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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) 2746 (13) A 
A01G 15/00
E01H 13/00

(21) AM20110169 (22) 02.12.2011
(71) «ԷԿՈՍԵՐՎ ՀՀԿ» ՍՊԸ (AM)
(72) Արտաշես Կորյունի Առաքելյան (AM), Արսեն 
Ալեքսանդրի Հախումյան (AM)
(73) «ԷԿՈՍԵՐՎ ՀՀԿ» ՍՊԸ, 0006, Երևան, 
Գ.Նժդեհի 2, բն.24 (AM)
(54) Կարկտի կանխարգելման ակուստիկա-
կան գեներատորի աշխատանքի ռեժիմների 
կառավարման եղանակ և կարկտի կանխար-
գելման ակուստիկական գեներատոր
(57) Գյուտը վերաբերում է հիդրոօդերևութա-
բանության բնագավառին, մասնավորապես` 
մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներ-
գոր ծության ու նրանց կառավարման, կարկտի 
կանխազգուշացման և կանխարգելակման 
եղանակներին ու համակարգերին և կարող 
է կիրառվել գյուղատնտեսական մշակովի 
հողատարածությունների, այգիների ու հան-
րային այլ օբյեկների հակակարկտային պաշտ-
պանությունն ավտոմատ իրականացնելու 
համար:

Ըստ եղանակի փակ ծավալում, արտա-
քինից տրվող հրաման-ազդանշաններով իրակա-
նացնում են պայթուցիչ գազի հաջորդական 
պայթյուններ, որոնց հետևանքով գեներացնում 
ու ուղղորդվում են ուղղահայաց դեպի վեր ան-
հրաժեշտ հզորությամբ և գերձայնային արա-
գությամբ տարածվող հարվածային ալիքներ, 
չափում են երկնքի սեփական ռադիոջերմային 
ճառագայթման ազդանշանների հզորությունը, 
դրա մեծության արժեքը համեմատում են N թվով 
շեմային արժեքների հետ և դրա հիման վրա 
ձևավորում են ահազանգող կոդ-ազդանշան, 
փոխանցում այն կառավարման վահանին 
Եղանակն իրականացնում են համակարգի 
միջոցով, որն ունի կարկտի կանխարգելման 
ակուստիկական գեներատոր, որը ներառում է 
պայթյունի գլանաձև խցիկ, կոնաձև ուղղոր դող 
փող, միացման փողրակ, օդի հոսքի կափա-
րիչավոր պատուհաններ, գազի ներարկիչ, 
գազի մատակարարման համակարգ, բռնկիչ, 
կառավարման վահան, էլեկտրասնուցման 

համակարգ և հեռակառավարման համակարգ, 
ունի նաև հայտնաբերող-ահազանգող սարք, որը 
ներառում է հաջորդաբար միացված ալեհավաք, 
ռադիոմետրիկ ընդունիչ, կառավարվող կոմպեն-
սացնող սարք, բազմուղի կառավարվող շեմային 
սարք և ահազանգող սարք: 

Բարձրացվում է համակարգի աշխատանքի 
արդյունավետությունն ու ավտոմատացվում է 
շահագործումը, 6 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2747 (13) A
A61F 5/00

(21) AM20130010 (22) 07.02.2013
(71) Նարեկ Զաքարյան (AM)
(72) Միքայել Հարությունյան (AM), Նարեկ 
Զաքարյան (AM), Սարիկ Ղազարյան (AM), Սուրեն 
Սարգսյան (AM)
(73) Նարեկ Զաքարյան, 3601, Վայոց Ձորի մարզ, 
ք. Եղեգնաձոր, Միկոյան 12, բն 20 (AM)
(54) Էկզոսկելետոն
(57) Գյուտը վերաբերում է վերականգնողա-
կան տեխնիկային, մասնավորապես՝ մարդու 
շար ժո ղական գործառույթներին նպաստող 
և դրանք վերականգնող սարքերին, որոնք 
կարող են կիրառվել հենաշարժողական ապա-
րատի վնասվածքների հետևանքով դրանց 
ֆունկցիաների ժամանակավոր կամ մշտական 
կորստի դեպքում և տարեց մարդկանց օժան-
դակման համար:

Էկզոսկելետոնն ունի մարդու գոտկատե-
ղին ամրակցվող իրան, ազդրային մոդուլներ, 
որոնք ամրացված են իրանին հոդակապերի 
միջոցով` կոնքազդրային հոդերի հատվածում 
և տեղակայված են ազդրի երկայնքով՝ դրա 
կողային մասում, իսկ ազդրերի հետ ամրացված 
են ամրակիչ գոտիների միջոցով, սրունքային 
մոդուլներ, որոնք ամրացված են ազդրային 
մոդուլներին հոդակապերի միջոցով` ծնկային 
հոդերի հատվածում, իսկ սրունքների հետ 
ամրացված են ամրակիչ գոտիների միջոցով, 
ոտնաթաթային մոդուլներ, որոնք մեկ ծայրով 
ամրացված են սրունքային մոդուլներին, մյուսով` 
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կոշիկներին, երկու զույգ շարժաբերներ` որոնցից 
մեկ զույգը տեղակայված է կոնքազդրային 
հոդերի հատվածում, իսկ մյուսը` ծնկային, իրա-
նին ամրացված ուսապարկ, ուսապարկում 
տեղադրված մարտկոցներ և կառավարման 
համակարգ: Ոտնաթաթային մոդուլներին 
միա  կցված են երկու կարգավորվող անիվ, 
իրանին ամրակցված են երկու վերամբարձ 
մեխա  նիզմներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի 
շարժաբեր, պտուտակային փոխանցում, դրա 
ելքին միացված սնամեջ ձող, որի ծայրին միաց-
ված է լրացուցիչ տանող անիվ:

Ընդլայնվում են էկզոսկելետոնի ֆունկցիո-
նալ հնարավորությունները՝ թույլ տալով այն 
օգտագործել որպես սայլակ, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2748 (13) A 
B82B 1/00
B82B 3/00

(21) AM20130006 (22) 22.01.2013
(71) «ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտություն-
ների ինստիտուտ», պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն (AM)
(72) Էդուարդ Շառոյան (AM), Արամ Մանուկյան 
(AM), Արմեն Միրզախանյան (AM), Տաթևիկ 
Խաչատրյան (AM)
(73) «ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտութուն-
ների ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն, 0203, Արագածոտնի մարզ, 
Աշտարակ 2 (AM)
(54) Պղինձածխածնային նանոկոմպոզիտների 
ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է պղինձածխածնային 
նանոկոմպոզիտների ստացման տեխնոլոգիային 
և կարող է օգտագործվել գազերի և հեղուկների 
համար նախատեսված զտիչներում, վառելիքային 
տարրերում, ինչպես նաև բետոնի ամրացման 
համար: 

Պղինձածխածնային նանոկոմպոզիտների 
ստացման եղանակով պիրոլիզի են ենթարկում 
պղնձի ֆտալոցիանինը: Համաձայն գյուտի, 
նախքան պիրոլիզը պղնձի ֆտալոցիանինը  
կոնտեյների մեջ տեղադրելը, դրա մեջ ստեղծում 

են մինչև 0,1 Պա ճնշմամբ վակուում, կոնտեյները 
տեղադրում են էլեկտրական վառարանի մեջ, 
որում պիրոլիզը անցկացնում են 3-100 րոպեի 
ընթացքում 650-1000°C  ջերմաստիճանում, 
ապա կազմավորված պղնձի նանոմասնիկներով 
ածխածնային մատրիցը առանձնացնում են 
կոնտեյներից:

Պարզեցվում է եղանակը, ստացվում է պղինձ -
ածխածնային նանոկոմպոզիտ, 4 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2749 (13) A
C04B 38/00

(21) AM20130034 (22) 12.03.2013
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինա-
րարության պետական համալսարան» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Արծրունի Մարտիրոսի Սաֆարյան (AM), 
Թամարա Մերուժանի Սարգսյան (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինա-
րարության պետական համալսարան» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0009, 
Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Հումքային խառնուրդ թեթև բետոնների 
պատրաստման համար
(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարական նյութերի 
արտադրության բնագավառին, մասնավորա-
պես՝ թեթև բետոնների պատրաստման համար 
հումքային խառնուրդներին:

Հումքային խառնուրդը ներառում է հետևյալ 
բաղադրամասեր (զանգվ. %). ցեմենտ՝ 14.4 
- 23.1, 5-10 մմ հատիկների չափերով փքած 
օբսիդիանի խճի չափամաս՝ 4.2-14.1, 10-20 մմ 
հատիկների չափերով փքած օբսիդիանի խճի 
չափամաս՝ 5.7-14.3, 20-40 մմ հատիկների 
չափերով փքած օբսիդիանի խճի չափամաս՝ 
8.1-11.2, 2,5-5 մմ ավազահատիկների չափերով 
փքած օբսիդիանի չափամաս՝ 7.9-8.5, 1,25-
2,5 մմ ավազահատիկների չափերով փքած 
օբսիդիանի չափամաս՝ 7.9-8.5, 1,25 մմ-ից փոքր 
ավազահատիկների չափերով փքած օբսիդիանի 
չափամաս՝ 9.5-10.0 և ջուր` մնացածը:

Բարձրացվում է բետոնի ամրությունը:
_____________________
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(51) (2013.01)  (11) 2750 (13) A
C12H 1/00

(21) AM20120177 (22) 17.12.2012
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ
սարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Կարեն Նորիկի Կազումյան (AM), Ալեքսանդր 
Նորիկի Կազումյան (AM), Մանվել Ռոբերտի 
Սուքոյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM)
(54) Կաղնու փայտանյութի մշակման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է կոնյակագործու
թյանը, մասնավորապես` կաղնու փայտանյութի 

մշակմանը կոնյակի սպիրտի հասունացման 
համար:

Կաղնու փայտանյութը սառը և տաք ջրով 
լվանալուց հետո չորացնում են մինչև 1012% 
խոնավության և ենթարկում ջերմամշակման` 
մինչև շագանակագույն երանգ ստանալը: Որպես 
կաղնու փայտանյութ օգտագործում են տակառի 
պատրաստումից առաջացած կաղնու մանր 
կտորներ: Ջերմամշակումը իրականացնում են 
կտորների անընդհատ խառնումով 165200˚C 
ջերմաստիճանում 5090 րոպեի ընթացքում:

Պարզեցվում է գործընթացը, բարձրանում 
է արդյունավետությունը և կրճատվում է գործ
ընթացի տևողությունը, 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
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) (2013.01)  (11) 322  (13) U
A23B 4/00

(21) AM20130029U (22) 06.03.2013
(71) Աշոտ Օհանյան (AM), Ռուզաննա Նահա-
պետյան (AM)
(72) Աշոտ Օհանյան (AM), Ռուզաննա Նահա-
պետյան (AM)
(73) Աշոտ Օհանյան, 0070, Երևան, II Աղյուսա-
գործների 75/1 (AM), Ռուզաննա Նահապետյան, 
0033, Երևան, Վ. Համբարձումյան 97 շենք, բն. 
38 (AM)
(54) Բանջարեղենի թթվի պատրաստման 
եղանակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է սննդարդյու-
նաբերությանը, մասնավորապես՝ բանջարեղենի 
թթվի պատրաստման եղանակին:

Բանջարեղենը լվանում են, մաքրում կեղևից, 
կտրատում, ավելացնում կերակրի աղ, տեղա-
դրում տարայի մեջ, այնուհետև 2-3 օր պահում 
են զով միջավայրում: Բանջարեղենը կարտոֆիլ 
է, որը կտրատելուց հետո 22-26 ժամ պահում 
են սառույցով ջրի մեջ՝ 8-10 անգամ փոխելով 
ջուրը, հանում են ջրից, ապա կերակրի աղով 
համեմված զանգվածին ավելացնում են համային 
հավելումներ: Համային հավելումները՝ շաֆրանի 
չորացած ծաղիկները, շալֆեյը, շաքարավազը, 
սպիտակ գինու քացախը, սխտորը, նեխուրը, 
չորացրած սամիթը, համեմի սերմը, կանաչ 
հատիկավոր պղպեղը և թարմ կարմիր տաքդեղը 
վերցված են բաղադրամասերի հետևյալ հարա-
բերակցությամբ (զանգվ. %). աղ 20- 22, շաֆրանի 
չորացած ծաղիկներ 7-8, շալֆեյ 6-8, շաքարավազ 
10-12, սպիտակ գինու քացախ 10-11, սխտոր 8-
10, նեխուր 14-15, չորացրած սամիթ 3-5, համեմի 
սերմ 3-5, կանաչ հատիկանոր պղպեղ 3-5, թարմ 
կարմիր պղպեղ 14- 15:

