապրանքների, տնային 
պարագաների, տան համար զարդարանքների, 
թղթե իրերի, կահավորանքի առարկաների, 
մ թ ե ր ք ի  և  ը մ պ ե լ ի ք ն ե ր ի ,  ա ն կ ո ղ ն ո ւ 
պարագաների, անկողնու սպիտակեղենի, ըմպե-
լիքների համար իրերի, ըմպելիքների համար 
սպասքի, ապակե իրերի. գովազդ և շուկա-
յավարության ծառայություններ. երրորդ ան-
ձանց ապրանքների և ծառայությունների առաջ-
խաղացում էլեկտրոնային կայքում գովազդի 
տեղադրման ու խթանող ցուցադրումների, 
ցուցա դրությունների եղանակով, որոնք հասա-
նելի են համակարգչային ցանցի միջոցով. 
կատա լոգների առաքման և ուղիղ փոստային 
առաքման ծառայություններ. ապրանքների ու 
ծառայությունների պատվիրման համակարգչային 
ինտերակտիվ ծառայություններ. դիսկոնտ 
քարտերի, գնորդի քարտերի, խրախուսական 
քարտերի, ակումբային քարտերի հիման 
վրա խթանող ծրագրեր հագուստի, նորաձև 
աքսեսուարների և հագուստի բնագավառում այլ 
ապրանքների, ներառյալ՝ հագուստի, կոշիկների, 
գլխարկների, հագուստի աքսեսուարների, 
պայուսակների, ճամպրուկների, կաշվե իրերի, 

ակնոցների, արևապաշտպան ակնոցների, 
ոսկերչական իրերի, ժամացույցների, խա ղա-
լիքների ու խաղերի, մազերի համար աքսե-
սուարների, կոսմետիկական միջոցների, արդու-
զարդի պարագաների, բուրավետ նյութերի, 
հոտա զերծման նյութերի, օծանելիքի, անձնա-
կան խնամքի համար իրերի, գրասենյակային 
պիտույքների, նվերների, հուշանվերների, 
տան համար ապրանքների, տնտեսական 
ապրանքների, սպասքի, կենցաղային ապրանք-
ների, տնային պարագաների, տան համար 
զարդարանքների, թղթե իրերի, կահա  վո-
րանքի առարկաների, մթերքի և ըմպե լիք-
ների, անկողնու պարագա ների, անկողնու 
սպիտակեղենի, ըմպելիքների համար իրերի, 
ըմպելիքների համար սպասքի, ապակե իրերի 
մանրածախ առևտրի ծառայությունների առաջ-
խաղացման նպատակով. գովազդ. գործերի 
կառավարում գործարառության բնագա վառում. 
վարչարարական գործունեություն գործա-
րարության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություն. կատալոգով փոստի միջոցով 
ապրանքների և ծառայությունների պատվերների 
ծառայություններ. սպառողների կողմնակցության 
ծրագրերի կառավարում:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120740 (111) 19275
(220) 04.06.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 04.06.2022
(730) «Տիեռաս դե Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Մ. 

Խորենացու 1-ին փակուղի, 8-րդ շենք, բն. 
Ա2, AM

(442) 22.06.2012
(540)
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(526) Բացի «KARAS» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(511)
դաս 33. գինիներ և փրփրուն գինիներ:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20120769 (111) 19276
(220) 12.06.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 12.06.2022
(730) Սմիք Գլոբալ Էսըթս ԳմբՀ, CH
(442) 19.07.2012
(540)

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

(511)
դաս 25. բանդանաներ (պարանոցի թաշկի-

նակներ). բերետներ. ուսափոկերով շապիկներ 
(տոպեր). սեղմիրաններ (կանացի ներքնազգեստ). 
ներքնազգեստների պարագաներ. կրծկալներ. 
բլուզներ. բլուզոններ. վերնաշապիկներ. վզպատ-
ներ (բոաներ). երկարաճիտ կոշիկներ. բրիջիներ. 
կոշիկներ. սպորտային կոշիկներ. վզկապներ. 
փողկապներ. գլխարկներ, կեպիներ (գլխարկներ). 
ցնցուղ ընդունելու գլխարկներ. տրիկոտաժե 
հագուստ. գործվածքներ (հագուստ). գոգնոց-
ներ (հագուստ). կոստյումներ. տրիկոտաժե 
արտադրանք ոտքերը տաքացնելու համար. 
ներքին կիսաշրջազգեստ. կրկնակոշիկներ. 
գետրեր. բաճկոնակներ. լայնեզր գլխարկներ. 
լողակիսավարտիքներ. փոխվող օձիքներ. 
կոմբինեզոններ (հագուստ). լողազգեստներ. 
շապիկներ. ֆուֆայկաներ. քուղեր. պիջակներ 
(հագուստ). գամաշներ (ճարմանդներով). 
կանացի անդրավարտիքներ. մանկական 
տակդիրներ. պարահանդեսային զգեստներ. 
գլխարկներ. ականջակալներ (հագուստ). 

կոշկեղեն. մարմնամարզական կոշիկներ. 
ֆուտբոլի համար նախատեսված կոշկեղեն. 
լողափի կոշիկներ. ատլետիկ կոշկեղեն. հագուստի 
պարագաներ. մարմնամարզական հագուստ. 
վերնահագուստ. գլխարկների հովարներ. 
վերարկուներ. հողաթափեր. լոգարանի հողա-
թափեր. գոտիներ (հագուստ). օձիքներ. ման-
կական խանձարուրներ. ֆուտբոլային կոշիկ-
ներ. գիշերազգեստներ. երկար բաճկոններ. 
լոգարանի խալաթներ. տրիկոտաժե անթև 
շապիկներ (մայկաներ). գուլպաներ. մաշիկներ. 
կուրտկաներ. պուլովերներ. զուգագուլպաներ. 
ձեռնոցներ (հագուստ). թաթմաններ. սանդալներ. 
լոգարանի սանդալներ. գուլպաներ. կանացի 
ներքնազգեստ. տաբատներ. շրջազգեստներ. 
կամզոլներ. լողազգեստներ. լողափի համար 
նախատեսված հագուստեղեն. զգեստներ. սվի-
տերներ. շալեր. պարանոցի շարֆեր. կախա-
կապեր (տաբատակալներ). խալաթներ. կրծքա-
պանակներ, ոչ թղթից. T-աձև շապիկներ. 
նորածնի լրակազմեր (հագուստ). տրիկոտաժե 
արտադրանք. նավաստիների բլուզներ (հա-
գուստ).

դաս 35. շուկայի ուսումնասիրում. հասա-
րական կարծիքի ուսումնասիրում. գործա-
րարական հարցումներ. գործարարական հետա-
զոտություններ. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
ապրանքների ներկայացում բոլոր մեդիա 
միջոց ներով մանրածախ առևտրի նպատա-
կով. հոգե բանական տեստավորում անձնա-
կազմի ընտրության համար. մասնագիտա կան 
խորհրդա տվություն գործարարության ասպա-
րեզում. գործարարության կազմա կերպման և 
կառավարման հարցերով խորհրդատվություն. 
խորհրդատվութ յո ւն  աշխա  տակիցների 
հաստիքների հարցերով. գործա  րարության 
կառավարման ոլորտում աջակցություն. 
ուղիղ փոստային գովազդ. գոր ծա րարական 
տեղեկատվություն. հաշիվների կազմում. 
գնումների պատվերների մշակման գործ-
ընթացների կառավարում. գործարարության 
գնահատում. տեղեկատվության հավաքում 
տվ յալների համակարգչային բազաներում. 
տվ յալների համակարգչային բազաներում 
տեղեկատվության համակարգում. տվյալների 
համակարգչայնացված բազաների վարում. 
ինքն արժեքների վերլուծություն. հաշվապահա-
կան գրքերի վարում. գովազդային նյութերի 
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թարմացում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
աութսորսինգային ծառայություններ (գործա-
րարական աջակցություն). հարկային հայտա-
րարագրերի կազմում. աջակցություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարմանը. գների համեմատման ծառա-
յություններ; հեռահաղորդակցության ծառա-
յությունների բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. հետազոտություններ գործարարության 
ասպարեզում. առևտրի խթանում երրորդ անձանց 
համար. վճարման փաստաթղթերի պատ-
րաստում. ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների ոլորտում. գործարարու-
թյան տեղափոխման ծառայություններ. գովազդ. 
օնլայն գովազդ համակարգչային ցանցում. 
գովազդ փոստով. թերթերում գովազդային 
սյունակների պատրաստում. ռադիոգովազդ. 
հեռուստատեսային գովազդ. գովազդային 
տեքստերի պատրաստում. աշխատակազմի 
համալրում. քարտուղարի ծառայություններ. 
հաշվապահական հաշիվների կազմում. 
վիճակագրական տվ յալների հավաքում. 
գովազդային ժամանակի վարձույթ բոլոր 
մեդիա տեղեկատվական միջոցներում. 
գովազդային նյութերի վարձույթ. ապրանքների 
ցուցադրություն. համակարգչային ֆայլերում 
տեղեկատվության որոնում երրորդ անձանց 
համար. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին դրանցով ապահովում). 
գործարարության կառավարման հարցերով 
խորհրդակցություն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120770 (111) 19277
(220) 12.06.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 12.06.2022
(730) Սմիք Գլոբալ Էսըթս ԳմբՀ, CH
(442) 19.07.2012
(540)