Ընդլայնվում է բանջարեղենի թթուների 
տեսականին:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 323  (13) U
A47G 33/00

(21) AM20130015U (22) 11.02.2013
(71) Աշոտ Վարազդատի Կիրակոսյան (AM)

(72) Աշոտ Վարազդատի Կիրակոսյան (AM)
(73) Աշոտ Վարազդատի Կիրակոսյան, 0032, 
Երևան, Բատիկյան փող.տ.60 (AM)
(54) Խունկ ծխեցնելու լրակազմ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ծիսա-
կան արարողության, մասնավորապես` խունկ 
ծխեցնելու պարագաներին և կարող է օգտա-
գործվել ինչպես տնային պայմաններում, այնպես 
էլ դրսում :

Խունկ ծխեցնելու լրակազմն ունի հիմք 
հանդիսացող տուփ, խունկի հատիկներ պարու-
նակող հատվածամաս, տակդիր, ոտի կավոր 
հենակալ, ջերմության աղբյուր և կափարիչ: 
Առաջարկության համաձայն, խունկի հատիկներ 
պարունակող հատվածամասը իրականացված 
է հիմքի և կափարիչի միջև տեղակայված հա-
նովի (միջանկյալ) տուփի տեսքով: Տակդիրը, 
ոտիկավոր հենակալը և ջերմության աղբյուրը 
փոխադրման դիրքում տեղավորված են հիմքի 
տուփի մեջ:

Բարձրացվում է դյուրակիրության աստի-
ճանը, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 324  (13) U 
C02F 11/00
A01C 3/00

(21) AM20130004U (22) 09.01.2013
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-
սարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Ստյոպա Ենոքի Մարգարյան (AM), Հովիկ 
Հմայակի Գիշյան (AM), Արամ Գրիգորի Մազ-
մանյան (AM), Սոս Վանիկի Սողոմոնյան (AM), 
Մարինե Վաչիկի Մխիթարյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-
սարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 74 
(АМ)
(54) Մեթանթենք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է գյուղա-
տնտեսությանը, մասնավորապես` օրգանական 
մնացորդների խմորման սարքերին:

Մեթանթենքն ունի գմբեթով և հատակով 
հերմետիկ ամբար, նրա մեջ տեղակայված 
արտաքին և ներքին խցեր, դեպի ներքին խուց 

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
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ջրիկ օրգանական մնացորդի մատուցման 
կցախողովակ, արտաքին խցին ամրակցված 
խմորված զանգվածի հեռացման կցախողովակ, 
նվազեցման փականով կենսագազի հեռացման 
խողովակ, զատիչ, որի մուտքին միակցված 
է ներքին խցից մշակված ջրիկ օրգանական 
մնացորդ մատուցող խողովակ, իսկ ելքին 
միակցված են ցնդող յուղաթթուները և թանձր 
զանգվածի հեռացման խողովակներ, օդառիչ,  
դրա ելքին միակցված օդի մատուցման կցա-
խողովակ, կոմպրեսոր՝ դրա մուտքին միա-
կցված ցնդող յուղաթթուների հեռացման և 
օդի մատուցման խողովակներով, ընդ որում 
կոմպրեսորը խողովակով միակցված է ներքին 
խցին, դրան ամրակցված հենարաններ, 
ներքին և արտաքին խցերի մտոցներ: Ունի 
նաև կենսագազի հեռացման խողովակին 
միակցված կոմպրեսոր, դրա ելքին միակցված 
կենսագազի հեղուկ զանգվածը դեպի ներքին 
խուց մատուցող կցախողովակ, ներքին խցում 
տեղակայված սնամեջ պատերով կենտրոնական 
խողովակ, դեպի այդ խողովակի պատերի 
ներսը ջերմակրի մատուցման և հեռացման 
խողովակներ, ներքին խցում կենտրոնական 
խողովակի շուրջը տեղակայված, ծակոտկեն 
մակերևույթով պտտվող խառնիչներ:

Բարձրացվում է մեթանթենքի արդյունա-
վետությունը, 1 նկ.:  

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 325  (13) U
C12G 3/00

(21) AM20130008U (22) 05.02.2013
(71) Մանվել Սուքոյան (AM)
(72) Մանվել Սուքոյան (AM)
(73) Մանվել Սուքոյան, 4003, Տավուշի մարզ, 
գյուղ Ակնաղբյուր (AM)
(54) Բրենդիի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գինեգործությանը, 
մասնավորապես՝ բրենդիի ստացման եղանակ-
ներին:

Սպիրտը հասունացնում են կաղնու փայտից 
պատրաստած տակառներում, կուպաժավորում 

են՝ ավելացնելով փափուկ ջուր և շաքարի օշա-
րակ, մշակում են ցրտով և ֆիլտրում: Որպես 
սպիրտ վերցնում են սև սալորի, սերկևիլի, 
ծիրանի, տանձի և խնձորի 60-70%-անոց 
սպրիտ ների խառնուրդը՝ սպիրտների 1:2:3:4:10 
ծավալային հարաբերակցությամբ, ընդ որում 
կուպաժավորում են նախքան հասունացումը՝ 
մինչև սպիրտի 42-45% ծավ. թնդության, 
իսկ հասունացումը կատարում են 30-35˚C 
ջերմաստիճանում 3 ամսվա ընթացքում:

Բարձրանում է բրենդիի որակը:
_____________________

(51) (2013.01)  (11) 326  (13) U
C12H 1/00

(21) AM20120167U (22) 20.11.2012
(71) Սամվել Ղազարյան (AM)
(72) Սամվել Ղազարյան (AM)
(73) Սամվել Ղազարյան, 0028, Երևան, Արաբկիրի 
38-րդ փող., 5 (AM)
(54) Սպիրտի հասունացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գինեգործությանը, 
մասնավորապես՝ սպիրտի հասունացման 
եղանակներին։

Սպիրտը հասունացնում են մանրացրած 
փայտանյութի առկայության պայմաններում, 
ընդ որում որպես փայտանյութ օգտագործում 
են ազնվամորու աշնանային էտի ցողունները, 
իսկ սպիրտը հասունացնում են առնվազն վեց 
ամսվա ընթացքում:

Բարձրացվում են սպիրտի զգայարանական 
հատկությունները։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 327  (13) U
H04L 9/00

(21) AM20130009U (22) 06.02.2013
(31) AM20120156   (32) 07.11.2012   (33) AM
(71) Գուրգեն Գորիկի Հակոբյան (AM)
(72) Գուրգեն Գորիկի Հակոբյան (AM), Նանար 
Վալոդի Շահվերդյան (AM), Արա Էդվարդի 
Երեսսյան Նեգարչի (AM), Սերգեյ Հակոբի 
Սարգսյան (AM)
(73) Գուրգեն Գորիկի Հակոբյան, 0019, Երևան, 
Անտառային 158/1, բն. 8 (AM)
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(54) Ապրանքները կեղծիքից պաշտպանելու 
եղանակ
(57) Ըստ եղանակի ապրանքի վրա փակցնում 
են բաց և փակ կոդերի զույգ պարունակող 
պիտակ: Կոդերը գեներացնում են և պահպանում 
սերվերում գտնվող տվյալների շտեմարանում: 
Ապրանքի իսկության ստուգման համար 
հեռա հաղորդակցման էլեկտրոնային միջոցի 
օգնությամբ կապ են ստեղծում սպառողի և 
սերվերի միջև: Առնվազն մեկ անգամ նշված 
կոդերից մեկը փոխանցում են սերվեր: Սերվերում 
տեղադրված համակարգչային ծրագրի միջոցով 
ստանում են կոդը, մշակում են այն, համեմատում 

են տվյալների շտեմարանում պահպանված 
կոդերի հետ և գեներացնում են պատասխան: 
Պատասխանը հեռահաղորդակցման էլեկտրո-
նային միջոցի օգնությամբ ուղարկում են սպա-
ռողին: Առաջարկված եղանակի համաձայն 
զույգի կոդերից յուրաքանչյուրը գեներացնում 
են պատահականության սկզբունքով, որոնք 
նույնպես պատահականության սկզբունքով 
զուգակցում են միմյանց տվյալների շտեմարանում:

Բարձրացվում է ապրանքները կեղծիքից 
պաշտպանելու մակարդակը, 4 նկ.:

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

(51) 06-01 (11) 314  (13) S
(21) 20130017  (22) 28.03.2013
(71) Կարեն Ռոբերտի Դավթյան (AM)
(72) Կարեն Դավթյան (AM), Կարեն Խաչիկյան (AM)
(73) Կարեն Դավթյան, Երևան, Արցախի փ. 20 շ., 
բն. 54 (AM), Կարեն Խաչիկյան, Երևան, Ավան, 
Խուդյակովի 47/1տ. (AM)
(54) Փոփոխական դարակաշար - պատ
(55)

_____________________
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(51) 26-04 (11) 315  (13) S
(21) 20130004 (22) 01.03.2013
(71) Աշոտ Կիրակոսյան (AM)
(72) Աշոտ Կիրակոսյան (AM)
(73) Աշոտ Կիրակոսյան, Երևան, փ. Բ. Բատիկյան, 
տուն 60 (AM)
(54) Կրակաման-կանթեղ
(55)

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
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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
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(210) 20120853 (111) 19858
(220) 28.06.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 28.06.2022
(730) Մանիկա Ս.պ.Ա, IT
(442) 08.10.2012
(540)

(511) 
դաս 5. ֆունգիցիդներ:

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20121230 (111) 19859
(220) 05.09.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 05.09.2022
(730) «Սիս նատուրալ» ՍՊԸ, Արագածոտնի 

մարզ, գ. Աղձք, AM
(442) 19.09.2012
(540)

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. պոլիէթիլենային տարա.
դաս 32. բնական հյութեր, հանքային 

և գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգա-
հյութեր:

 ____________________

(210) 20121291 (111) 19860
(220) 13.09.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 13.09.2022
(730) Վիքթորիա`ս Սիքրիթ Սթորզ Բրենդ 

Մենեջմենթ, Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US

(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 3. անձնական խնամքի միջոցներ և 

օծանելիքային արտադրանք, այն է՝ դուխիներ, 
օծանելիք օդեկոլոն, անուշաբույր ջուր, մարմնի 
հեղուկներ, մարմնի հեղուկացիրներ, մարմնի 
սփրեյներ, մարմնի թեփազերծման միջոցներ, 
փրփուրներ լոգանքի համար, լոգանքի ժելեր, 
մարմնի լվացման միջոցներ, մարմնի օճառներ, 
մարմնի յուղեր, մարմնի քսուքներ, մարմնի 
լոսյոններ, մարմնի փոշիներ, ձեռքի լոսյոններ 
և ձեռքի քսուքներ. կոսմետիկական միջոցներ, 
այն է՝ միջոցներ աչքերի տակի թերությունների 
քողարկման համար, աչքերի ստվերաներկեր, 
աչքերի ընդգծման միջոցներ, սևաներկ (տուշ), 
աչքերի փայլավորման կոսմետիկական միջոցներ, 
եղունգների լաքեր, դիմափոշի, կարմրաներկ, 
հիմքեր շպարի համար և թերությունները 
քողարկող միջոցներ, հեղուկ հիմքեր. շուրթերի 
խնամքի դեղերով չտոգորված պատրաստուկներ, 
շրթներկեր, շուրթերի բալասաններ, շուրթերին 
ծավալ հաղորդող միջոցներ, փայլեր շուրթերի 
համար, շուրթերը պայծառացնող միջոցներ, 
հիմքեր շուրթերի համար, շուրթերը ընգծող 
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միջոցներ, շուրթերի քսուքներ, հիմքեր դեմքի 
համար, երանգավորող խոնավացնող միջոցներ, 
սնուցող քսուքներ, մաշկի լոսյոններ, շպարի 
հեռացման միջոցներ, դեմքի քսուքներ, մաքրող 
քսուքներ, մաքրող ժելեր, դեմքի տոնուսը 
բարձրացնող միջոցներ, խոնավացնող միջոցներ, 
քսուքներ աչքերի մշակման համար, միջոցներ 
դեմքի մաշկի մեռած բջիջների հեռացման 
համար, մաշկի փայլազրկման միջոցներ, մաշկի 
և դեմքի բրոնզավորող փոշիներ, թերությունները 
ծածկող փոշիներ, շողշողացող փոշիներ, աչքերի 
ստվերաներկերից, շրթներկերից, շուրթերի 
փայլերից, բրոնզներից, շուրթերի մատիտներից, 
սևաներկերից (տուշ), կարմրաներկերից և 
եղունգների լաքերից բաղկացած կոսմետիկական 
լրակազմեր.

դաս 14. ժամացույցներ և ձեռքի ժամա-
ցույցներ. ոսկերչական իրեր, այն է՝ վզնոցներ, 
ապարանջաններ, ականջօղեր, ոսկերչական 
քորոցներ, մատանիներ, ոտքի ապարանջաններ, 
թևքաճարմանդներ, համայիլներ, թալիսմաններ, 
բրելոկներ, կախոցներ, թանկարժեք մետաղից 
պատրաստված տուփեր հաբերի համար.

դաս 18. կանացի պայուսակներ, տեղա-
փոխման պայուսակներ բոլոր նպատակների 
համար, մեծ պայուսակներ, ճամփորդական 
պայուսակներ, ուսից կախվող պայուսակներ, 
քսակներ, կլատչ պայուսակներ, սուրհանդակ-
ների պայուսակներ, նախշազարդերով կտորից 
պայուսակներ, երեկոյան պայուսակներ, ձեռքից 
կախվող պայուսակներ, իրեղենի պարկեր, 
շների տեղափոխման համար պայուսակներ, 
գոտկային դրամապանակներ, ուսապարկեր, 
մարզիկների պայուսակներ, մարմնամարզիկ-
ների պայուսակներ, պայուսակներ երկարատև 
ճանապարհորդելու համար, համակարգիչների 
պայուսակներ, պորտֆելներ, ճամպրուկներ, 
ճանապարհորդական պայուսակներ հագուստի 
համար, տափակ ճամպրուկներ, լողափնյա 
պայուսակներ, տնտեսական պայուսակներ, փոքր 
պայուսակներ, դրամապանակներ, բանալիների 
պատյաններ, վարկաքարտերի պատյաններ, 
դատարկ վաճառվող կոսմետիկական պայու-
սակներ և  պատյաններ,  հովանոցներ, 
անձրևա կալներ, անձնագրերի պատյաններ, 
մանրադրամի քսակներ, չեկերի պատյաններ և 
գոտիներ.

դաս 25. սպորտային տոպեր և կրծկալներ, 
վարտիքներ, տաբատներ և արդրավարտիքներ, 
կիսաշրջազգեստներ, կարճատաբատներ, T-աձև 
շապիկներ, ուսափոկերով շապիկներ, ջինսեր, 
բաճկոններ, վերարկուներ, շրջազգեստներ, 
մարզիկների հագուստ, հարսանեկան հագուստ, 
առօրյա հագուստ, տոնական հագուստ, հան-
դի սավոր հագուստ, մարմնամարզիկների 
հագուստ, հղիների հագուստ, սպորտային 
հագուստ, արևապաշտպան հագուստ, լողափ-
նյա լայն հագուստ, լողափնյա հագուստ, 
սարոնգներ (ինդոնեզիական ժողովրդական 
հագուստ), լողազգեստներ, իրանակալներ 
(իրանը ձգող ներքնազգեստ), բոդիներ, 
կրծկալներ, բյուստյեներ (առանց կապերի 
կանացի տոպեր), լիֆեր, կանացի գիշերային 
կամ տնային լայն շապիկներ, կորսետներ, 
կախակապերով գոտիներ, տակի սպիտակեղեն, 
կիսավարտիքներ, կոմբինացիաներ, տղամարդու 
կիսավարտիքներ, ներքնաշապիկներ, ներքնա-
զգեստ, բաճկոնակներ, բեյսբոլի կեպիներ, 
բոլորագլխարկներ, գլխակապեր, լոգանքի 
գլխարկներ, սպորտային գլխարկներ, ծղոտից 
գլխարկներ, արևային բոլորագլխարկներ, 
կոստյումներ, լողագլխարկներ, սպորտային 
կոշիկներ, լողափնյա կոշիկներ, առօրյա 
կոշիկներ, երեկոյան կոշիկներ, մարզանքի 
կոշիկներ, գուլպաներ, ձեռնոցներ, թաթմաններ, 
խալաթներ, տրիկոտաժե արտադրանք, երկար 
զանկապաններ, նեյլոնից զուգագուլպաներ, 
երկար գուլպաներ, զուգագուլպաներ, լոգարանի 
խալաթներ, կորսաժներ, հանգստին հարմար 
հագուստ, նեգլիժե (թեթև տնային հագուստ), 
գիշերային խալաթներ, գիշերանոցներ, պիժա-
մաներ, գիշերային սպիտակեղեն, թեդիներ 
(կիսավարտիքից և վերնամասից բաղկացած 
կանացի ներքնազգեստ), շարֆեր, վզկապներ 
և կաշնեներ.

դաս 35. մանրածախ խանութների ծառայու-
թյուններ, մանրածախ խանութների օնլայն 
ծառայություններ և փոստային պատվերների 
ծառայություններ, բոլորը վերաբերող հագուստի 
բնագավառին, ներառյալ` սպիտակեղենին 
և ներքնազգեստին, կաշվե իրերին, նորա-
ձևության պարագաներին, ոսկերչական իրե-
րին, կոշկեղենին, կոսմետիկական միջոցներին, 
անձնական խնամքի պարագաներին, ակնոց-
ներին, պայուսակներին և կենցաղային ապրանք-
ներին:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20121300 (111) 19861
(220) 14.09.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 14.09.2022
(730) Ակավա Լիմիթիդ, MT
(442) 07.12.2012
(540)

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

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

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121304 (111) 19862
(220) 14.09.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 14.09.2022
(730) Ակավա Լիմիթիդ, MT
(442) 07.12.2012
(540)

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

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121338 (111) 19863
(220) 24.09.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 24.09.2022
(730) Վան Հիս ԳմբՀ, DE
(442) 17.01.2013
(310) 011125853   (320) 17.08.2012   (330) EM
(540)

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր մսամթերքի 

պահածո յացման,  էմո ւ լսացման,  մանր 
կտրատ ման, ներկման և համեմման համար. 
էմուլգարարներ. համի ուժեղարարներ. համե-
մունքներ և համեմունքի խառնուրդներ կրող 
նյութեր (համեմունքներ) սննդամթերքի պատ-
րաստման համար, որոնք ընդգրկված են 1-ին 
դասում.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
երշիկեղեն. մսի էքստրակտներ. չորացրած 
կաթնամթերք. շիճուկ, կաթնաշաքար և կաթնա-
պրոտեիններ և դրանցից պատրաստված 
արտադրանք, որն ընդկրկված է 29-րդ դասում. 
պահածոյացված, չորացրած և ջերմային մշակման 
ենթարկված բանջարեղեն. կենդանական և 
բանջարեղենային սպիտակուցներ, դրանցից 
պատրաստված արտադրանք սննդի համար.

դաս 30. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունքներ). ամոքանք, համեմունքի և 
ամոքանքի էքստրակտներ. համեմված աղեր. 
համի ուժեղարարներ. համեմունքներ և համե-
մունքի խառնուրդներ պարունակող նյութեր 
(համեմունքներ) սննդամթերքի պատրաստման 
համար, որոնք ընդգրկված են 30 -րդ դասում. 
խոտաբույսեր (պահածոյացված). սննդային 
օսլա. մոդիֆիկացված օսլա սննդի համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121356 (111) 19864
(220) 01.10.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 01.10.2022
(730) Վիքթորիա`ս Սիքրիթ Սթորզ Բրենդ 

Մենեջմենթ, Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US
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(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 3. անձնական խնամքի միջոցներ և 

օծանելիքային արտադրանք, այն է՝ դուխիներ, 
օծանելիք, օդեկոլոն, անուշաբույր ջուր, մարմնի 
հեղուկներ, մարմնի հեղուկացիրներ, մարմնի 
սփրեյներ, մարմնի թեփազերծման միջոցներ, 
փրփուրներ լոգանքի համար, լոգանքի ժելեր, 
մարմնի լվացման միջոցներ, մարմնի օճառներ, 
մարմնի յուղեր, մարմնի քսուքներ, մարմնի 
լոսյոններ, մարմնի փոշիներ, ձեռքի լոսյոններ 
և ձեռքի քսուքներ. կոսմետիկական միջոցներ, 
այն է՝ միջոցներ աչքերի տակի թերությունների 
քողարկման համար, աչքերի ստվերաներկեր, 
աչքերի ընդգծման միջոցներ, սևաներկ, աչքերի 
փայլավորման կոսմետիկական միջոցներ, 
եղունգ ների լաքեր, դիմափոշի, կարմրաներկ, 
հիմքեր շպարի համար և թերությունները 
քողարկող միջոցներ, հեղուկ հիմքեր. շուրթերի 
խնամքի դեղերով չտոգորված պատրաստուկներ, 
շրթներկեր, շուրթերի բալասաններ, շուրթերին 
ծավալ հաղորդող միջոցներ, փայլեր շուրթերի 
համար, շուրթերը պայծառացնող միջոցներ, 
հիմքեր շուրթերի համար, շուրթերը ընգծող 
միջոցներ, շուրթերի քսուքներ, հիմքեր դեմքի 
համար, երանգավորող խոնավացնող միջոցներ, 
սնուցող քսուքներ, մաշկի լոսյոններ, շպարի 
հեռացման միջոցներ, դեմքի քսուքներ, մաքրող 
քսուքներ, մաքրող ժելեր, դեմքի տոնուսը 
բարձրաց նող միջոցներ, խոնավացնող միջոցներ, 
քսուքներ աչքերի մշակման համար, միջոցներ 
դեմքի մաշկի մեռած բջիջների հեռացման 
համար, մաշկի փայլազրկման միջոցներ, մաշկի 
և դեմքի բրոնզավորող փոշիներ, թերությունները 
ծածկող փոշիներ, շողշողացող փոշիներ, աչքերի 
ստվերաներկերից, շրթներկերից, շուրթերի 
փայլերից, բրոնզներից, շուրթերի մատիտներից, 
սևաներկերից, կարմրաներկերից և եղունգների 
լաքերից բաղկացած կոսմետիկական լրակազմեր.

դաս 25. սպորտային տոպեր և կրծկալներ, 
վարտիքներ, տաբատներ և անդրավարտիքներ, 
կիսաշրջազգեստներ, կարճատաբատներ, T-աձև 
շապիկներ, ուսափոկերով շապիկներ, ջինսեր, 
բաճկոններ, վերարկուներ, շրջազգեստներ, 
մարզիկների հագուստ, հարսանեկան հագուստ, 
առօրյա հագուստ, տոնական հագուստ, հանդի-
սավոր հագուստ, մարմնամարզիկների հա-
գուստ, հղիների հագուստ, սպորտային հագուստ, 
արևապաշտպան հագուստ, լողափնյա լայն 
հագուստ, լողափնյա հագուստ, սարոնգներ 
(ինդոնեզիական ժողովրդական հագուստ), 
լողազգեստներ, իրանակալներ (իրանը ձգող 
ներքնազգեստ), բոդիներ, կրծկալներ, բյուստ-
յեներ (առանց կապերի կանացի տոպեր), 
կրծքակալներ, կանացի գիշերային կամ տնային 
լայն շապիկներ, կորսետներ, կապիչներ, կա-
խա կապերով գոտիներ, տակի սպիտակեղեն, 
կիսա վարտիքներ, կոմբինացիաներ, կարճ 
կիսավարտիքներ, ներքնաշապիկներ, ներք-
նա զգեստ, բաճկոնակներ, բեյսբոլի կեպիներ, 
բոլորագլխարկներ, գլխակապեր, լոգանքի 
գլխարկներ, սպորտային գլխարկներ, ծղոտից 
գլխարկներ, արևային բոլորագլխարկներ, 
կոստյումներ, լողագլխարկներ, սպորտային 
կոշիկներ, լողափնյա կոշիկներ, առօրյա կո-
շիկներ, երեկոյան կոշիկներ, մարզանքի կո-
շիկ ներ, գուլպաներ, ձեռնոցներ, թաթմաններ, 
խալաթներ, տրիկոտաժե արտադրանք, երկար 
զանկապաններ, նեյլոնից զուգագուլպաներ, 
երկար գուլպաներ (չուլկիներ), զուգագուլպաներ, 
լոգարանի խալաթներ, խալաթներ, կորսաժներ, 
հանգստին հարմար հագուստ, նեգլիժե (թեթև 
տնային հագուստ), գիշերային խալաթներ, 
գիշերանոցներ, պիժամաներ, գիշերային սպի-
տակեղեն, սեղմիրանային կիսավարտիքներ, 
թեդիներ (կիսավարտիքից և վերնամասից 
բաղկացած կանացի ներքնազգեստ), շարֆեր, 
վզկապներ և կաշնեներ.