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

(511)
դաս 25. բանդանաներ (պարանոցի թաշ-

կի նակներ). բերետներ. ուսափոկերով շա-
պիկ ներ (տոպեր). սեղմիրաններ (կանացի 
ներքնազգեստ). ներքնազգեստների պարա-
գաներ. կրծկալներ. բլուզներ. բլուզոններ. 
վերնաշապիկներ. վզպատներ (բոաներ). երկա -
րաճիտ կոշիկներ. բրիջիներ. կոշիկներ. սպոր-
տային կոշիկներ. վզկապներ. փողկապներ. 
գլխարկներ, կեպիներ (գլխարկներ). ցնցուղ 
ընդունելու գլխարկներ. տրիկոտաժե հագուստ. 
գործվածքներ (հագուստ). գոգնոցներ (հագուստ). 
կոստյումներ. տրիկոտաժե արտադրանք ոտքերը 
տաքացնելու համար. ներքին կիսաշրջազգեստ. 
կրկնակոշիկներ. գետրեր. բաճկոնակներ. 
լայն եզր գլխարկներ. լողակիսավարտիքներ. 
փոխվող օձիքներ. կոմբինեզոններ (հագուստ). 
լողազգեստներ. շապիկներ. ֆուֆայկաներ. 
քուղեր. պիջակներ (հագուստ). գամաշներ 
(ճարմանդներով). կանացի անդրավարտիք ներ. 
մանկական տակդիրներ. պարահանդեսային 
զգեստներ. գլխարկներ. ականջակալներ 
(հագուստ). կոշկեղեն. մարմնամարզական 
կոշիկ ներ. ֆուտբոլի համար նախատեսված 
կոշկեղեն. լողափի կոշիկներ. ատլետիկ կոշկե ղեն. 
հագուստի պարագաներ. մարմնամարզական 
հագուստ. վերնահագուստ. գլխարկների հովար-
ներ. վերարկուներ. հողաթափեր. լոգարանի 
հողաթափեր. գոտիներ (հագուստ). օձիքներ. 
մանկական խանձարուրներ. ֆուտբոլային 
կոշիկներ. գիշերազգեստներ. երկար բաճկոններ. 
լոգարանի խալաթներ. տրիկոտաժե անթև 
շապիկներ (մայկաներ). գուլպաներ. մաշիկներ. 
կուրտկաներ. պուլովերներ. զուգագուլպաներ. 
ձեռնոցներ (հագուստ). թաթմաններ. սանդալ-
ներ. լոգարանի սանդալներ. գուլպաներ. կանացի 
ներքնազգեստ. տաբատներ. շրջազգեստներ. 
կամզոլներ. լողազգեստներ. լողափի համար 
նախատեսված հագուստեղեն. զգեստներ. 
սվիտեր ներ. շալեր. պարանոցի շարֆեր. կա-
խա կապեր (տաբատակալներ). խալաթներ. 
կրծքապանակներ, ոչ թղթից. T-աձև շապիկներ. 
նորածնի լրակազմեր (հագուստ). տրիկոտաժե 
արտադրանք. նավաստիների բլուզներ (հագուստ).
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դաս 35. շուկայի ուսումնասիրում. հասա-
րական կարծիքի ուսումնասիրում. գործա-
րարական հարցումներ. գործարարական հետա-
զոտություններ. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
ապրանքների ներկայացում բոլոր մեդիա 
միջոց ներով մանրածախ առևտրի նպատակով. 
հոգեբանական տեստավորում անձնակազմի 
ընտրության համար.  մասնագիտական 
խորհրդա տվություն գործարարության ասպա-
րեզում. գործարարության կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով խորհրդատվություն. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների հաս-
տիքների հարցերով.  գործարարության 
կառա վարման ոլորտում աջակցություն. 
ուղիղ փոստային գովազդ. գործարարական 
տեղեկատվություն. հաշիվների կազմում. 
գնումների պատվերների մշակման գործ-
ընթացների կառավարում. գործարարության 
գնահատում. տեղեկատվության հավաքում 
տվ յալների համակարգչային բազաներում. 
տվ յալների համակարգչային բազաներում 
տեղեկատվության համակարգում. տվյալների 
համակարգչայնացված բազաների վարում. 
ինքնար ժեքների վերլուծություն. հաշվապա-
հական գրքերի վարում. գովազդային նյութերի 
թարմացում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակ-
ներով. աութսորսինգային ծառայություններ 
(գործարարական աջակցություն). հարկային 
հայտարարագրերի կազմում. աջակցություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռ-
նար  կությունների կառավարմանը. գների 
համեմատման ծառայություններ; հեռա-
հաղորդակցության ծառայությունների բաժա-
նորդագրում երրորդ անձանց համար. հետա-
զոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. առևտրի խթանում երրորդ անձանց 
համար. վճարման փաստաթղթերի պատ-
րաստում. ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների ոլորտում. գործարարության 
տեղափոխման ծառայություններ. գովազդ. 
օնլայն գովազդ համակարգչային ցանցում. 
գովազդ փոստով. թերթերում գովազդային 
սյունակների պատրաստում. ռադիոգովազդ. 
հեռուստատեսային գովազդ. գովազդային 
տեքստերի պատրաստում. աշխատակազմի 
համալրում. քարտուղարի ծառայություններ. 
հաշվապահական հաշիվների կազմում. 

վիճակագրական տվ յալների հավաքում. 
գովազդային ժամանակի վարձույթ բոլոր 
մեդիա տեղեկատվական միջոցներում. գովազ-
դային նյութերի վարձույթ. ապրանքների 
ցուցադրություն. համակարգչային ֆայլերում 
տեղեկատվության որոնում երրորդ անձանց 
համար. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին դրանցով ապահովում). 
գործարարության կառավարման հարցերով 
խորհրդակցություն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120771 (111) 19278
(220) 12.06.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 12.06.2022
(730) Սմիք Գլոբալ Էսըթս ԳմբՀ, CH
(442) 19.07.2012
(540)

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

(511)
դաս 28. խաղալու փուչիկներ. օճառի 

պղպջակ ներ (խաղալիքներ). բեյսբոլի ձեռնոց-
ներ. լողավա զաններ (խաղալու պարագաներ). 
հոլեր (խաղալիքներ). տիկնիկներին կերա-
կրելու շշեր. չմուշկներով կոշիկներ սահելու 
համար. տոնածառի զարդարանքներ՝ բացա-
ռությամբ լուսավորության պարագաների և 
քաղցրավենիքների. սահատախտակներ. պար-
կեր խաղագնդակների համար. դոմինոներ. 
տիկնիկների տներ. խաղաթղթեր. խաղեր. 
սարքեր խաղերի համար՝ բացառությամբ ար-
տաքին ցուցադրության էկրանների կամ մոնի-
տորների հետ հարմարեցվածների. սեղանի 
խաղեր. մանկական չխչխկիկներ. սկուտերներ 
(խաղալիքներ). ճոճանակներ. կալեյդոսկոպներ. 
ապարատներ վերգետնյա զբոսանքի համար 
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(կարուսելներ). շինարարական բլոկներ (խաղա-
լիքներ). կոնֆետիներ. զառեր. կեգլիներ (խա-
ղեր). խաղատիկնիկներ (մարիոնետներ). 
խաղա  գնդիկներ. տիկնիկներ. տիկնիկների 
մահ ճակալներ. տիկնիկների սենյակներ. տիկ-
նիկ ների հագուստներ. թռչող սկավառակներ 
(խաղալիքներ). օդապարուկներ. բոլորածա-
լեր. միաշարանի հոլովակավոր չմուշկներ. 
խաղալիք- դիմակներ. թեդդի արջուկներ. 
խոշորա ծավալ մեքենաներ. պաշտպանիչ 
խծուծվածքներ (սպորտային կոստյումների 
մասեր). արմնկակալներ (սպորտային պարա-
գաներ). գնդակներ խաղերի համար. պատիճներ 
խաղալիք ատրճանակների համար. խաղալիք 
ատրճանակներ. շաշկիի տախտակներ. թավշե 
խաղալիքներ. լաստեր լողալու համար. օդա-
ճնշական ատրճանակներ (խաղալիքներ). պայ-
տեր խաղերի համար. խաղալիք մեքենաներ. 
տարրերի լրակազմերով գլուխկոտրուկներ 
նկարներ կազմելու համար. հեռակառավար-
վող խաղալիք մեքենաներ. օղակներով խաղեր. 
հոլովակավոր չմուշկներ. սահնակներ (սպոր-
տային պարագաներ). թիթեռնացանցեր. շախ-
մատի տախտակներ. շախմատի խաղեր. 
անակնկալներով խաղալիքներ կատակով խաղ 
խաղալու համար (նորույթ). շաշկի. պայթուցիկ 
կոնֆետներ. խաղալիքներ. շարժական կամ 
շարժվող մասերով խաղալիքներ.