դաս 35. մանրածախ խանութների ծառա-
յություններ, մանրածախ խանութների օնլայն 
ծառայություններ և փոստային պատվերների 
ծառայություններ, բոլորը վերաբերող հագուստի 
բնագավառին, ներառյալ` սպիտակեղենին և 
ներքնազգեստին, կաշվե իրերին, նորաձևության 
պարագաներին, ոսկերչական իրերին, կոշկե ղե-
նին, կոսմետիկական միջոցներին, անձնական 
խնամքի պարագաներին, ակնոցներին, պայու-
սակներին և կենցաղային ապրանքներին:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20121395 (111) 19865
(220) 12.10.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 12.10.2022
(730) ՌԵՔ Սըրեմիքս Փի.Էս.Սի., AE
(442) 20.12.2012
(540)

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

(511) 
դաս 8. դանակավոր իրեր, այն է՝ պատա ռա-

քաղներ, դանակներ, գդալներ, սեղանի սպասք 
(ոչ թանկարժեք մետաղներից).

դաս 21. խոհանոցային կամ տնային կահ-
կարասի և սպասք՝ պատրաստված ճենապա-
կուց, ոսկրե ճենապակուց և ապակուց, ճաշի 
սպասք՝ պատրաստված ճենապակուց, ոսկրե 
ճենապակուց և ապակուց, շշեր, լագաններ, 
օճառամաններ, սրբիչների կախիչներ, զուգա-
րանի թղթի բռնիչներ.

դաս 24. սեղանի ծածկոցներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121406 (111) 19866
(220) 15.10.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 15.10.2022
(730) «Ա-Թիվի» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 56/2, AM
(442) 05.11.2012
(540)

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

____________________

(210) 20121485 (111) 19867
(220) 01.11.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 01.11.2022
(730) «Բրեինդ» ՍՊԸ, 0019, Երևան, Սոսեի փող., 

տուն 30, AM
(442) 20.11.2012
(540)

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

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա րա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. բրենդավորում. մարքեթինգային 
հետազոտություններ, գործարար խորհրդա-
տվու թյուն.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
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. գրաֆիկական դիզայն. 
վեբ-դիզայն: 

____________________

(210) 20121498 (111) 19868
(220) 06.11.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 06.11.2022
(730) «Բենե» ՍՊԸ, 0070, Երևան, Վարդանանց 

28, բն. 53, AM
(442) 20.11.2012
(540)

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

րինիչներ. հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր.
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դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, բնական 
բույսեր և ծաղիկներ:  

____________________

(210) 20121539 (111) 19869
(220) 15.11.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 15.11.2022
(730) Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի 

նահանգ, US
(442) 20.12.2012
(540)

(511) 
դաս 3. ոտքի խնամքի միջոցներ (ոչ բժշկա-

կան), աերոզոլներ՝ ոտքերը կոշիկներում շփումից 
պաշտպանելու համար (ոչ բժշկական):
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121550 (111) 19870
(220) 20.11.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 20.11.2022
(730) «Արքա պրոդակտ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր 

Նորքի համայնք, 3-րդ մ/շ., 33ա շ., 1-ին 
բն., AM

(442) 07.12.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և երկնա-
գույն գույներով:

(511) 
դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր:

 ____________________

(210) 20121557 (111) 19871
(220) 21.11.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 21.11.2022

(730) «Արագիլ սթայլ» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
29, բն. 26, AM

(442) 20.12.2012
(540)

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

(511) 
դաս 29. աղցաններ.
դաս 30. կիսաֆաբրիկատներ, մասնա-

վորապես՝ նրբաբլիթներ, կարկանդակներ 
(մսային և բանջարեղենային). թխվածքներ, 
պելմեններ, խինկալի, կարկանդակ:  

____________________

(210) 20121593 (111) 19872
(220) 27.11.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 27.11.2022
(730) Սիլագ ԳմբՀ Ինթըրնեշնլ, CH
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ ապրանքներ 
բուժական նպատակների համար. բժշկական 
ապրանքներ, դեղային պատրաստուկներ 
բուժա կան նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ, նյութեր բուժական նպա-
տակների համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121594 (111) 19873
(220) 27.11.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 27.11.2022
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(730) Սիլագ ԳմբՀ Ինթըրնեշնլ, CH
(442) 17.01.2013
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, մոխրա-
գույն, վարդագույն, կապույտ, երկնա գույն 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ ապրանքներ 
բուժական նպատակների համար. բժշկական 
ապրանքներ, դեղային պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ, նյութեր բուժական նպա-
տակների համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121595 (111) 19874
(220) 27.11.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 27.11.2022
(730) Սիլագ ԳմբՀ Ինթըրնեշնլ, CH
(442) 17.01.2013
(540)

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

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ ապրանքներ 
բուժական նպատակների համար. բժշկական 
ապրանքներ, դեղային պատրաստուկներ 
բուժա կան նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ, նյութեր բուժական նպա-
տակների համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121616 (111) 19875
(220) 29.11.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 29.11.2022
(730) «Արտ թիմ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 

18, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(511) 
դաս 41. երաժշտական փառատոների 

կազմակերպում. կինոփառատոների կազմա-
կերպում:  

____________________

(210) 20121626 (111) 19876
(220) 03.12.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 03.12.2022
(730) Շենժեն Յոնգնուո Ֆոտոգրաֆիք Էքուիփ-

մենթ Քո., Լթդ, CN
(442) 06.02.2013
(540)

(511) 
դաս 9.  օպտիկական ոսպնյակներ, 

օբյեկ տիվներ (օպտիկա), լուսանկարչական 
ապարատներ, բռնկալամպեր (լուսա նկար-
չություն), շարժական հեռախոսներ, տեսա-
գրման սարքեր, կինոնկարահանման խցիկներ, 
համակարգիչներ, հեռակառավարման սարքա-
վորումներ, լուսանկարչական փականներ, 
էլեկտրական կուտակիչների լիցքավորման 
սարքեր, տպիչներ:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20121658 (111) 19877
(220) 07.12.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 07.12.2022
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 

8, բն. 1, AM
(442) 20.12.2012
(540)
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(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:  

____________________

(210) 20121659 (111) 19878
(220) 07.12.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 07.12.2022
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 

8, բն. 1, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

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

____________________

(210) 20121660 (111) 19879
(220) 07.12.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 07.12.2022
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 

8, բն. 1, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ: 

____________________

(210) 20121663 (111) 19880
(220) 07.12.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 07.12.2022
(730) Ուինդհամ Հոթելզ ընդ Ռիզորթս, ԼԼՔ, US
(442) 06.02.2013
(540)

(511) 
դաս 43. առողջարանային հյուրանոցների, 

հյուրանոցների, մոթելների և ռեստորանների 
ծառայություններ. ժամանակավոր կացարանների 
տրամադրման ծառայություններ. հանգստավայրի 
վարձակալման ծառայություններ. ժամանակավոր 
կացարանների ամրագրում երրորդ անձանց 
համար. հյուրընկալման ծառայություններ, այն է՝ 
բնակատեղով, սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովում. հյուրանոցային համարների, բնա-
կատեղերի և ժամանակավոր կացարանների 
տրամադրման, գրանցման և ամրագրման 
ծառա յություններ. ռեստորանների նախօրոք 
պատվիրման ծառայություններ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121664 (111) 19881
(220) 07.12.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 07.12.2022
(730) Ուինդհամ Հոթելզ ընդ Ռիզորթս, ԼԼՔ, US
(442) 06.02.2013
(540)
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(511) 
դաս 43. առողջարանային հյուրանոցների, 

հյուրանոցների, մոթելների և ռեստորան ների 
ծառայություններ. ժամանակավոր կացարանների 
տրամադրման ծառայություններ. հանգստավայրի 
վարձակալման ծառայություններ. ժամանակավոր 
կացարանների ամրագրում երրորդ անձանց 
համար. հյուրընկալման ծառայություններ, այն 
է՝ բնակատեղով, սննդամթերքով և ըմպելիքնե-
րով ապահովում. հյուրանոցային համարների, 
բնակատեղերի և ժամանակավոր կացարանների 
տրամադրման, գրանցման և ամրագրման 
ծառայություններ. ռեստորանների նախօրոք 
պատվիրման ծառայություններ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121665 (111) 19882
(220) 07.12.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 07.12.2022
(730) Ուինդհամ Հոթելզ ընդ Ռիզորթս, ԼԼՔ, US
(442) 06.02.2013
(540)

(511) 
դաս 43. առողջարանային հյուրանոցների, 

հյուրանոցների, մոթելների և ռեստորանների 
ծառայություններ. ժամանակավոր կացարանների 
տրամադրման ծառայություններ. հանգստավայրի 
վարձակալման ծառայություններ. ժամանակավոր 
կացարանների ամրագրում երրորդ անձանց 
համար. հյուրընկալման ծառայություններ, այն է՝ 
բնակատեղով, սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովում. հյուրանոցային համարների, 
բնակատեղերի և ժամանակավոր կացարանների 
տրամադրման, գրանցման և ամրագրման 
ծառայություններ. ռեստորանների նախօրոք 
պատվիրման ծառայություններ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121689 (111) 19883
(220) 13.12.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 13.12.2022
(730) «Ա-Թիվի» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 56/2, AM
(442) 17.01.2013

(540)

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

 ____________________

(210) 20121717 (111) 19884
(220) 19.12.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 19.12.2022
(730) Թամրոն Քո., Լթդ., JP
(442) 06.02.2013
(540)

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր և գործիքներ. 
էլեկտրա կանության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
DVD-ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչ-
ներ. կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ, համակարգիչներ. 
համակարգչային ծարագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ. օպտիկական սարքեր և 
բաղադրամասեր սարքավորանքի մուտքի 
(ելքի) համար (ներառյալ` տեղեկամուտներ, 
պատճենահան մեքենաներ, ֆաքսի մեքե-
նաներ, տպիչներ),  գրանցման սար քեր 
(ներառյալ` օպտիկական տեղեկակիրներ), 
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ցուցա սարքերի տարրեր. պատվերով հայելի-
ներ լազերի օգտագործման համար, բևեռա-
ցած լուսաբաժանիչներ, պրիզմաներ, բարակ 
պատվածքով կինոժապավեններ, օպտիկական 
շարժիչներ հեղուկբյուրեղային պրոյեկտոր-
ների համար, սարքեր լազերային օպտիկական 
համակարգերի համար, երկգույն հայելիներ, 
երկգույն պրիզմաներ, թվային լուսանկարչա-
կան ապարատների ոսպնյակների տարրեր, 
տեսախցիկների ոսպնյակների տարրեր, 
շար ժական հեռախոսների լուսանկարչա-
կան ապարատների ոսպնյակների տարրեր, 
օպտի կական ապարատներ և գործիքներ, 
ներառյալ` փորձարկիչ թիթեղներ ոսպնյակ-
ների մակերևույթի ճշտգրտության զննման 
համար, փոփոխական մասշտաբի մեծացման 
(փոքրացման) ավտոմատ կառավարման 
լուսանկարչական ապարատներ (տեսախցիկ-
ներ (մասշտաբի մեծացման (փոքրացման) 
ներկառուցված ոսպնյակներով լուսանկարչական 
ապարատներ (տեսախցիկներ), թվային լուսա-
նկարչական ապարատներ (տեսախցիկներ), 
միջին ֆորմատի լուսանկարչական ապա րատ-
ներ(տեսախցիկներ). տեսազննման տեսա -
խցիկներ, այլ լուսանկարչական ապարատ-
ներ (տեսախցիկներ), ոսպնյակներ, ներառյալ` 
լո ւսանկարչական ոսպնյակներ,  տեսա-
զննման տեսախցիկների ոսպնյակներ, 
թվա յին լուսանկարչական ապարատների 
ոսպնյակներ, տեսախցիկների ոսպնյակներ, 
շարժական հեռախոսների լուսանկարչական 
ապարատների ոսպնյակներ, ապագնդային 
ոսպնյակներ, գնդային ոսպնյակներ, պրոյեկ-
ցիոն ոսպնյակներ, մասշտաբի մեծացման 
(փոքրացման) մեքենայացված կարգավոր-
մամբ ոսպնյակներ, փոփոխական կիզակետով 
ոսպնյակներ (օբյեկտիվներ), ֆիքսված կիզա-
կետով ոսպնյակներ հսկողության համար, 
համափոխարինելի ոսպնյակներ թվային լուսա-
նկարչական ապարատների և այլ խցիկների 
համար, ոսպնյակներ վերահսկիչ տեսախցիկ-
ների համար, ձեռնարկության սարքավորանքի 
ավտոմատացման համար ոսպնյակներ, խոշո-
րացույցով ոսպնյակներ, լայնանկյունաձև 
ոսպնյակներ, հեռուստաօբյեկտիվներ, մակրո-
օբյեկտիվներ, մշտական կիզակետային հեռա-
վորությամբ ոսպնյակներ, ինֆրակարմիր 
ոսպնյակներ, լուսանկարչության մեջ օգտա-