դաս 35. շուկայի ուսումնասիրում. հասա-
րական կարծիքի ուսումնասիրում. գործա-
րարական հարցումներ. գործարարական հետա-
զոտություններ. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
ապրանքների ներկայացում բոլոր մեդիա 
միջոց ներով մանրածախ առևտրի նպատակով. 
հոգե բանական տեստավորում անձնակազմի 
ընտրության համար. մասնագիտական խորհրդա-
տվություն գործարարության ասպարեզում. 
գործարարության կազմակերպման և կառա վար-
ման հարցերով խորհրդատվություն. խորհրդա-
տվություն աշխատակիցների հաստիքի հար-
ցերով. գործարարության կառավարման ոլորտում 
աջակցություն. ուղիղ փոստային գովազդ. գոր-
ծա րարական տեղեկատվություն. հաշիվների 
կազ մում. գնումների պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. գործարարու-
թյան գնահատում. տեղեկատվության հավաքում 
տվ յալների համակարգչային բազաներում. 
տվ յալների համակարգչային բազաներում 

տեղեկատվության համակարգում. տվյալների 
համակարգչայնացված բազաների վարում. ինքն-
արժեքների վերլուծություն. հաշվապահական 
գրքերի վարում. գովազդային նյութերի թար-
մացում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
աութսորսինգային ծառայություններ (գործա-
րարական աջակցություն). հարկային հայտա-
րարագրերի կազմում. աջակցություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնար կություն-
ների կառավարմանը. գների համեմատման 
ծառա  յություններ; հեռա հաղորդակցության 
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար. հետազոտություններ գործա-
րարության ասպարեզում. առևտրի խթանում 
երրորդ անձանց համար. վճարման փաստա-
թղթերի պատրաստում. ծառայություններ հա-
սա րակական հարաբերությունների ոլորտում. 
գործարարության տեղափոխման ծառա -
յություններ. գովազդ. օնլայն գովազդ համա-
կարգչային ցանցում. գովազդ փոստով. թերթե-
րում գովազդային սյունակ ների պատրաստում. 
ռադիոգովազդ. հեռուստատեսային գովազդ. 
գովազդային տեքստերի պատրաստում. աշխա-
տակազմի համալրում. քարտուղարի ծառա-
յություններ. հաշվապահական հաշիվների 
կազմում. վիճակագրական տվյալների հավա-
քում. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
բոլոր մեդիա տեղեկատվական միջոցներում. 
գովազդային նյութերի վարձույթ. ապրանքների 
ցուցադրություն. համակարգչային ֆայլերում 
տեղեկատվության որոնում երրորդ անձանց 
համար. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին դրանցով ապահովում). 
գործարարության կառավարման հարցերով 
խորհրդակցություն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120782 (111) 19279
(220) 14.06.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 14.06.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սամվել Սարգսյան, 

Երևան, Ս. Վրացյան 86 շ., բն. 4, AM
(442) 02.07.2012
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(540)

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

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

(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:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120798 (111) 19280
(220) 15.06.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 15.06.2022
(730) «Մեկ պլյուս մեկ» ՍՊԸ, Երևան, Մանուշյան 

փող., տուն 51, AM
(442) 02.07.2012
(540)

(511)
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 

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

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

____________________

(210) 20120838 (111) 19281
(220) 25.06.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 25.06.2022
(730) «Պոլիտան» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 8, 

306-309 սենյակ, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(526) Բացի «XXL» տարրից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, սև, 
կարմիր, կանաչ, դեղին գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն, մասնավորապես՝ ձիթապտուղ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20120839 (111) 19282
(220) 25.06.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 25.06.2022
(730) «Պոլիտան» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 8, 

306-309 սենյակ, AM
(442) 19.07.2012
(540)

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.
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դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի փո-
խարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշա-
կեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք սառույց:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20120865 (111) 19283
(220) 02.07.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 02.07.2022
(730) Կարեն Գրիգորյան, Երևան, Ամիրյան փող., 

շ. 15, բն. 64, AM
(442) 19.07.2012
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. մասնավորապես` անձեռոցիկ-
ներ, հիգիենիկ և կոսմետիկական նպատակ ների 
համար թուղթ, զանազան թղթե իրեր՝ կլանող 
տակդիրներ կամ թերթիկներ, թաշկինակներ, 
անձեռոցիկներ, զուգարանի թուղթ, նստելու 
համար տակդիրներ, սրբիչներ, վիրակապեր, 
թղթե կափարիչներ, կոսմետիկա դնելու և 
հանելու անձեռոցիկներ, ծծան թուղթ, թղթե 
ծածկոցներ հագուստի համար, զտիչներ և 
զտիչ թուղթ, մանուկների միանգամյա օգտա-
գործման տակաշորեր՝ պատրաստված ցել-
յուլոզե նյութերից, մանուկների տակաշորերի 
միանգամյա օգտագործման միջադիրներ, 
մանուկ ներին սրբելու միանգամյա օգտագործման 
անձեռոցիկներ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20120987 (111) 19284
(220) 26.07.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 26.07.2022
(730) «Տուն կոմպլեքս» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթ 

Բեկի 4/7, AM
(442) 18.08.2012

(540)

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

(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

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

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակ-
ման, սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր.

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

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

դաս 35. առևտուր.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-

վորումների տեղակայում: 
____________________
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(210) 20120988 (111) 19285
(220) 26.07.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 26.07.2022
(730) «Տուն կոմպլեքս» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթ 

Բեկի 4/7, AM
(442) 18.08.2012
(540)

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

(511)
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

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

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

____________________

(210) 20120989 (111) 19286
(220) 26.07.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 26.07.2022
(730) «Տուն կոմպլեքս» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթ 

Բեկի 4/7, AM
(442) 18.08.2012
(540)

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

(511)
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

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

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

____________________

(210) 20121022 (111) 19287
(220) 01.08.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 01.08.2022
(730) «Արզնի գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 

Բյուրեղավան, Կոտայքի 1ա, AM
(442) 18.08.2012
(540)

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

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. հյուրանոցային 
ծառայություններ.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
առող ջարանային ծառայություններ. հիգիենիկ 
և կոսմետիկական ծառայություններ մարդկանց 
համար. այգեգործական և անտառային ծառա-
յություններ:  

____________________

(210) 20121023 (111) 19288
(220) 01.08.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 01.08.2022
(730) «Արզնի գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 

Բյուրեղավան, Կոտայքի 1ա, AM
(442) 18.08.2012
(540)

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

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. հյուրանոցային 
ծառա յություններ.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
առողջարանային ծառայություններ. հիգիենիկ 
և կոսմետիկական ծառայություններ մարդկանց 
համար. այգեգործական և անտառային ծառա-
յություններ:  

____________________
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(210) 20121032 (111) 19289
(220) 01.08.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 01.08.2022
(730) Հերբալայֆ Ինթըրնեշնլ, Ինք., US
(442) 06.09.2012
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ, գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. երրորդ 
անձանց՝ ուղղակի շուկայավարման, գովազդի, 
պոտենցիալ սպառողների շրջանակի որոշման, 
պատվերների մշակման և վճարումների մշակ-
ման հարցերում օժանդակման ծառայություն-
ներ. էլեկտրոնային տվյալների կառավարման 
ծառայություններ քաշի կառավարման, մարդու 
առողջության և մարզավիճակի, բազմա մա-
կարդակ շուկայավարման և փոքր բիզնեսի զար-
գացման վերաբերյալ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121033 (111) 19290
(220) 01.08.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 01.08.2022
(730) Հերբալայֆ Ինթըրնեշնլ, Ինք., US
(442) 06.09.2012
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ, գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. երրորդ 
անձանց՝ ուղղակի շուկայավարման, գովազդի, 
պոտենցիալ սպառողների շրջանակի որոշման, 
պատվերների մշակման և վճարումների մշակման 
հարցերում օժանդակման ծառայություններ. 
էլեկտրոնային տվյալների կառավարման ծա-
ռա յություններ քաշի կառավարման, մարդու 
առողջության և մարզավիճակի, բազ մամա-
կարդակ շուկայավարման և փոքր բիզնեսի 
զարգացման վերաբերյալ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121034 (111) 19291
(220) 01.08.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 01.08.2022
(730) Հերբալայֆ Ինթըրնեշնլ, Ինք., US
(442) 06.09.2012
(540)

(511)
դաս 3. օճառներ, օծանելիք, եթերային 

յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, մազերի 
լոսյոններ, մազերի խնամքի պատրաստուկներ. 
ատամի փոշիներ և մածուկներ. շամպուն-
ներ, լավորակիչներ, մազերի հարդարման 
ցրցայ տիչներ, ժելեր և պոմադներ. դեմքի 
քսուքներ, լոսյոններ, ժելեր, կոսմետիկական 
կաթ, դիմակներ, մաշկի մեռած բջիջների 
հեռացման կոսմետիկական միջոցներ, մաշկի 
տոնավորման միջոցներ և ցրցայտիչներ. ձեռքի 
լոսյոններ, քսուքներ, ժելեր և սկրաբներ. մարմնի 
քսուքներ, լոսյոններ, լվացման միջոցներ, 
ժելեր, մաշկի մեռած բջիջների հեռացման 
կոսմետիկական միջոցներ և ցրցայտիչներ. 
սափրվելու պատրաստուկներ տղամարդկանց 
համար. անուշաբույր արտադրանք. հղկման 
կամ թեփազերծման լաթեր. մաշկի սպիտա-
կեցման պատրաստուկներ. մաշկի խնամքի 
պատրաստուկներ.

դաս 5. պատրաստուկներ առողջապահա-
կան նպատակների համար, բնական սննդային 
հավելումներ՝ առավելապես բաղկացած վիտա-
միններից, բնական սննդային հավելումներ՝ 
առավելապես բաղկացած հանքանյութերից, 
առողջարար պատրաստուկներ հատուկ դիետիկ 
պահանջներով մարդկանց համար, առողջարար 
պատրաստուկներ, սննդային հավելումներ 
առողջապահական և դիետիկ նպատակների 
համար. սննդային և դիետիկ հավելումներ.

դաս 29. մշակված յուղերից, ճարպերից 
և ընկույզներից պատրաստված մթերքներ 
և խորտիկներ. դիետիկ հավելումներ փոշու, 
պարկուճի կամ հաբի տեսքով՝ պատրաստված 
մշակված յուղերից, ճարպերից և ընկույզներից. 
խորտիկային սննդամթերքներ, ջերմամշակված 
ընկույզներ պարունակող խորտիկներ, չորացրած 
ընկույզներ պարունակող խորտիկներ, բոված 
սոյայի հատիկներ պարունակող խորտիկներ, 
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սպիտակուցներ պարունակող խորտիկներ, 
փոշու տեսքով սպիտակուցներ մարդկանց 
համար, ապուրներ, պատրաստուկներ ապուրներ 
պատրաստելու համար, բանջարեղենային 
ապուրների պատրաստուկներ, կաթ, կաթնային 
ըմպելիքներ, կաթնամթերք, սպիտակուցներ 
մարդկանց համար, սպիտակուցային փոշու 
տեսքով սպիտակուցներ մարդկանց համար՝ 
հիմնականում հանքանյութերի, վիտա մինների 
և խոտաբուսային բաղադրիչների պարու-
նակությամբ, միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս, 
մսի էքստրակտներ. սննդային յուղեր և ճարպեր, 
բացառությամբ քսվող մթերքների.

դաս 30. սուրճի, շոկոլադի և թեյի հիմքով 
ընպելիքներ. թեյեր, սուրճ, շոկոլադ, կակաո. 
խորտիկներ, խորտիկային սննդամթերքներ. 
փոշիներ թեյի և կակաոյի հիմքով ըմպելիքների 
պատրաստման համար. փոշիներ խոտաբուսային 
սննդային ըմպելիքների պատրաստման համար. 
խոտաբուսային թեյեր և թուրմեր, խոհանոցային 
խոտեր և կանաչիներ. խոտաբուսային թեյեր 
սննդային նպատակների համար.

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր 
և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. խմելու 
համար պատրաստի, խտացված կամ փոշիացված 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. փոշիացված 
ըմպելիքային խառնուրդներ. խմիչքներ և ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ.

դաս 35. գովազդ, գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. երրորդ 
անձանց՝ ուղղակի շուկայավարման, գովազդի, 
պոտենցիալ սպառողների շրջանակի որոշման, 
պատվերների մշակման և վճարումների մշակ-
ման հարցերում օժանդակման ծառայություններ. 
էլեկտրոնային տվ յալների կառավարման 
ծառայություններ քաշի կառավարման, մարդու 
առողջության և մարզավիճակի, բազմա մա-
կարդակ շուկայավարման և փոքր բիզնեսի 
զարգացման վերաբերյալ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121036 (111) 19292
(220) 01.08.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 01.08.2022
(730) Հերբալայֆ Ինթըրնեշնլ, Ինք., US
(442) 06.09.2012
(540)

(511)
դաս 3. օճառներ, օծանելիք, եթերային 

յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, մազերի 
լոսյոններ, մազերի խնամքի պատրաստուկներ. 
ատամի փոշիներ և մածուկներ. շամպուններ, 
լավորակիչներ, մազերի հարդարման ցրցայ-
տիչներ, ժելեր և պոմադներ. դեմքի քսուք-
ներ, լոսյոններ, ժելեր, կոսմետիկական կաթ, 
դիմակներ, մաշկի մեռած բջիջների հեռաց-
ման կոսմետիկական միջոցներ, մաշկի 
տոնավորման միջոցներ և ցրցայտիչներ. ձեռքի 
լոսյոններ, քսուքներ, ժելեր և սկրաբներ. մարմնի 
քսուքներ, լոսյոններ, լվացման միջոցներ, 
ժելեր, մաշկի մեռած բջիջների հեռացման 
կոսմետիկական միջոցներ և ցրցայտիչներ. 
սափրվելու պատրաստուկներ տղամարդկանց 
համար. անուշաբույր արտադրանք. հղկման 
կամ թեփազերծման լաթեր. մաշկի սպիտա-
կեցման պատրաստուկներ. մաշկի խնամքի 
պատրաստուկներ.

դաս 5. պատրաստուկներ առողջապա հա-
կան նպատակների համար, բնական սննդային 
հավելումներ՝ առավելապես բաղկացած վիտա-
միններից, բնական սննդային հավելումներ՝ 
առավելապես բաղկացած հանքանյութերից, 
առողջարար պատրաստուկներ հատուկ դիետիկ 
պահանջներով մարդկանց համար, առողջարար 
պատրաստուկներ, սննդային հավելումներ 
առողջապահական և դիետիկ նպատակների 
համար. սննդային և դիետիկ հավելումներ.

դաս 29. մշակված յուղերից, ճարպերից 
և ընկույզներից պատրաստված մթերքներ 
և խորտիկներ. դիետիկ հավելումներ փոշու, 
պարկուճի կամ հաբի տեսքով՝ պատրաստված 
մշակված յուղերից, ճարպերից և ընկույզներից. 
խորտիկային սննդամթերքներ, ջերմամշակված 
ընկույզներ պարունակող խորտիկներ, չորացրած 
ընկույզներ պարունակող խորտիկներ, բոված 
սոյայի հատիկներ պարունակող խորտիկներ, 
սպիտակուցներ պարունակող խորտիկներ, 
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փոշու տեսքով սպիտակուցներ մարդկանց 
համար, ապուրներ, պատրաստուկներ ապուրներ 
պատրաստելու համար, բանջարեղենային 
ապուրների պատրաստուկներ, կաթ, կաթնային 
ըմպելիքներ, կաթնամթերք, սպիտակուցներ 
մարդկանց համար, սպիտակուցային փոշու 
տեսքով սպիտակուցներ մարդկանց համար՝ 
հիմնականում հանքանյութերի,  վիտա-
մինների և խոտաբուսային բաղադրիչների 
պարունակությամբ, միս, ձուկ, թռչնամիս և 
որսամիս, մսի էքստրակտներ. սննդային յուղեր 
և ճարպեր, բացառությամբ քսվող մթերքների.

դաս 30. սուրճի, շոկոլադի և թեյի հիմքով 
ընպելիքներ. թեյեր, սուրճ, շոկոլադ, կակաո. 
խորտիկներ, խորտիկային սննդամթերքներ. 
փոշիներ թեյի և կակաոյի հիմքով ըմպելիքների 
պատրաստման համար. փոշիներ խոտաբուսային 
սննդային ըմպելիքների պատրաստման համար. 
խոտաբուսային թեյեր և թուրմեր, խոհանոցային 
խոտեր և կանաչիներ. խոտաբուսային թեյեր 
սննդային նպատակների համար.

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր 
և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. խմելու 
համար պատրաստի, խտացված կամ փոշիացված 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. փոշիացված 
ըմպելիքային խառնուրդներ. խմիչքներ և ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ.

դաս 35. գովազդ, գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. երրորդ 
անձանց՝ ուղղակի շուկայավարման, գովազդի, 
պոտենցիալ սպառողների շրջանակի որոշման, 
պատվերների մշակման և վճարումների մշակման 
հարցերում օժանդակման ծառայություններ. 
էլեկտրոնային տվ յալների կառավարման 
ծառայություններ քաշի կառավարման, մարդու 
առողջության և մարզավիճակի, բազմա մա-
կարդակ շուկայավարման և փոքր բիզնեսի 
զարգացման վերաբերյալ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121086 (111) 19293
(220) 10.08.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 10.08.2022
(730) Սոնա Սահակյան, Երևան, Թումանյան 18, 

բն. 9, AM
(442) 06.09.2012
(540)

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

րի նիչներ. 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) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121089 (111) 19294
(220) 14.08.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 14.08.2022
(730) «Միկրորինգ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 

33/63, AM
(442) 06.09.2012
(540)

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

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

(511)
դաս 35. ներմուծում և առևտուր: 

____________________
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(210) 20121190 (111) 19295
(220) 27.08.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 27.08.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգ Գյոզալյան, 

Երևան, Խաղաղ Դոնի 8, բն. 31, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(526) «LAW OFFICE» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-

ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող ան-
հատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121191 (111) 19296
(220) 28.08.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 28.08.2022
(730) Արսեն Հենրիկի Մակարյան, Երևան, 

Մարգարյան 6, բն. 6, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(511)
դաս 44. գեղեցկության սրահ:  

____________________

(210) 20121210 (111) 19297
(220) 30.08.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 30.08.2022

(730) «Հոթել Աղվերան» ՓԲԸ, Երևան, Կոմիտաս 
63ա, AM

(442) 19.09.2012
(540)

(511)
դաս 43. հանգստյան տուն: 

____________________

(210) 20121211 (111) 19298
(220) 30.08.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 30.08.2022
(730) «էլիտ Պլազա» ՓԲԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 

19/1, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(511)
դաս 35. բիզնես կենտրոն:

____________________

(210) 20121220 (111) 19299
(220) 03.09.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 03.09.2022
(730) «Բարվա» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, ք. 

Թալին, Մյասնիկյան 20, AM
(442) 19.09.2012
(540)

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

(511)
դաս 9. սարքավորում նախատեսված տրոպո-

սֆերային շերտում ուսումնասիրություններ կա-
տարելու համար:

____________________
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(210) 20121222 (111) 19300
(220) 03.09.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 03.09.2022
(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, 

Ամիրյան 20, բն.1, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20121242 (111) 19301
(220) 07.09.2012 (151) 10.01.2013
 (181) 07.09.2022
(730) «Ակոֆեռ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 1, AM
(442) 19.09.2012
(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.