գործվող զտիչներ, հեռակերպափոխիչներ, 
հավելադիր (լուսանկարչական), մենահենա-
րան ներ,  լո ւսանկարչական ապարատ-
ների (տեսախցիկների) համար ուսապա-
յուսակներ, լուսանկարչական ապարատների 
(տեսախցիկների) համար պայուսակներ, 
լուսանկարչական ապարատների (տեսա-
խցիկների) համար պատյաններ, օբյեկտիվների 
կափարիչներ, շրջանակի ադապտերներ, 
հետին պատ տեսաժապավենի համար (film 
backs), դիտաններ, այլ մասեր և պարագաներ 
թվային լուսանկարչական ապարատների և 
այլ խցիկների համար. կինոնկարահանման 
ապարատներ և գործիքներ. ինտերֆերաչափ, 
գնդաչափ. ճնշաձուլման համար կաղապարներ, 
պլաստիկ կաղապարման համար բաղա-
դրամասեր. քթակնոցներ (պենսնե), հպա-
ոսպնյակներ. հեռահաղորդակցության մեքե-
նաներ, ապարատներ, դրանց մասեր և պարա-
գաներ. ինֆրակարմիր լուսանկարչական 
ապարատներ (տեսախցիկներ),  ինֆրա-
կար  միր  լ ո ւ սանկարչական ապարատ-
ների(տեսա խցիկների) ոսպնյակների տար-
րեր,  տեսախցիկներ տրանսպոր տային 
միջոցների  համար,  տրանսպոր  տային 
միջոցների տեսախցիկների ոսպնյակներ, 
տրանս պորտային միջոցների տեսախցիկների 
ոսպնյակների տարրեր, համայնապատկերի 
տեսա րանով լուսանկարչական ապարատներ 
(տեսախցիկներ), տրանսպորտային միջոցների 
լուսավորման օպտիկական համակարգեր, 
հեռարձակ ինֆրակարմիր լուսանկարչական 
ապարատներ (տեսախցիկներ), հեռարձակ 
ինֆրակարմիր լուսանկարչական ապարատ-
ների (տեսախցիկների) համափոխարինելի 
ոսպնյակներ, հեռարձակ ինֆրակարմիր 
ոսպնյակների տարրեր, հեռարձակ ինֆրա-
կարմիր ոսպնյակներ, պաշտպանիչ թասակով 
լուսանկարչական ապարատներ (տեսախցիկներ), 
“ձկան աչք” տեսակի ոսպնյակներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121718 (111) 19885
(220) 19.12.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 19.12.2022
(730) Էլիտ Գոլդ Լթդ., VG
(442) 17.01.2013
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(540)

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

հացահատիկային արտադրանք. հացահատիկի 
հիմքով տարբեր տիպի և համի ըմպելիքների 
արտադրության պատրաստուկներ, ներառյալ 
մրգեր. թխվածքաբլիթներ. շոկոլադ. վաֆլի. 
քաղցրավենիք և հրուշակեղեն:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20121719 (111) 19886
(220) 19.12.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 19.12.2022
(730) Էլիտ Գոլդ Լթդ., VG
(442) 17.01.2013
(540)

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

հացահատիկային արտադրանք. հացահատիկի 
հիմքով տարբեր տիպի և համի ըմպելիքների 
արտադրության պատրաստուկներ, ներառյալ 
մրգեր. թխվածքաբլիթներ. շոկոլադ. վաֆլի. 
քաղցրավենիք և հրուշակեղեն:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20121720 (111) 19887
(220) 19.12.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 19.12.2022
(730) Էլիտ Գոլդ Լթդ., VG
(442) 17.01.2013
(540)

(526) Բացի «TORA BIKA», «CHOCO GRANULE» 
արտահայտություններից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կարմիր, կանաչ, մուգ և բաց շագա-
նակագույն, գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. սուրճ:

(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20121723 (111) 19888
(220) 21.12.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 21.12.2022
(730) «Ավիաինֆոտել» ՓԲԸ, Երևան, Մյասնիկյան 

պող., շենք 2, AM
(442) 17.01.2013
(540)

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

խական, լուսանկարչական, կինեմա տո գրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ-
ներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ 
և տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.
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դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-
ռա յություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա-
կան վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում: 

____________________

(210) 20121729 (111) 19889
(220) 21.12.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 21.12.2022
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US
(442) 21.02.2013
(540)

(511) 
դաս 9. ակնոցներ և ոսպնյակներ. ակնոց-

ների աքսեսուարներ. ակնոցների մաքրող հավա-
քածուներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121740 (111) 19890
(220) 24.12.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 24.12.2022
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US
(442) 21.02.2013
(540)

(511) 
դաս 3. մաշկի խնամքի պատրաստուկ-

ներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, օճառներ, 
կոսմետիկական միջոցներ, մազերի լոսյոններ. 
ատամի փոշիներ և մածուկներ: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121742 (111) 19891
(220) 25.12.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 25.12.2022
(730) «Ս.Է.Գ.Ա. Ֆլեքս» ՍՊԸ, 0017, Երևան, 

Սարի Թաղ, 12 փ., 21 տուն, AM
(442) 06.02.2013

(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կարմիր 
և կապույտ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 18. թաղանթներ երշիկի համար.
դաս 35. առևտուր.
դաս 40. տպագրություն: 

____________________

(210) 20121762 (111) 19892
(220) 26.12.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 26.12.2022
(730) «Ա-Թիվի» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 56/2, AM
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

____________________

(210) 20130019 (111) 19893
(220) 14.01.2013 (151) 30.05.2013
 (181) 14.01.2023
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(730) Արման Սամվելի Ծատուրյան, Երևան, 
Զվարթնոց Ա շենք, բն. 31, AM

(442) 06.02.2013
(540)

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

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

(511) 
դաս 9. կինեմատոգրաֆիական, ձայնի 

կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և տեղե կա-
տվության թվային այլ կրիչներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. 

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 41. զվարճություններ և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում:

____________________

(210) 20130022 (111) 19894
(220) 15.01.2013 (151) 30.05.2013
 (181) 15.01.2023
(730) «Պրահա» ՍՊԸ, Երևան, Սիլիկյան թաղ., 

4-րդ փ., 17/1, AM
(442) 06.02.2013
(540)

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

(511) 
դաս 43. հյուրանոց: 

____________________

(210) 20130082 (111) 19895
(220) 24.01.2013 (151) 30.05.2013
 (181) 24.01.2023
(730) Մակար Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, գ. 

Բամբակաշատ, AM
(442) 21.02.2013
(540)

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

(511) 
դաս 30. թեյ, թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

____________________

(210) 20130083 (111) 19896
(220) 24.01.2013 (151) 30.05.2013
 (181) 24.01.2023
(730) Մակար Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, գ. 

Բամբակաշատ, AM
(442) 21.02.2013
(540)

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

(511) 
դաս 30. թեյ, թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:  

____________________

(210) 20130092 (111) 19897
(220) 29.01.2013 (151) 30.05.2013
 (181) 29.01.2023
(730) «Գոլդ էյջ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 

2/1, բն. 10, AM
(442) 21.02.2013
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(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենդի): 
____________________

(210) 20130105 (111) 19898
(220) 31.01.2013 (151) 30.05.2013
 (181) 31.01.2023
(730) «Ակտիտուր» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 40, 

բն. 36, AM
(442) 21.02.2013
(540)

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

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

(511) 
դաս 39. փոխադրումներ. ապրանքների 

փաթեթավորում և պահպանում. ճանապար-
հորդությունների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20130106 (111) 19899
(220) 31.01.2013 (151) 30.05.2013
 (181) 31.01.2023
(730) «Ակտիտուր» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 40, 

բն. 36, AM

(442) 21.02.2013
(540)

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

(511) 
դաս 35. գովազդ. կառավարում գործա-

րարու թյան ասպարեզում. վարչարարական գոր-
ծունեություն գործարարության ասպա րեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. առևտուր: 

____________________

(210) 20130115 (111) 19900
(220) 01.02.2013 (151) 30.05.2013
 (181) 01.02.2023
(730) «Հայր և որդի Թանթուշյաններ» ՍՊԸ, 

Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի, Սանահին, 
կայարան 5/6, AM

(442) 21.02.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, երկնագույն, նարնջագույն և մուգ 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 24. անկողնու պարագաներ, սփռոցներ 

և վարագույրներ: 
____________________
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(210) 20130182 (111) 19901
(220) 15.02.2013 (151) 30.05.2013
 (181) 15.02.2023
(730) «Արալան» ՍՊԸ, Երևան, Խ. Դաշտենցի 

98, AM
(442) 07.03.2013
(540)

(511) 
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 

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

դաս 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 35. ներմուծում, արտահանում, առև -
տուր, գովազդ. գործերի կառավարում գործա-
րարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում: 

____________________

(210) 20121143 (111) 19902
(220) 24.08.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 24.08.2022
(730) Հովհաննես Վարդապետյան, Երևան, 

Դավթաշեն 2-րդ թաղ., 34շ., բն. 56, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

____________________

(210) 20121297 (111) 19903
(220) 14.09.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 14.09.2022
(730) Ակավա Լիմիթիդ, MT
(442) 07.12.2012
(540)

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

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգա-
յին ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121392 (111) 19904
(220) 12.10.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 12.10.2022
(730) ՌԵՔ Սըրեմիքս Փի.Էս.Սի., AE
(442) 06.02.2013
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կարմիր 
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 11. սանիտարատեխնիկական սարքա-

վորումներ, ներառյալ զուգարանակոնքեր, 
զուգարանի նստոցներ և ռեզերվուարներ, 
բիդեներ, լոգարանային խեցիներ և լվացա-
րաններ, լոգարանի խողովակներ, լոգարանա-
յին տակդիրներ, միզամաններ և միջնորմով 
միզամաններ. խոհանոցային խեցիներ և 
լվացարաններ, սանիտարատեխնիկական 
լվացարանակոնքեր, տաշտեր, վաննաներ, 
զուգարանային և լվացարանային սիֆոններ.

դաս 19. ոչ մետաղ յա շինանյութեր, 
ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով ոչ 
մետաղյա սալիկներով պատերի և հատակի 
համար.

դաս 21. խոհանոցային կամ տնային 
կահկարասի և սպասք (ոչ թանկարժեք 
մետաղ  ներից կամ դրանցով պատված), 
չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի 
(բացառությամբ շինարարական ապակու), 
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում, ներառյալ, 
բայց չսահմանափակվելով լագաններով, 
օճառամաններով, սրբիչների կախիչներով, 
զուգարանի թղթի բռնիչներով:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121484 (111) 19905
(220) 31.10.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 31.10.2022
(730) Ստրելսոն ԷյՋի, CH
(442) 20.12.2012
(540)

(511) 
դաս 3. եթերային յուղեր, անուշաբույր 

հեղուկացիրներ, օծանելիք, դեզոդորանտ 
պատ րաստուկներ անձնական օգտագործման 
համար, օճառներ, մարմնի և գեղեցկության 
խնամքի պարագաներ, մազերի խնամքի պատ-
րաստուկներ, ներառյալ՝ մազերի լոսյոններ, 
քսուքներ ատամների համար, բերանը ողողելու 
ոչ բժշկական հեղուկներ.

դաս 9. ակնոցներ և դրանց մասեր, ներառ-
յալ՝ արևային ակնոցներ, ակնոցների տուփեր.

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

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. մասնավորապես՝ 
քսակներ և դրամապանակներ, կենդանիների 
կաշիներ, մորթիներ, սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.