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

____________________

(210) 20120161 (111) 19302
(220) 07.02.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 07.02.2022
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 

Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(554) Ծավալային նշան
(591) Նշանի վրա առկա գրառումները պահ-

պանվում է ոսկեգույնով:
(511)

դաս 21. ապակյա շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________
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(210) 20120234 (111) 19303
(220) 21.02.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 21.02.2022
(730) Սուշի Թեի Փթե ԼԹԴ, SG
(442) 18.05.2012
(540)

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

(511)
դաս 43. կերակրատեսակների պատրաստ-

ման և առաքման ծառայություններ. սննդամթերքի 
և ըմպելիքների պատրաստում. սննդամթերքի և 
ըմպելիքների մատակարարում. ռեստորան-
ների, բարերի, բիստրոյի, սրճարանների, նա-
խա  ճաշարանների և ճաշարանների ծառա-
յություններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
սննդամթերքը տուն առաքելու ծառայություն-
ներ. սննդամթերքի և ըմպելիքի ապահովում 
առևտրի ավտոմատների կամ տուն առաքելու 
վաճառասեղանների միջոցով:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120415 (111) 19304
(220) 23.03.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 23.03.2022
(730) Սեարա Ալիմենթոս Ս.Ա., BR
(442) 18.05.2012
(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:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120441 (111) 19305
(220) 27.03.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 27.03.2022
(730) Չաստնոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

«Կրեատիվ», UA
(442) 18.04.2012
(540)

(511)
դաս 29. արևածաղկի սննդային ձեթ. մար-

գարին. բուսական սննդային ճարպեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120700 (111) 19306
(220) 23.05.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 23.05.2022
(730) Տիգրան Հովհաննիսյան, Երևան, Դավի-

թաշեն 3-րդ թաղ., շ. 10, բն. 70, AM
(442) 22.06.2012
(540)

(511)
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 

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

____________________

(210) 20120712 (111) 19307
(220) 24.05.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 24.05.2022
(730) «Վանդիստ» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 

135, AM
(442) 22.06.2012
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(540)

(526) «INFORMATION TECHNOLOGIES» արտա-
հայ տությունն և «COMPUTERS» բառն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 35. ներմուծում և առևտուր:  

____________________

(210) 20120725 (111) 19308
(220) 30.05.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 30.05.2022
(730) Սերյոժա Ստեփանյան, Երևան, Սունդուկյան 

7, բն. 101, AM
(442) 06.09.2012
(540)

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

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, մոխրա-
գույն, սև, սպիտակ և մանուշակագույն գու-
նային համակցությամբ:

(511)
դաս 33. օղի:

(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(210) 20120726 (111) 19309
(220) 30.05.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 30.05.2022
(730) Սերյոժա Ստեփանյան, Երևան, Սունդուկյան 

7, բն. 101, AM
(442) 22.06.2012
(540)

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

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կարմիր, 
շագանակագույն, սպիտակ և կարմիր գու-
նային համակցությամբ:

(511)
դաս 33. օղի:

(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(210) 20120727 (111) 19310
(220) 30.05.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 30.05.2022
(730) Սերյոժա Ստեփանյան, Երևան, Սունդուկյան 

7, բն. 101, AM
(442) 22.06.2012
(540)
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(526) Բացի «ABRI» բառից մնացած գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, մոխրա-
գույն, կանաչ, սև, սպիտակ և դեղին գունա-
յին համակցությամբ:

(511)
դաս 33. օղի:

(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(210) 20120728 (111) 19311
(220) 30.05.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 30.05.2022
(730) Սերյոժա Ստեփանյան, Երևան, Սունդուկյան 

7, բն. 101, AM
(442) 06.09.2012
(540)

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

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, մոխրա-
գույն, դեղին, սև, սպիտակ և կանաչ գունա-
յին համակցությամբ:

(511)
դաս 33. օղի:

(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(210) 20120729 (111) 19312
(220) 30.05.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 30.05.2022
(730) Սերյոժա Ստեփանյան, Երևան, Սունդուկյան 

7, բն. 101, AM
(442) 22.06.2012
(540)

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

(591) Նշանը պահպավում է կապույտ, մոխրա-
գույն, սպիտակ, կանաչ, կարմիր գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 33. օղի:

(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(210) 20120743 (111) 19313
(220) 04.06.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 04.06.2022
(730) «Հեքիաթ» մանկական կենտրոն ՍՊԸ, 

0028, ք. Երևան, Կիևյան փող. 14/2, АМ
(442) 22.06.2012
(540)

(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում.

դաս 43. մանկամսուրներ:
____________________
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(210) 20120756 (111) 19314
(220) 07.06.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 07.06.2022
(730) Աշոտ Լազրի Ասլանյան, Երևան, Կոմիտաս 

1/3, AM
(442) 22.06.2012
(540)

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

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

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո 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. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության աս-
պարե զում. գրասենյակային ծառայություններ. 
մասնավորապես՝ առևտուր.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քավորումների տեղակայում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում. 
մասնավորապես՝ էքսկուրսիաների կազմա կեր-
պում ջրային տրանսպորտային միջոցներով.

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

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

____________________

(210) 20120763 (111) 19315
(220) 08.06.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 08.06.2022
(730) Աստելլաս Ֆարմա Յուրըփ Բ.Վ., NL
(442) 22.06.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ա. Թումանյան
____________________

(210) 20120768 (111) 19316
(220) 11.06.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 11.06.2022
(730) Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, 

Դելավերի նահանգ, US
(442) 06.09.2012
(540)

(511)
դաս 5. ֆունգիցիդներ գյուղատնտեսությունում 

օգտագործելու համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120820 (111) 19317
(220) 19.06.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 19.06.2022
(730) Աստելլաս Ֆարմա Յուրըփ Բ.Վ., NL
(442) 02.07.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ա. Թումանյան
____________________

(210) 20120857 (111) 19318
(220) 29.06.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 29.06.2022
(730) Յունիլևր Ն.Վ., NL
(442) 03.08.2012
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(540)

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

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

____________________

(210) 20120863 (111) 19319
(220) 02.07.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 02.07.2022
(730) «Կիվեռա նայնոմիս» ՍՊԸ, Երևան, Թա-

մանյան 1, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 18. գոտի, պայուսակ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, 

մասնավորապես՝ երեկոյան և ամենօրյա 
հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. աքսեսուարներ, 
բրոշներ ընդգրկված 25-րդ դասում.

դաս 35. առևտուր.
դաս 40. նյութերի մշակում, կարում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում, դիզայն:  

____________________

(210) 20120871 (111) 19320
(220) 04.07.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 04.07.2022
(730) «Կիվեռա նայնոմիս» ՍՊԸ, Երևան, Թա-

մանյան 1, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 18. գոտի, պայուսակ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, 

մասնավորապես՝ երեկոյան և ամենօրյա հա-
գուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. աքսեսուարներ, 
բրոշ ներ ընդգրկված 25-րդ դասում.

դաս 35. առևտուր.
դաս 40. նյութերի մշակում. կարում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում, դիզայն: 

____________________

(210) 20120936 (111) 19321
(220) 18.07.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 18.07.2022
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

«ՏեխնոՆԻԿՈԼ», RU
(442) 03.08.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, բաց 
և մուգ երկնագույն, սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
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(511)
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 

ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
մասնակի մշակված պլաստմասսայից իրեր. 
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ 
մետաղյա ճկուն խողովակներ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120946 (111) 19322
(220) 20.07.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 20.07.2022
(730) Պոզնանսկիե Զակլադի Զելյառսկե Խեր-

բապոլ Ս. Ա., PL
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու-

ժական պատրաստուկներ. դիետիկ սնունդ և 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար, սննդային հավելումներ բուժական 
նպատակների և առողջության պահպանման 
համար, հատուկ բժշկական նշանակության սնունդ, 
բուժական խոտաբույսեր, պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար, դեղա-
գործական նյութեր
(740) Մ. Մխիթարյան

____________________

(210) 20120948 (111) 19323
(220) 20.07.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 20.07.2022
(730) Պոզնանսկիե Զակլադի Զելյառսկե Խեր-

բապոլ Ս. Ա., PL
(442) 03.08.2012

(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. դիետիկ սնունդ և պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար, 
սննդային հավելումներ բուժական նպատակ-
ների և առողջության պահպանման համար, 
հատուկ բժշկական նշանակության սնունդ, 
բու ժական խոտաբույսեր, պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար, դեղա-
գործական նյութեր:
(740) Մ. Մխիթարյան

____________________

(210) 20120949 (111) 19324
(220) 20.07.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 20.07.2022
(730) Պոզնանսկիե Զակլադի Զելյառսկե Խեր-

բապոլ Ս. Ա., PL
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. դիետիկ սնունդ և պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար, 
սննդային հավելումներ բուժական նպատակ-
ների և առողջության պահպանման համար, 
հատուկ բժշկական նշանակության սնունդ, 
բուժական խոտաբույսեր, պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար, դեղա-
գործական նյութեր:
(740) Մ. Մխիթարյան

____________________
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(210) 20120999 (111) 19325
(220) 27.07.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 27.07.2022
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա-

րակի խճուղի 47/5, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
____________________

(210) 20121000 (111) 19326
(220) 27.07.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 27.07.2022
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա-

րակի խճուղի 47/5, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20121001 (111) 19327
(220) 27.07.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 27.07.2022
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա-

րակի խճուղի 47/5, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20121007 (111) 19328
(220) 27.07.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 27.07.2022
(730) Վիզա Ինթերնեյշնլ Սրվիս Ասոսիեյշն, 

Դելա վերի նահանգ, US
(442) 19.09.2012
(540)

(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. ֆինանսական ծառայություններ, 
բանկային ծառայություններ, վարկային քար-
տերի ծառայություններ, դեբետային քարտերի 
ծառայություններ, գանձման քարտերի ծառա-
յություններ, կանխավճարային քարտերի ծառա-
յություններ, միկրոպրոցեսորային քարտերի 
ծառայություններ, էլեկտրոնային վարկային և 
դեբետային գործառնություններ, դրամական 
միջոցների էլեկտրոնային փոխանցում, վճա-
րումների իրականացման ծառայություններ, 
գործարքների նույնականացման և ստուգ-
ման ծառայություններ, կանխիկ միջոցների 
փոխարինում վարկային քարտի և դեբետ 
քարտերի միջոցով, արտարժույթի փոխա-
նակման ծառայություններ, առցանց բան-
կային ծառայություններ, հաշիվների վճար-
ման ծառայություններ, վարձերի վճարման 
ծառայություններ, ավանդային և բանկոմա-
տային ծառայություններ, կանխիկի ստուգման 
և վճարման ծառայություններ, ֆինանսական 
տեղեկատվության տարածում գլոբալ համա-
կարգչային ցանցի միջոցով:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20121020 (111) 19329
(220) 31.07.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 31.07.2022
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 06.09.2012
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(540)