դաս 25. հագուստ տղամարդկանց, կանանց 
և երեխաների համար, գուլպաներ, գոտիներ, 
շալեր, աքսեսուարներ, մասնավորապես՝ 
գլխաշորեր, շարֆեր, շալեր և թաշկինակներ, 
ձեռնոցներ, ներքնազգեստ, գիշերազգեստ, 
լողազգեստ, լողանալու խալաթներ, կոշիկներ, 
գլխարկներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20121488 (111) 19906
(220) 01.11.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 01.11.2022
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(442) 07.12.2012
(540)
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(526) «SLIMS», «ROYAL» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է արծաթամոխրա-
գույն, կապույտ, կապտամանուշակագույն, 
սպի տակ, կարմիր գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա-

խոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում` 
սիգարներ, 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 
հարմարաքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ. լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121489 (111) 19907
(220) 01.11.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 01.11.2022
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(442) 07.12.2012
(540)

(526) «SLIMS», «DELUX» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է արծաթամոխրա-
գույն, բաց և մուգ մոխրամանուշակագույն, 
սպիտակ, կարմիր գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում` 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. 
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 
հարմարաքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ. լուցկի: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121497 (111) 19908
(220) 05.11.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 05.11.2022
(730) Էսըսթեք Քըմփյութր Ինքորփորեյշն, TW
(442) 07.12.2012
(540)

(511) 
դաս 9. նոութբուքեր. դյուրակիր համա-

կարգիչներ. պլանշետային համակարգիչներ. 
լեփթոփեր. համակարգիչների մկնիկներ. 
համակարգիչների ցուցասարքեր. համա-
կարգիչների կենտրոնական պրոցեսորներ. 
կոմպակտ սկավառակների նվագարկիչներ. 
անձնական համակարգիչներ .  հիմ նա-
հարթակներ. էլեկտրոնային գրքերի ընթեր-
ցիչներ. շարժական հեռախոսներ. անձ նա-
կան թվային քարտուղարներ (PDA). համա-
կարգչային ինտերֆեյսային հարթակներ. 
համակարգչային ցանցային սարքեր, այն 
է՝ ցանցային ինտերֆեյսային հարթակներ, 
երթուղարարներ, սռնակալներ, կամուրջներ, 
փոխանջատիչներ և կրկնիչներ. ծրագրային 
սարքավարներ (դրայվերներ). համակարգչային 
ծրագրային և ապարատային արտադրանք 
համակարգային ծրագրերի գործարկման 
համար. համակարգչային հեղուկաբյուրեղային 
ցուցասարքեր. համակարգչային տերմինալներ. 
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անձնական համակարգիչների հիշողության և 
հաղորդակցական քարտեր. լեփթոփ համա-
կարգիչների համար նախատեսված պատ-
յաններ. համակարգչային ապարա տային 
արտադրանք. համակարգչային ծրա գրային 
արտադրանք. թվային ձայնա- և տեսա-
նվագարկիչներ. միկրոֆոններ. բարձրա խոսներ 
համակարգիչների համար. համա կարգչային 
գրիչներ. պաշտպանիչ տուփեր և պատյաններ 
պլանշետային համակարգիչների համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121559 (111) 19909
(220) 21.11.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 21.11.2022
(730) Կիեզի ֆարմաչեուտիչի Ս.Պ.Ա, IT
(442) 20.12.2012
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր. խառնուրդներ և բաղադրություններ 
շնչառական հիվանդությունների և դրանց հետ 
կապված թոքային համախտանիշների բուժման 
համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121612 (111) 19910
(220) 29.11.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 29.11.2022
(730) «Ապառաժ մայնինգ» ՍՊԸ, Երևան, 

Դեղոյան 25, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(511) 
դաս 13. պայթուցիկ նյութեր: 

____________________

(210) 20121642 (111) 19911
(220) 05.12.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 05.12.2022
(730) Ուորլդուայդ Ֆրենչայզ Սիսթըմզ, Ինք., US
(442) 06.02.2013
(540)

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 

ծառայություններ, այն է՝ անշարժ գույքի 
գործակալություններ, անշարժ գույքի ձեռքբերում, 
անշարժ գույքի բաժնետոմսերի թողարկում, 
այն է՝ անշարժ գույքի, համատիրությունների, 
բնակելի տարածքների սեփականատիրության 
կառավարում և կազմակերպում. անշարժ գույքի 
ներդրում, անշարժ գույքի կառավարում, անշարժ 
գույքի հետ կապված ժամանակի բաժանում և 
անշարժ գույքի սեփականության, ներառյալ՝ 
համատիրությունների ու բնակելի տարածքների 
վարձակալում. 

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

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

____________________

(210) 20121701 (111) 19912
(220) 17.12.2012 (151) 30.05.2013
 (181) 17.12.2022
(730) Պոզնանսկիե Զակլադի Զել յառսկե 

Խերբապոլ Ս. Ա., PL
(442) 06.02.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա բու-

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

դաս 30. համեմունքներ, ոչ բժշական 
նպատակների համար նախատեսված թուր-
մեր, թեյ, այդ թվում՝ մրգային և խոտային, 
պահածոյացված խոտեր՝ համեմունքների 
տեսքով:
(740) Մ. Մխիթարյան

____________________

(210) 20130045 (111) 19914
(220) 18.01.2013 (151) 30.05.2013
 (181) 18.01.2023
(730) «Վաղարշ և որդիներ» ՍՊԸ, Երևան, Ս. 

Վրացյան 86/4, AM
(442) 06.02.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն գույնով:

(511) 
դաս 35. մանրածախ առևտուր.
դաս 43. հյուրանոցային համալիր:

____________________

(210) 20130047 (111) 19915
(220) 18.01.2013 (151) 30.05.2013
 (181) 18.01.2023
(730) «Հավատարմագրման ազգային մարմին» 

ՊՈԱԿ, Երևան, Կոմիտասի 49/2, AM
(442) 21.02.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, մոխրա-
գույն, բաց դեղին, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 42. համապատասխանության գնա-

հատման, հավատարմագրման ծառայություններ: 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130067 (111) 19916
(220) 23.01.2013 (151) 30.05.2013
 (181) 23.01.2023
(730) Էրիկ Մալխասյան Գաբրիելի, Երևան, 

Դավիթ-Բեկ փող. 1/1 տուն, AM
(442) 21.02.2013
(540)

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

(511) 
դաս 29. թան, մածնաբրդոշ, կաթնամթերք, 

մսային կիսաֆաբրիկատներ, կոտլետներ. 
դաս 30. քաղցրավենիք և հրուշակեղեն, 

թխվածքների կիսաֆաբրիկատներ, մասնա-

վորապես՝ նրբաբլիթ, կարկանդակներ և 
պելմեններ, խինկալի. սուրճ, թեյ, կակաո և 
սուրճի փոխարինիչներ. հացահատիկային 
մթերքներ, հաց. 

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր 
և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր.

դաս 35. առևտուր: 
____________________

(210) 20130068 (111) 19917
(220) 23.01.2013 (151) 30.05.2013
 (181) 23.01.2023
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(730) Էրիկ Մալխասյան Գաբրիելի, Երևան, 
Դավիթ-Բեկ փող. 1/1 տուն, AM

(442) 21.02.2013
(540)

(526) «ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՂԱԴԱԻՖ», «EASTERN 
KADAIF» արտահայտություններն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 30. քաղցրավենիք և հրուշակեղեն, 

թխվածքների կիսաֆաբրիկատներ, նրբաբլիթ, 
կարկանդակներ՝ պանրային և այլ լցոններով: 

____________________

(210) 20130070 (111) 19918
(220) 23.01.2013 (151) 30.05.2013
 (181) 23.01.2023
(730) «Յուման» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 34 ա, 

բն. 15, AM
(442) 21.02.2013
(540)

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ:

____________________

(210) 20130081 (111) 19919
(220) 24.01.2013 (151) 30.05.2013
 (181) 24.01.2023
(730) «Կ. ընդ Ա. ստուդիո» ՍՊԸ, Երևան, Բայ-

րոնի փող., 8-րդ շ., բն. 9, AM

(442) 21.02.2013
(540)

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

(511) 
դաս 44. ատամնաբուժարան:  

____________________

(210) 20130158 (111) 19920
(220) 12.02.2013 (151) 30.05.2013
 (181) 12.02.2023
(730) «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան փող. 

7/9 շենք, AM
(442) 07.03.2013
(540)

(526) Բացի «LIQVOR», «HEMOSOL» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կարմիր, բաց կարմիր, մուգ կա-
պույտ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 5. ներերակային ներարկման լուծույթ 

թթվահիմնային և ջրա-էլեկտրոլիտային հավա-
սա րակշռությունը կարգավորելու համար:
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________

(210) 20121437 (111) 19921
(220) 22.10.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 22.10.2022
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 05.11.2012
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(540)

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

բաշ խական, լուսանկարչական, կինեմա տո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ,  հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ և համակարգիչներ. կրակ-
մարիչներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու 
համար.

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

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.

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) 20121490 (111) 19922
(220) 01.11.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 01.11.2022
(730) Հենկել ԱԳ ընդ Քո. ԿԳաԱ, DE
(442) 07.12.2012
(540)

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար, լվացման և ողողման 
նյութեր լվացքի և սպասքի համար, գործվածքների 
փափկացուցիչներ, օսլա լվացքի համար, բծերի 
հեռացման նյութեր. պատրաստուկներ մաքրման, 
ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման և 
հղկամշակման համար, օճառներ, եթերային 
յուղեր՝ որպես բուրավետացնող նյութեր լվացքի 
համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121522 (111) 19923
(220) 12.11.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 12.11.2022
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 

Լիմիթիդ, GB
(442) 06.02.2013
(310) MGU20120976   (320) 18.05.2012   (330) UZ
(540)

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա-

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

____________________

(210) 20121533 (111) 19924
(220) 14.11.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 14.11.2022
(730) «Մավո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 

33-15, AM
(442) 07.12.2012
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(540)

(511) 
դաս 39. բեռնափոխադրում. տաքսի ծառա-

յություն: 
____________________

(210) 20121600 (111) 19925
(220) 28.11.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 28.11.2022
(730) «Էլլադա» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող. 

33/1, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(526) «TRAVEL COMPANY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործակալություն: 

____________________

(210) 20121615 (111) 19926
(220) 29.11.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 29.11.2022
(730) Տակեդա ԳմբՀ, DE
(442) 06.02.2013

(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպա տակների համար. դիետիկ սնունդ և 
նյութեր բուժական նպատակների համար, 
բակտերիական կուլտուրաներից կազմված 
սննդային հավելումներ բուժական նպատակ-
ների համար, դիետիկ հավելումներ մարդկանց 
համար, պրոբիոտիկ սննդային հավելումներ: 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20121624 (111) 19927
(220) 30.11.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 30.11.2022
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 06.02.2013
(540)

(511) 
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 

հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա-
վորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրոնային սար-
քեր և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատեսված 
տվյալների մշակման, գրանցման, պահման, 
փոխանցման, որոնման, առբերման կամ 
ստացման համար. սարքեր և սարքավորումներ 
ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության և 
ծածկագրված տվյալների գրանցման, փոխանց-
ման, ուժեղացման կամ վերարտադրման 
համար. խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր, 
գործիքներ և սարքավորանք. պատկերի 
մշակման սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. 
գծանիշ կոդի տեսածրիչներ և ընթերցիչներ. 
հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր և սարքա-
վորումներ. հեռահաղորդակցական, ռադիո և 
հեռուստատեսային հեռարձակման հաղորդող 
և ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ հա-
ղորդ ված ծրագրերին մուտքի ապահովման 
սարքեր. հոլոգրամներ. համակարգիչներ. 
համակարգիչներին կից սարքավորումներ. 
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ծրագրավորված տվ յալներ պարունակող 
էլեկտրոնային սխեմաներ. համակարգչային 
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանք. տվ յալների մագնիսական կրիչներ 
հանդիսացող սկավառակներ, ժապավեններ և 
լարեր. տպահարթակներ. դատարկ և նախապես 
գրանցված մագնիսական քարտեր. տվյալների 
քարտեր. հիշողության քարտեր. բանական 
քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարունակող 
քար տեր. ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. 
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր. 
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային վարկա-
քարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր. 
քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար, որոնք 
նախատեսված են հեռախոսների հետ օգտա-
գործման համար. CD-ROM-ներ. տվյալների 
մագնիսական, թվային և օպտիկական կրիչներ. 
մագնիսական, թվային և օպտիկական տվյալների 
գրանցման և պահման կրիչներ (դատարկ և 
նախապես գրանցված). USB ֆլեշ սարքավարներ. 
ինտերնետից տրամադրվող համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. ներբեռնվող զանգի 
մեղեդիներ բջջային հեռախոսների համար. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ 
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս 
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին 
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոս-
ների ծառայության մատուցման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվ յալների որոնման և առբերման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի 
տվյալների բազաներ մուտքի ապահովման, 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
մատուցման, համակարգչային ցանցերի և 
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ-
տակների համար. համակարգչային խաղերի 
ծրագրային արտադրանք.  ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. սարքեր ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլերի նվագարկման համար. 
դյուրատար մեդիա փլեյերներ. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից կամ 
ինտերնետային կայքերից օնլայն ռեժիմում 

տրամադրվող լուսանկարներ, նկարներ, 
գրաֆիկա, պատկերային ֆայլեր, ձայնային 
ֆայլեր, ֆիլմեր, տեսատվյալներ և ձայնա տե-
սային ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման սար-
քեր և սարքավորումներ. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք հեռահսկման համար. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման 
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ 
և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր 
և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. դիմա-
դրության լարեր. էլեկտրոդներ. հեռահաղոր-
դակցական համակարգեր և կայանքներ. հեռա-
խոսային ցանցերի տերմինալներ. հեռախոսային 
կոմուտատորներ. հեռահաղորդակցական 
ազդանշանի մուտքի, պահման, փոխակերպման 
և մշակման սարքեր. հեռախոսային սարքա-
վորանք. սարքավորանք ֆիքսված, շարժական, 
բջջային, բարձրախոսով հեռախոսների կամ 
ձայնով կառավարվող հեռախոսների համար. 
մուլտիմեդիա տերմինալներ. ինտեր ակտիվ 
տերմինալներ ապրանքների և ծառայու-
թյունների ցուցադրման և պատվիրման 
համար. փեյջինգային, ռադիոփեյջինգային 
և ռադիոհեռախոսային սարքեր և սարքա-
վորումներ. հեռախոսներ, շարժական հեռա-
խոսներ և հեռախոսային լսափողեր. ֆաք սի-
միլային ապարատներ. անձնական թվային 
քարտուղարներ  (PDA) .  է լ եկտրոնային 
նոթփեդներ, էլեկտրոնային նոթբուքեր. էլեկ-
տրո նային պլանշետներ. ձեռքի էլեկտրոնային 
սարքեր տվյալների և հաղորդագրությունների 
անլար ստացման, պահման և (կամ) փոխ-
անցման համար. շարժական էլեկտրոնային 
սարքեր, որոնք հնարավորություն են տալիս 
օգտագործողին հետևելու կամ կառավարելու 
անձնական տեղեկատվությունը. հեռախոսների 
և հեռախոսային լսափողերի լրասարքեր. հեռա-
խոսների հետ օգտագործվող ադապտերներ. 
հեռախոսների լիցքավորման սարքեր. գրա-
սեղաններին կամ ավտոմեքենաներում տե-
ղա կայված բարձրախոսով սարքեր հեռա-
խոսի ավտոմատ օգտագործման համար. 
ավտոմեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային 
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և 
պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շարժական 
հեռախոսների և հեռախոսային սարքերի ու 
լրասարքերի պահման և կրման համար. բջջային 
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հեռախոսների փոկեր. համակարգչայնացված 
անձնական քարտուղարներ. ալեհավաքներ. 
մարտկոցներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնա-
շարեր. մոդեմներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիս-
փլեյներ. գլոբալ դիրքավորման էլեկտրո-
նային համակարգեր. նավարկման, հետևման 
և դիրքավորման էլեկտրոնային սարքեր և 
սարքավորումներ. հսկման սարքեր և սար քա-
վորումներ (բացառությամբ in-vivo հսկման). 
ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. կառա-
վարման, տեստավորման (բացառությամբ in-
vivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկտրա-
օպտիկական սարքեր և գործիքներ. տեսա-
ֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և սարքա-
վորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
լրացուցիչ պարագաներ և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված են 
համակարգիչների և ձայնատեսային սար-
քերի հետ օգտագործման համար. վերոհիշյալ 
ապրանք ների մասեր և կցամասեր.

դաս 37. հեռահաղորդակցության սարքերի 
և համակարգերի, հեռախոսների, շարժա-
կան հեռախոսների և հեռախոսի լսափողերի, 
փեյջինգային սարքերի, ռադիոփեյջինգային 
սարքերի, ռադիոհեռախոսային սարքերի, համա-
կարգիչների և անձնական քարտուղարների, 
համակարգչային ապարատային արտադրանքի, 
արբանյակային հաղորդիչների և ընդունիչների, 
էլեկտրոնային սարքերի և սարքավորում-
ների, էլեկտրոնային գործարարական սարքա-
վորումների, գրասենյակային մեքենաների և 
սարքավորումների, էլեկտրոնային նոթբուքերի 
և պլանշետների, հեռուստատեսային և ռադիո-
սարքերի և սարքավորումների, լուսանկարչական 
և պատկերաստեղծման սարքերի և սարքա-
վորումների, հաղորդակցական ցանցերի 
տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում և 
վերանորոգում. համակարգչային ապարատային 
արտադրանքի կատարելագործում. օնլայն 
ռեժիմում համակարգչային տվյալների բազա-
ների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ 
միջոցներով տրամադրվող տեղեկատվական, 
խորհրդատվական և խորհրդակցական 
ծառայություններ վերոհիշյալի վերաբերյալ. 
տեղեկատվական և խորհրդատվական 
ծառայություններ տնտեսության կառուցման, 

տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգ-
ման վերաբերյալ` բոլոր վերը նշվածները 
տրա մադրվող հեռահաղորդակցական կապի 
միջոցով. տեղեկատվական և խորհրդատվա-
կան ծառայություններ փոխադրամիջոցների 
տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման 
վերաբերյալ՝ բոլորը տրամադրվող հեռահաղոր-
դակցական կապի միջոցով. օնլայն ռեժիմում 
համակարգչային տվյալների բազաների կամ 
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող տեղեկա-
տվական ծառայություններ վերանորոգման կամ 
տեղակայման վերաբերյալ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հա-
ղոր  դակցություն. հեռախոսների, շար ժա-
կան  հեռախոսների ,  ֆաքսիմի լեների , 
տելեքսի, հաղորդագրությունների հավաք-
ման և փոխանցման, ռադիոփեյջինգի, հեռա-
խոսականչի երթուղու փոփոխման, ինքնա-
պատասխանիչի, տեղեկատուի և էլեկ տրո-
նային փոստի ծառայություններ. ձայնի, տվյալ-
ների, պատկերների, երաժշտության և տեղե-
կատվության փոխանցում, տեղ հասցնում և ընդու-
նում. էլեկտրոնային հաղորդագրությունների տեղ 
հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն հեռա-
հաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների միջ-
փոխանակման ծառայություններ. տվյալների 
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջո-
ցով. թվային ֆայլերի փոխանցում. արբանյա-
կային կապի ծառայություններ. հեռարձակման 
ծառայություններ. ռադիո կամ հեռուստատե-
սային ծրագրերի ու ֆիլմերի, հեռուստախանութ 
ու վեբխանութ ծրագրերի հեռարձակում կամ 
հաղորդում. տեսատեքստի, տելետեքստի և 
տվյալների դիտման ծառայություններ. մուլտի-
մեդիա բովանդակության հեռարձակում և տեղ 
հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության 
ցանցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն-
ների ծառայություններ. տեսակոնֆերանս ների 
ծառայություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և այլ 
տվյալների հեռահաղորդակցություն. օգտա-
գործողներին ինտերնետ մուտքի տրամադրում. 
ինտերնետին կամ տվ յալների բազաներին 
հեռահաղորդակցական միացումների կամ 
կապուղիների տրամադրում. օգտագործող-
ներին ինտերնետ մուտքի տրամադրում (պրո-
վայ դերների ծառայություններ). էլեկտրո նա-
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յին կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և 
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում. 
ինտերնետում թվային երաժշտության վեբ–
կայքերին մուտքի տրամադրում. ինտերնետում 
MP3 վեբ–կայքերին մուտքի տրամադրում. 
հեռահաղորդակցության միջոցով թվային 
երաժշտության տեղ հասցնում. այլ օպերա-
տորներին հեռահաղորդակցական ենթա-
կառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
որոնման միջոցների գործարկում և տրա-
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված 
փոխան ցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
միջոցով. նորությունների գործակալություն-
ների ծառայություններ. նորությունների և 
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորում-
ների, տեղակայման սարքերի կամ մասերի 
վարձում, վարձույթ կամ վարձակալություն. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
օնլայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների 
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ 
միջոցներով տրամադրվող դաստիարակության, 
կրթության, ուսուցման, զվարճությունների, 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
համակարգչային տվյալների բազաների կամ 
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող էլեկտրո նա-
յին խաղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային 
սարքերի ու սարքավորումների վարձակալ-
ման ծառայություններ. ռադիո և հեռուստա-
տեսային զվարճությունների ծառայություն-
ներ. ֆիլմերի (բացառությամբ գովազդային 
ֆիլ մերի), ռադիո և հեռուստատեսային ծրա-
գրերի և հեռուստախանութների ու վեբ-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
խաղերի ու մրցույթ ների կազմակերպում. 
էլեկտրոնային հրատարակումների օնլայն 
տրամադրում. էլեկտրոնային գրքերի և ամսա-

գրերի օնլայն հրատարակում. տեքստերի 
հրատարակում էլեկտրոնային ֆորմատում 
կամ այլ կերպ. ձայնային և (կամ) տեսային 
տեղեկատվական միջոցների հրատարա-
կում և արտադրություն. ցուցահանդեսների 
ծառայություններ. ցուցահանդեսներին և 
ցուցա հանդեսների ծառայություններին օնլայն 
մուտքի տրամադրում. լրատվական ծրագրերի 
ծառա յություններ ինտերնետով հաղորդելու 
համար. կոնֆերանսների, սեմինարների, 
սիմ պո զիումների, դասընթացների, քննար-
կումների, համաժողովների և ցուցահանդես-
ների կազմա կերպում և անցկացում. օնլայն 
ռեժիմում հեռահաղորդակցական կապի կամ 
համակարգչային ցանցի միջոցով կամ այլ 
միջոցներով տրամադրվող ինտերակտիվ և 
հեռավորական ուսուցողական դասընթացներ և 
սեսիաներ. թարգմանչական ծառայություններ. 
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով օնլայն 
ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահների 
ծա ռա յություններ. մոլախաղերի ծառայություն-
ներ. ակումբների ծառայություններ. տոմսերի 
ամրագրո ւմ  և  պատվիրո ւմ  զվարճալի 
միջոցառումների, մարզական և մշակութային 
միջոցառումների համար. էլեկտրոնային 
գրադարանների ծառայություններ էլեկտրոնային 
տեղեկատվության (ներառյալ պահոցային 
տեղեկատվության) տրամադրման համար՝ 
էլեկտրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ) 
տեսատեղեկատվության և տվյալների, խաղերի 
և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրոնային 
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և 
զրուցասրահների տրամադրում և գործար-
կում. ինտերնետից թվային երաժշտության 
տրամադրում (չբեռնվող). MP3 ինտերնետային 
վեբ–կայքերից թվային երաժշտութ յան 
տրամադրում (չբեռնվող). լուսանկարների, 
նկարների, գրաֆիկայի, ձայնի, ֆիլմերի, 
տեսագրությունների և ձայնատեսային ծրագրերի 
(չբեռնվող) տրամադրում օնլայն ռեժիմում 
կամ համակարգչային տվյալների բազայից 
կամ ինտերնետից կամ ինտերնետային վեբ–
կայքերից. լուսանկարչական ծառայություններ. 
բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության և խորհրդատվության 
տրամադրում.
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դաս 42. գիտական ու տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց վերաբերյալ 
հետազոտություններ ու նախագծում. հետա-
զոտական լաբորատորիաների ծառայու-
թյուններ. հետազոտական, նախագծային 
և զարգացման պրոյեկտների ղեկավարում. 
ապրանքների հետազոտում, նախագծում 
և զարգացում. տեխնիկական հետազոտու-
թյուններ. համակարգիչների, համակարգչային 
ծրագրերի, համակարգչային համակարգերի, 
համակարգչային  աշխատածրագրային 
լուծումների, տվ յալների մշակման համա-
կար  գերի ,  տվ յա լների  կառավարման , 
համա կարգչայնացված տեղեկատվության 
մշակման համակարգերի, հաղորդակցական 
ծառայությունների, հաղորդակցական լուծում-
ների, կապի աշխատածրագրերի հաղորդակ-
ցական համակարգերի և ցանցային ինտերֆեյսի 
վերաբերյալ հետազոտման, նախագծման և 
զարգացման ծառայություններ և տեխնիկական 
խորհրդատվություն, խորհրդակցություն և 
տեղեկատվություն վերոհիշյալի վերաբերյալ. 
տեխնիկական ստուգում. արդյունաբերական 
ստուգում. տեխնիկական հաշվետվությունների և 
ուսումնասիրությունների պատրաստում. համա-
կարգչային ծառայություններ. համակարգ չային 
ապարատային արտադրանքի արդիականացում 
և նախագծում. համակարգչային ներսարված 
ծրագրային արտադրանքի, համակարգչային 
ծրագրային արտադրանքի և համակարգչային 
ծրագրերի պահպանում, արդիականացում և 
նախագծում. համակարգչային ծրագրավորում. 
համակարգիչների և համակարգչային ցան-
ցային միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվու-
թյան պատրաստում և տրամադրում. տեխնի-
կական խորհրդատվություն և խորհրդակ-
ցություն տեղեկատվական տեխնոլոգիայի և 
հեռահաղորդակցության ոլորտում. համա-
կարգչային համակարգերի և հեռահա-
ղոր դակցական համակարգերի ու սարքա-
վորումների նախագծում և զար գացում. 
համակարգչային կառավարման ծառայու-
թյուններ. համակարգչային ցանցերի, հեռա-
հա ղորդակցական ցանցերի և տվ յալների 
փոխանցման ցանցերի գործարկման ապա-
հովում. համակարգչային օնլայն ծառայու-
թյուններ. օնլայն ռեժիմում տրամադրվող 
ծրագրավորման ծառայություններ. մուտքի 