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

(591) Նշանը պահպանվում է մարջանագույն, 
դեղին, կարմիր, արծաթամոխրագույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 

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

____________________

(210) 20121021 (111) 19330
(220) 31.07.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 31.07.2022
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 06.09.2012

(540)

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

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնա-
գույն, արծաթամոխրագույն, մանու շա-
կագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում՝ սի-
գարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սե փական 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 հարմա-
րանքներ սիգարետները փաթաթելու համար, 
վառիչներ. լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121061 (111) 19331
(220) 06.08.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 06.08.2022
(730) Էբբոթթ Կարդիովասկուլար Սիսթըմզ Ինք., US
(442) 06.09.2012
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(540)

(511)
դաս 10. վիրաբուժական և բժշկական սարքեր 

և գործիքներ, այն է՝ ստենտներ, դեղամիջոց-
ների դուրսցայտման ստենտներ, փողաձողեր 
(կաթե տերներ), բալոններով փողաձողեր 
(կաթետերներ), բալոններ, փողաձողերի (կաթե-
տերների) մետաղալարային ուղղատուներ, 
հիմնական փողաձողը (կաթետերը) անցկացնելու 
համար օժանդակ սարքեր և պարուրակներ 
փողաձողերի (կաթետերների) ուղղատուների 
համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121105 (111) 19332
(220) 16.08.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 16.08.2022
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US
(442) 19.09.2012
(310) 010660553   (320) 21.02.2012   (330) EM
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

դաս 5. դեղագործական և անասնա բու ժա-
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ անաս-
նաբուժական նպատակով օգտագործման 
համար, մանկական սնունդ. դիետիկ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամ-
նալցման և ատամների ծեփապատճեններ պատ-
րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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

____________________

(210) 20121118 (111) 19333
(220) 20.08.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 20.08.2022
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM
(442) 06.09.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

____________________

(210) 20121119 (111) 19334
(220) 20.08.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 20.08.2022
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM
(442) 06.09.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________
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(210) 20121120 (111) 19335
(220) 20.08.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 20.08.2022
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM
(442) 06.09.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20121121 (111) 19336
(220) 20.08.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 20.08.2022
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM
(442) 06.09.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20121135 (111) 19337
(220) 21.08.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 21.08.2022
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(442) 19.09.2012
(540)

(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում՝ սիգար-

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

____________________

(210) 20121212 (111) 19338
(220) 31.08.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 31.08.2022
(730) «Սվէն գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Խաչատրյան 

23/22, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

____________________

(210) 20121213 (111) 19339
(220) 31.08.2012 (151) 14.01.2013
 (181) 31.08.2022
(730) «Սվէն գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Խաչատրյան 

23/22, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

____________________
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№ 1 

25 .0 1 . 20 13

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

 7442  03.12.2022  Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

 7580  21.02.2023  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

 7590  08.10.2022  Ալթիքոր Ինք., US

 7636  15.04.2023  Կարգիլ Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

 7689  17.12.2022  Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP

 7736  04.03.2023  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

 7770  22.04.2023  Փաթագոնիա, Ինք., Կալիֆորնիայի նահանգ, US

 7837  22.09.2023  Դելֆի Թեքնոլըջիզ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

 7883  26.06.2023  ՍմիթՔլայն Բիչեմ Լիմիթիդ, GB

 7885  30.06.2023  ՍմիթՔլայն Բիչեմ Լիմիթիդ, GB

 8088  23.06.2023  ԹիՍիԷլ Քորփորեյշն, CN

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01B 39/00 2698 A

A01J 25/00 2699 A

A23G 3/00 2700 A

A23L 1/00 2701 A

A61K 6/00 2702  A

B22F 9/00 2705 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

F01B 17/00 314 U

B82B 3/00 2705 A
B82B 3/00 2709 A
C07D 403/00 2703 A
C07D 239/00 2703 A
C12G 3/00 2704 A
C22B 11/00 2705 A
E01C 23/00 2706 A
E01F 9/00 2706 A
F02B 53/00 2707 A
F41B 6/00 2708 A
H01S 5/00 2709 A

     02-02      288 S
     09-01      289 S
     09-01      290 S
     32-00      291 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1228
Արտոնագրի զիջում
(11) Արտոնագիր No 2049 A2, 2011 A2, 2198 A2
73 (1) Զիջող «ՎՊԷԿՏԻ» ՓԲԸ, ք. Երևան, 
Մամիկոնյանց 48, AM
73 (2) Ստացող Ռուբեն Հովհաննեսի Սահակյան, 
Ալեքսանդր Հովհաննեսի Սահակյան, ք. Երևան, 
Նալբանդյան 31, բն. 15, ք. Երևան, Նալբանդյան 
31, բն. 16, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 26.11.2012
____________________

Գրանցում No 1229
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11041, 11909
73 (1) Իրավատեր «Շահումյան ալկո» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գյուղ Շահումյան, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Շահումյան ալքո» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Շահումյան, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

               Հանրապետություն

Գրանցված է 29.11.2012
____________________

Գրանցում No  1230
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13297
73 (1) Իրավատեր Ալկոն, Ինք.

ALCON, INC., Bosch 69, CH-6331 Hunenberg, 
Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող Նովարթիս ԱԳ
 NOVARTIS AG, 4002 Basel, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                   Հանրապետություն

Գրանցված է 05.12.2012
____________________

Գրանցում No 1231
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13080
73 (1) Իրավատեր Լաբորատուար Գարնյե Է Սի
LABORATOIRE GARNIER & CIE, 281, Rue Saint-
Honore, 75008 Paris, France, FR
 73 (2) Իրավունքներն ստացող Լ`Օրեալ Ս.Ա.
 L`OREAL S.A., 14, Rue Royale, 75008, Paris, 
France, FR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 12.12.2012

____________________

Գրանցում No 1232
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12443
73 (1) Իրավատեր Նգո Չյու Հոնգ Էդիբլ Օիլ 
Փթե Լթդ
NGO CHEW HONG EDIBLE OIL PTE LTD, 231 
Pandan Loop, Singarope 128418, SG
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73 (2) Իրավունքներն ստացող  Միուահ Բրենդս 
(Էս) ՓիԹիԻ ԼԹԴ
MEWAH BRANDS (S) PTE LTD, 5 International 
Business Park, #05-00 Mewah Building, Singapore 
609914, SG
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                       Հանրապետություն

Գրանցված է 12.12.2012
____________________

Գրանցում No 1233
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2104, 2105, 2106, 21.07, 2042
73 (1) Իրավատեր Էփլ Քմփյութր Ինք., Կալի-
ֆոռնիայի նահանգ
APPLE COMPUTER, INC., State of California, 1 
Infinite Loop, Cupertino, State of California 95014, 
USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Էփլ Ինք.
APPLE INC., 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                          Հանրապետություն

Գրանցված է 14.12.2012
____________________

Գրանցում No 1234
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14058
73 (1) Իրավատեր Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ 
Օտվետստվեննոստյու «Գալերեյա Ալեքս»
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  “GALEREYA ALEX”, 119049, 
RF, Moscow, ul. B. Jakimanka, dom 52, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Քարիգանել 
Հոլդինգզ Լիմիթիդ
CARRIGANELLE HOLDINGS LIMITED, Anexartisias 
& Kyriakou Matsi, 3, Rousos Limassol Tower, 10th 
floor, 3040, Limassol, Cyprus, CY

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                              Հանրապետություն

Գրանցված է 20.12.2012
____________________

Գրանցում No 1235
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12711
73 (1) Իրավատեր Ֆարմաթիմ Մարքեթինգ 2000 
Լիմիթիդ
PHARMATEAM MARKETING 2000 LIMITED, Silver 
Valley Building, 5th floor, Shlomo Halevi 5, Har 
Hortzvim Industrial Park, Jerusalem, Israel 97770, IL
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ռաֆա Լըբորը-
թրիզ Լթդ.
RAFA LABORATORIES LTD., Silver Valley Building, 
5 Shlomo Halevi st., Har Hortzvim Industrial Park, 
Jerusalem, Israel 97770, IL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                            Հանրապետություն

Գրանցված է 25.12.2012
____________________

Գրանցում No 1236
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12711
73 (1) Իրավատեր Ռաֆա Լըբորըթրիզ Լթդ.
RAFA LABORATORIES LTD., Silver Valley Building, 
5 Shlomo Halevi st., Har Hortzvim Industrial Park, 
Jerusalem, Israel 97770, IL
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օնի, Ինք.
ONY, INC., 1576 Sweet Home Road, Amherst New 
York, 14228 United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                  Հանրապետություն

Գրանցված է 25.12.2012
____________________
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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 

479     16.06.2012

1464    13.06.2012

1567    07.06.2012

1928  28.04.2012

2195    02.06.2012

2201    09.07.2012

2290  30.03.2012

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

253 U  30.03.2012

254 U  18.04.2012

256 U  29.04.2012

259 U  06.04.2012

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2325   16.04.2012
2326   01.07.2012
2368   17.06.2012
2471    23.07.2012
2526   24.03.2012
2544   05.05.2012
2545   28.04.2012
2553   17.05.2012
2556   06.05.2012
2557   06.07.2012
2561   22.07.2012
2563   06.05.2012
2567   17.05.2012
2569   18.07.2012

2573   27.07.2012
2574   07.06.2012
2577   30.06.2012
2588   24.05.2012
2592   17.06.2012
2604   25.07.2012
2605   24.07.2012
2606   27.05.2012
2607   27.07.2012
2616   27.07.2012
2621   31.03.2012
2663   22.02.2012
2677   21.04.2012
2683   14.04.2012

263 U   27.05.2012

264 U   02.06.2012

265 U   17.06.2012

266 U   04.05.2012

267 U   27.06.2012

268 U   23.06.2012

269 U   06.07.2012

271 U   06.04.2012

278 U   18.05.2012



60

ՄԱՍ 1
 

60

№ 1 
25 .0 1 . 20 13

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով ընդունված
 որոշումների մասին

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

Ապրանքային նշանը գրանցելու մասին որոշումներ.

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

  

Ապրանքային նշանի հայտը հետ կանչելու մասին

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

Ապրանքային նշանի հայտը հետ կանչելու մասին

(212) Հայտի №  20110753
(222) Հայտի ներկ. թվ 20.06.2011
(730) Հայտատու՝ Ա/Ձ Լուսինե Շահվերդյան,  Երևան, Նոր-Նորք, 8-րդ զանգված, շենք 10
(540) Ապրանքային նշան՝ SHAHVERDYAN TRAVEL $ TOUR
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Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся 
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9

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

(51) (2013.01)  (11) 2698 (13) A 
A01B 39/00

(21) AM20120109 (22) 20.07.2012
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Аршалуйс Тарвердян (AM), Даниел Петросян 
(AM), Шаварш Григорян (AM), Унан Казарян (AM), 
Жюльверн Мкртчян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Рабочий орган для обработки междурядьев 
между лозами виноградника
(57) Изобретение относится к земле обра ба-
тывающим машинам, предусмотренных для 
обработки междурядьев лоз виноградника.

Рабочий орган для обработки междурядьев 
лоз виноградника имеет защитное колесо, 
рабочее колесо со своими ножами, подвесной 
четырехзвенный механизм с присоединёнными 
к нему регулирующим стержнем и пружиной, 
а также присоединённый к рабочему колесу 
гидродвигатель. Внутри защитного колеса 
с перекрытием диаметров установлены два 
рабочих колеса со спицами и с установленными 
на концах спиц ножами. На каждом колесе 
четыре спицы.  Спицы одного из рабочих колес 
установлены с отклонением 45° по отношению 
к спицам другого рабочего колеса. Рабочие 
колеса получают вращательное движение от 
гидродвигателя с помощью редуктора.

Обеспечивается рыхление земли между-
рядьев лоз виноградника и уничтожение сорняков 
без повреждения лоз, 2 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2699 (13) A 
A01J 25/00

(21) AM20110080 (22) 01.07.2011
(71) Самвел Манукян (AM), Левон Манандян (AM), 
Грачья Аветисян (AM)
(72) Самвел Манукян (AM), Левон Манандян (AM), 
Грачья Аветисян (AM)
(73) Самвел Манукян, 3101, Гюмри, 2-ой пер. 
ул. Фурманова 12а (AM), Левон Манандян, 3101, 
Гюмри, Л. Мадоян 149 (AM), Грачья Аветисян, 
3101, Гюмри, Черази 19, кв. 12 (AM)

(54) Пресс-форма для сыра
(57) Пресс-форма содержит корпус, перфо-
рированную обечайку обхвата сырной массы, 
верхнюю и нижнюю крышки и прикрепленные 
к ним нижний телескопический и верхний 
пневмопоршни. Нижняя крышка состоит из 
большой и малой частей, которые прикреплены 
соответственно к большому и малому штокам 
нижнего телескопического пневмопоршня. 
Корпус состоит из верхней и нижней частей, 
которые соединены друг с другом дужками. 
Обечайка через резиновую прокладку размещена 
в зазоре между частями корпуса и посредством 
пружины связана с основанием корпуса. Обечайка 
имеет прорезь и прикрепленные к краям прорези 
концевые ушки с резиновыми прокладками. Ушки 
соединены с пневмопоршнями, установленными 
с возможностью качания.

Расширяются возможности автоматизации 
пресс-формы: сборки, разборки, формования, 
прессования и извлечения сырной головки, 4 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2700 (13) A  
A23G 3/00

(21) AM20110083 (22) 11.07.2011
(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) Способ производства конфет
(57) Изобретение относится к кондитерской 
промышленности, в частности, к способам 
производства конфет.

Взбитый яичный белок смешивают с уварен-
ным сахаро-паточным сиропом, добавляют 
измельченную фруктово-ореховую смесь, 
к полученной массе, в количестве 7-10% от 
общей массы, добавляют смесь концентрата 
топинамбура и молотой какао-веллы, при массовом 
соотношении компонентов (10,0-11,0):(1,0-2,0). 
Затем полученную смесь охлаждают, формуют 
и глазируют.

Обеспечивается повышение качества конфет.
_____________________
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(51) (2013.01)  (11) 2701 (13) A 
A23L 1/00

(21) AM20120115 (22) 27.07.2012
(71) Жирайр Агаджанян (AM), Агавни Фагратян (AM)
(72) Жирайр Агаджанян (AM), Агавни Фагратян (AM)
(73) Жирайр Агаджанян, 0028, Ереван, Н. Думани 
53, кв. 5 (AM), Агавни Фагратян, 0099, Ереван, 
Шинарарнери 27, кв. 58 (AM)
(54) Фаршированный перец
(57) Изобретение относится к пищевой промышлен-
ности, в частности, к фаршированным перцам. 

Фаршированный перец содержит фарш 
в виде смеси из овощей, томатной пасты, 
петрушки, поваренной соли, сельдерея, укропа, 
чеснока, сахара и растительного масла. Перец 
спаленный, в качестве овоща взят спаленный 
баклажан, а фарш дополнительно содержит уксус 
ячменного солода, при следующем соотношении 
компонентов, мас. %: спаленный баклажан - 53,6-
54,5; томатная паста - 32,6-33,0; петрушка - 0,63-
0,71; поваренная соль - 1,20-1,30; сельдерей - 
0,63-0,71; укроп - 0,63-0,71; чеснок - 2,43-2,61; 
сахар  - 2,02-2,22; растительное масло - 2,49-2,77 
и уксус ячменного солода - 2,35-2,37.

Расширяется ассортимент овощных консерв.
_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2702 (13) A 
A61K 6/00

(21) AM20120072 (22) 14.05.2012
(71) Борис Григорян (AM), Мартик Григорян (AM)
(72) Борис Григорян (AM), Мартик Григорян (AM)
(73) Борис Григорян, 0096, Ереван, Молдовакан 
32, кв. 4 (AM), Мартик Григорян, 0096, Ереван, 
Молдовакан 32, кв. 4 (AM)
(54) Слепочный материал
(57) Изобретение относится к стоматологии, в 
частности, к составам слепочных материалов и 
может найти применение для получения слепка 
зуба.

Слепочный материал включает следующие 
компоненты, мас. %: пчелиный воск – 11,0-15,0; 
парафин - 11,0- 13,0; пластизол – 46,0-58,0; 
теплопластик марки ПВД 15803-20 – 5,0-4,0; 
стеарин – 11.8-13.0; резиновая масса – 3,0-5,4; 
краситель – 0,1-0,3 и ароматическое вещество 
– 0,1 -0,3.

Повышается гибкость слепочного материала.
_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2703 (13) A 
C07D 403/00
C07D 239/00

(21) AM20120131 (22) 19.09.2012
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Александр Енгоян (AM), Тируи Гомкцян (AM), 
Армен Карапетян (AM), Сирануш Арутюнян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) 4-тиопиридазинил-6-оксипиридази нил-
триазины, обладающие ростостимулирующей 
активностью
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к 4-тиопиридазинил-6- 
оксипиридазинилтриазинам, которые могут найти 
применение в сельском хозяйстве в качестве 
стимуляторов роста растений.

Соединения получают взаимодействием 
четвертичных аммониевых солей 2- димети-
ламино-4-(3- этоксипиридазин-6-илтио)триа-
зинов с калиевой солью N-метил(фенил)окси-
пиридазона. 

Расширяется ассортимент стимуляторов 
роста растений.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2704 (13) A 
C12G 3/00

(21) AM20120127 (22) 13.09.2012
(71) Арам Наринян (AM), Анаит Наринян (AM)
(72) Арам Наринян (AM), Анаит Наринян (AM)
(73) Арам Наринян, 0002, Ереван, Хин Ереванцу 
47а, кв. 60 (AM), Анаит Наринян, 0009, Ереван, 
Агаян 9, кв .90 (AM)
(54) Способ дегустации алкогольных напитков
(57) Изобретение относится к пищевой промыш-
ленности, в частности, к способам дегус тации 
алкогольных напитков.

Сущность изобретения заключается в том, 
что используют порцию алкогольных напитков. 
Причем порцию принимают в виде аэрозоля – 
посредством пульверизатора.

Упрощается способ дегустации алкогольных 
напитков.

_____________________
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(51) (2013. 01)  (11) 2705 (13) A 
C22B 11/00
B22F 9/00
B82B 3/00

(21) AM20110085 (22) 11.07.2011
(71) Серго Каманчаджян (AM)
(72) Серго Каманчаджян (AM)
(73) Серго Каманчаджан, 2213, Котайки марз, с. 
Балаовит, Л. Аветисян 2, дом 2 (AM)
(54) Способ получения наноразмерных металлов
(57) Изобретение относится к области химии, в 
частности, к способам получения наноразмерных 
металлов.

Химическое соединение подвергают 
химической обработке, затем полученный 
материал промывают водой и высушивают 
в вакууме. Окись металла и гидрат титана 
перемешивают в течение 3-5 часов, полученное 
химическое соединение обрабатывают кислотой, 
а высушивание проводят в инертной среде, затем 
в вакууме. В качестве окиси металла берут MoO2, 
WO2, NiO, FeO или CoO, в качестве кислоты 
- фтористый водород, а в качестве инертной 
среды выбран аргон.

Упрощается способ.
_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2706 (13) A 
E01C 23/00
E01F 9/00

(21) AM20120124 (22) 28.08.2012
(71) Эдик Аракелян (AM)
(72) Эдик Аракелян (AM)
(73) Эдик Аракелян (AM)
(54) Устройство разметки дорожных покрытий
(57) Изобретение относится к устройствам нане-
сения холодными пластиками разметочных полос 
на дорожные покрытия.

Устройство разметки дорожных покрытий 
содержит установленный на колесном шасси 
бункер загрузки разметочного материала, не-
подвижно прикрепленный к нему продольной 
осью перпендикулярно направлению движения 
устройства и в горизонтальном положении полый 
цилиндр, в котором соосно с ним плотной посадкой 
установлен сплошной цилиндрический ротор. На 
стенке полого цилиндра выполнена входная 

апертура, соединяющая друг с другом полости 
цилиндра и бункера, а параллельно продольной 
оси цилиндра, с длиной, соответствующей 
ширине полосы, выполнены выпускная щель, 
установленная под ней плоская заслонка. В 
средней части внутренней поверхности полого 
цилиндра выполнен соединяющий входную 
апертуру с выпускной щелью, с шириной равной 
длине последней и постепенно убывающий к 
выпускной щели кривой клиновидный паз, а 
ротор с возможностью механической реверсивной 
передачи связан с ведущим колесом шасси.

Упрощается конструкция и повышается 
качество нанесенных разметочных полос, 5 ил.
(74) Р. Калашян

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2707 (13) A 
F02B 53/00

(21) AM20110092 (22) 26.07.2011
(71) Армен Джагацпанян (AM)
(72) Армен Джагацпанян (AM)
(73) Армен Джагацпанян, 2003, Ванадзор, 
Маргарян 7 (AM)
(54) Роторная машина объёмного действия 
(варианты)
(57) Роторная машина объёмного действия 
имеет трёх и двухсторонние одинаковые роторы, 
расположенные между параллельными друг  
другу плоскими рабочими поверхностями 
корпуса. Минимальное количество трёхсторонних 
роторов – три, а количество двухсторонних 
роторов – четыре, или больше пяти. Каждые 
соседние три трёхсторонних или четыре 
двухсторонних ротора своими цилиндрическими 
поверхностями формируют рабочие камеры 
с изменяющимися объёмами. Со стороны 
торцевых поверхностей роторов рабочие камеры 
ограничены рабочими поверхностями корпуса. 
С помощью кинематической связи роторы 
синхронно вращаются в одинаковом направлении 
и с одинаковой скоростью. Во время вращения 
роторов объём рабочих камер периодически 
изменяется с нуля до максимального значения 
и наоборот. Осью вращения каждого ротора 
является ось симметрии, перпендикулярная 
торцевым поверхностям роторов. Оси вра-
щения роторов параллельны друг к другу 



66

ՄԱՍ 1
 

66

№ 1 
25 .0 1 . 20 13

ИЗОБРЕТЕНИЯ

и перпендикулярны рабочим поверхностям 
корпуса. Расстояние между осями смежных 
роторов равно диаметру их цилиндрических 
поверхностей. Квадрат расстояния между 
осями противолежащих двухсторонних роторов 
равен двойному размеру квадрата диаметра 
цилиндрических поверхностей роторов.

Повышается КПД, 2 н.п.ф., 71 ил.
_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2708 (13) A 
F41B 6/00

(21) AM20110078 (22) 30.06.2011
(71) Андраник Оганесян (AM)
(72) Андраник Оганесян (AM)
(73) Андраник Оганесян, 0017, Ереван, 6-я линия 
Саритаг 36 (AM)
(54) Электромагнитный линейный ускоритель
(57) Изобретение относится к линейным электро-
магнитным ускорителям, разгоняющим метал-
лические тела, и может найти применение 
в специальной технике. Электромагнитный 
линейный ускоритель состоит из расположенной 
в ферромагнитной трубке диэлектрической 
трубки, на которой расположена трехфазная 
спиралевидная обмотка, а внутри диэлектрической 
трубки помещено металлическое тело. Про-
дольное сечение обмотки трапециевидное. 
Ферромагнитная трубка имеет продольный 
разрез, а на конце металлического тела выполнены 
криволинейные выемки.

Упрощается конструкция, облегчается 
использование, уменьшаются потери электро-
магнитного поля, удлиняется расстояние полета 
металлического тела, возрастает ускорение, 1 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2709 (13) A 
H01S 5/00
B82B 3/00

(21) AM20110086 (22) 12.07.2011
(71) Гагик Шмавонян (AM), Асмик Асатрян (AM)
(72) Гагик Шмавонян (AM), Асмик Асатрян (AM)
(73) Гагик Шмавонян, 0002, Ереван, Казар 
Парпеци 9а, кв.4 (AM), Асмик Асатрян, 0078, 
Ереван, Башинджагян 169, кв. 44 (AM)
(54) Способ изготовления светоизлучающих 
наноструктурных приборов
(57) Изобретение относится к физике твердого 
тела, в частности, к проектированию, изготов-
лению и улучшению характеристик.

Согласно способу оптимизированные 
характеристики прибора получают с помощью 
выбора ширины отдельного ограниченного 
гетероструктурного слоя. При выборе харак-
теристик полупроводниковых оптических 
усили телей и перестраиваемых лазеров изго-
тавли вают образцы с различными ширинами 
отдельного ограниченного гетероструктурного 
слоя. Графики характеристик получают экспе-
риментально, а ширина отдельного ограниченного 
гетероструктурного слоя, соответ ствующего 
необходимым характеристикам изготовляемого 
прибора выбирают графически, по методу 
аппроксимации.

Изготавливаются светоизлучающие нано-
структурные приборы с улучшенными характе-
ристиками, 1 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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Сведения о выданных патентах

(51) (2013.01)  (11) 314  (13) U
F01B 17/00 

(21) AM20120147U (22) 23.10.2012
(71) Торос Саргсян (AM)
(72) Торос Саргсян (AM)
(73) Торос Саргсян, 0063, Ереван, Аван-Ариндж, 
1-ый округ, 1/7, кв. 18 (AM)
(54) Поршневой пневмодвигатель
(57) Полезная модель относится к машино-
строению, в частности, к прямоточным порш-
невым двигателям, в которых поршень совершает 
возвратно-поступательное движение, и может 
быть использован в качестве привода для 
различных устройств, например, генераторов, 
станков, в том числе многошпиндельных, для 
запуска двигателей внутреннего сгорания. 

Поршневой двигатель содержит корпус, 
размещенные в нем две одинаковые и 

направленные встречно поршне-цилиндровые 
пары возвратно-поступательного действия со 
своими штоками и клапанами впуска и выпуска 
воздуха, узел управления клапанами, кривошип 
и маховик. Кривошип выполнен в виде двух 
звездочек и связывающей их цепи. Каждая из 
звездочек жестко сидит на своем выходном валу, 
а маховик жестко сидит на одном из выходных 
валов. Свободные концы штоков шарнирно 
соединены с осью одного и того же звена цепи, 
которое и является шипом кривошипа. Каждый 
из цилиндров снабжен в своей центральной части 
внешним шарниром, соединенным с корпусом 
с возможностью качания цилиндра вокруг оси, 
перпендикулярной к оси цилиндра.

Уменьшаются габариты, повышаются к.п.д. и 
функциональные возможности пневмодвигателя, 
4ил.

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
71 заявитель, код страны
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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(51) 02-02 (11) 288 (13) S
(21) 20120040  (22) 08.11.2012
(71) “Дависур’’ ЗАО (AM)
(72) Имя автора не публикуется
(73) “Дависур’’ ЗАО, Ереван, ул. Гюрджяна 17 (AM)
(54) Бронежилет
(55)*

_____________________

(51) 09-01 (11) 289  (13) S
(21) 20120038  (22) 16.10.2012
(71) “Баг енд Бад’’ ООО (AM)
(72) Эдуард Канканян (АМ)
(73) “Баг енд Бад’’ ООО, Ереван, ул. Вазгена 
Саргисяна 26/1 (AM)
(54) Бутылка для алкогольных напитков
(55)*

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 09-01 (11) 290  (13) S
(21) 20120036  (22) 19.09.2012
(71) Пищевой комбинат “Арарат’’ (AM)
(72) Саргис Тарвердян (AM)
(73) Пищевой комбинат “Арарат’’ (AM)
(74) З. Манукян
(54) Бутылка для сока
(55)*

_____________________

(51) 32-00 (11) 291  (13) S
(21) 20120043  (22) 19.11.2012
(71) Пищевой комбинат “Арарат’’ (AM)
(72) Саргис Тарвердян (AM)
(73) Пищевой комбинат “Арарат’’ (AM)
(74) З. Манукян
(54) Упаковка для соков (10 вариантов)
(55)*

_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY 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


	CONTENTS
	Armenian
	Russian

	INVENTIONS
	Armenian
	Granted patents

	Russian
	Granted patents


	UTILITY MODELS 
	Armenian
	Granted patents

	Russian
	Granted patents


	INDUSTRAL DESIGN
	Armenian
	Granted certificates

	Russian
	Granted certificates


	TRADE MARKS
	Registered Trademarks and Service Marks
	Renewal of Trademark Registration validity

	INDEXES
	REPORTS
	TWO LETTER CODES