տրամադրում դեպի էլեկտրոնային օնլայն ցանց 
տեղեկատվության որոնման և առբերման համար. 
համակարգիչների վարձույթ. ինտերնետում վեբ-
էջերի հավաքման համար նախագծում, գծագրում 
և լիազորված գրառում. վիրտուալ և ինտեր-
ակտիվ պատկերների ստեղծման ծառայություն-
ներ. տվ յալների բազաների, ինտրանետի 
և վեբ-կայքերի ստեղծում, գործարկում և 
պահպանում. երրորդ անձանց վեբ-կայքերի 
տեղակայում. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանքի տեղակայում և պահպանում. 
համակարգչային տվյալների բազաներ մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. համակարգչային 
հայտարարությունների և հաղորդագրությունների 
տախտակներ և համակարգչային ցանցեր 
մուտքի ժամանակի վարձույթ. ինտերնետ պրո-
վայդերների (ISP) ծառայություններ. գրանցված 
դոմեն անվանումների հավաքում, ստեղծում և 
պահպանում. համակարգիչների կամ շարժական 
հեռախոսների  միջոցով  տրամադրվող 
տեքստերի, պատկերների և երաժշտության 
գրանցման համար վեբ-կայքերի, վեբ-էջերի 
և պորտալների ստեղծում, գործարկում և 
պահպանում. համակարգչային տվ յալների 
բազաներից կամ ինտերնետի միջոցով օնլայն 
ռեժիմում տրամադրվող տեղեկատվական և 
խորհրդատվական ծառայություններ. եղա-
նակի կանխատեսում. եղանակի մասին տեղե-
կատվության տրամադրում. ինտերիերի նախա-
գծման ծառայություններ. վերոհիշյալ ծառա -
յությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն և 
խորհրդատվություն: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121625 (111) 19928
(220) 30.11.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 30.11.2022
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 06.02.2013
(540)

(511) 
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 

հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա-
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վորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքեր 
և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատեսված 
տվյալների մշակման, գրանցման, պահման, 
փոխանցման, որոնման, առբերման կամ 
ստացման համար. սարքեր և սարքավորումներ 
ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության և 
ծածկագրված տվյալների գրանցման, փոխ-
անցման, ուժեղացման կամ վերարտադրման 
համար. խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր, 
գործիքներ և սարքավորանք. պատկերի 
մշակման սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. 
գծանիշ կոդի տեսածրիչներ և ընթերցիչ-
ներ. հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր և 
սարքավորումներ. հեռահաղորդակցական, 
ռադիո և հեռուստատեսային հեռարձակման 
հաղորդող և ընդունող սարքեր. հեռարձակված 
կամ հաղորդված ծրագրերին մուտքի ապահովման 
սարքեր. հոլոգրամներ. համակարգիչներ. 
համակարգիչներին կից սարքավորումներ. 
ծրա գրավորված տվ յալներ պարունակող 
էլեկտրոնային սխեմաներ. համակարգչային 
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք. տվյալների մագնիսական կրիչներ 
հանդիսացող սկավառակներ, ժապավեններ և 
լարեր. տպահարթակներ. դատարկ և նախապես 
գրանցված մագնիսական քարտեր. տվյալների 
քարտեր. հիշողության քարտեր. բանական 
քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարունակող 
քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. 
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր. 
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային վար-
կա քարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր. 
քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար, 
որոնք նախատեսված են հեռախոսների հետ 
օգտագործման համար. CD-ROM-ներ. տվյալների 
մագնիսական, թվային և օպտիկական կրիչներ. 
մագնիսական, թվային և օպտիկական տվյալների 
գրանցման և պահման կրիչներ (դատարկ և 
նախապես գրանցված). USB ֆլեշ սարքավարներ. 
ինտերնետից տրամադրվող համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. ներբեռնվող զանգի 
մեղեդիներ բջջային հեռախոսների համար. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ 
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս 

միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին 
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոս-
ների ծառայության մատուցման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվ յալների որոնման և առբերման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի 
տվյալների բազաներ մուտքի ապահովման, 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
մատուցման, համակարգչային ցանցերի և 
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ-
տակների համար. համակարգչային խաղերի 
ծրագրային արտադրանք.  ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. սարքեր ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլերի նվագարկման համար. 
դյուրատար մեդիա փլեյերներ. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից կամ 
ինտերնետային կայքերից օնլայն ռեժիմում 
տրամադրվող լուսանկարներ, նկարներ, 
գրաֆիկա, պատկերային ֆայլեր, ձայնային 
ֆայլեր, ֆիլմեր, տեսատվ յալներ և ձայնա-
տեսային ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման 
սարքեր և սարքավորումներ. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք հեռահսկման համար. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման 
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ 
և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր 
և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. 
դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ. հեռա-
հաղորդակցական համակարգեր և կայանք-
ներ. հեռախոսային ցանցերի տերմինալներ. 
հեռախոսային կոմուտատորներ. հեռահա-
ղորդակցական ազդանշանի մուտքի, պահման, 
փոխակերպման և մշակման սարքեր. հեռա-
խոսային սարքավորանք. սարքավորանք ֆիքս-
ված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող 
հեռախոսների  համար .  մո ւ լտիմեդիա 
տերմինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ 
ապրանքների և ծառայությունների ցուցա-
դրման և պատվիրման համար. փեյջինգային, 
ռադիոփեյջինգային և ռադիոհեռախոսային 
սարքեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ, 
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային 
լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ (PDA). 
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էլեկտրոնային նոթփեդներ, էլեկտրոնային 
նոթբուքեր. էլեկտրոնային պլանշետներ. 
ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների և 
հաղորդագրությունների անլար ստացման, 
պահման և (կամ) փոխանցման համար. 
շարժական էլեկտրոնային սարքեր, որոնք 
հնարավորություն են տալիս օգտագործողին 
հետևելու կամ կառավարելու անձնական 
տեղեկատվությունը. հեռախոսների և հեռա-
խոսային լսափողերի լրասարքեր. հեռա-
խոսների հետ օգտագործվող ադապտերներ. 
հեռախոսների լիցքավորման սարքեր. 
գրասեղաններին կամ ավտոմեքենաներում 
տեղակայված  բարձրախոսով  սարքեր 
հեռախոսի ավտոմատ օգտագործման համար. 
ավտոմեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային 
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և 
պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շարժական 
հեռախոսների և հեռախոսային սարքերի ու 
լրասարքերի պահման և կրման համար. բջջային 
հեռախոսների փոկեր. համակարգչայնացված 
անձնական քարտուղարներ. ալեհավաքներ. 
մարտկոցներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնա-
շարեր. մոդեմներ. հաշվիչ մեքենաներ. 
դիսփլեյներ. գլոբալ դիրքավորման էլեկտրո-
նային համակարգեր. նավարկման, հետևման 
և դիրքավորման էլեկտրոնային սարքեր և 
սարքավորումներ. հսկման սարքեր և սար-
քավորումներ (բացառությամբ in-vivo հսկման). 
ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. կառա-
վարման, տեստավորման (բացառությամբ in-
vivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական 
սարքեր և գործիքներ.  օպտիկական և 
էլեկտրա  օպտիկական սարքեր և գործիքներ. 
տեսա ֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և 
սարքավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
լրացուցիչ պարագաներ և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված են 
համակարգիչների և ձայնատեսային սարքերի 
հետ օգտագործման համար. վերոհիշյալ 
ապրանքների մասեր և կցամասեր.

դաս 37. հեռահաղորդակցության սարքերի 
և համակարգերի, հեռախոսների, շարժական 
հեռախոսների և հեռախոսի լսափողերի, 
փեյջինգային սարքերի, ռադիոփեյջինգային 
սարքերի, ռադիոհեռախոսային սարքերի, 
համակարգիչների և անձնական քարտուղարների, 

համակարգչային ապարատային արտադրանքի, 
արբանյակային հաղորդիչների և ընդունիչների, 
էլեկտրոնային սարքերի և սարքավորումների, 
էլեկտրոնային գործարարական սարքա-
վորումների, գրասենյակային մեքենաների և 
սարքավորումների, էլեկտրոնային նոթբու-
քերի և պլանշետների, հեռուստատեսային 
և ռադիոսարքերի և սարքավորումների, 
լուսանկարչական և պատկերաստեղծման 
սարքերի և սարքավորումների, հաղորդա-
կցա կան ցանցերի տեղակայում ,  տեխ-
նիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
համակարգչային ապարատային արտա-
դրանքի կատարելագործում. օնլայն ռեժի-
մում համակարգչային տվյալների բազաների 
կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ միջոց-
ներով տրամադրվող տեղեկատվական, 
խորհրդատվական և խորհրդակցական 
ծառայություններ վերոհիշյալի վերաբերյալ. 
տեղեկատվական և խորհրդատվական ծա-
ռա յություններ տնտեսության կառուցման, 
տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգ-
ման վերաբերյալ` բոլոր վերը նշվածները 
տրամադրվող հեռահաղորդակցական կապի 
միջոցով. տեղեկատվական և խորհրդատվա-
կան ծառայություններ փոխադրամիջոցների 
տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգ-
ման վերաբերյալ՝  բոլորը տրամադրվող 
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով. օնլայն 
ռեժիմում համակարգչային տվյալների բազա-
ների կամ ինտերնետի միջոցով տրամադրվող 
տեղեկատվական ծառայություններ վերա նո-
րոգման կամ տեղակայման վերաբերյալ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակցություն. հեռախոսների, շարժական 
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, 
հաղորդագրությունների հավաքման և փո-
խ անցման,  ռադիոփեյջինգի,  հեռախո-
սականչի երթուղու փոփոխման, ինքնապա-
տասխանիչի, տեղեկատուի և էլեկտրոնային 
փոստի ծառայություններ. ձայնի, տվյալ ների, 
պատկերների, երաժշտության և տեղեկա-
տվության փոխանցում, տեղ հասցնում և ընդու-
նում. էլեկտրոնային հաղորդագրությունների 
տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն հեռա-
հաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների 
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների 
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով. 
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թվային ֆայլերի փոխանցում. արբանյակային 
կապի ծառայություններ. հեռարձակման ծառա-
յություններ. ռադիո կամ հեռուստատեսային 
ծրագրերի ու ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու 
վեբխանութ ծրագրերի հեռարձակում կամ 
հաղորդում. տեսատեքստի, տելետեքստի և 
տվյալների դիտման ծառայություններ. մուլտի-
մեդիա բովանդակության հեռարձակում և տեղ 
հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության 
ցանցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն-
ների ծառայություններ. տեսակոնֆերանս-
ների ծառայություններ. տեսահեռախոսների 
ծառայություններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և այլ 
տվյալների հեռահաղորդակցություն. օգտա-
գործողներին ինտերնետ մուտքի տրամադրում. 
ինտերնետին կամ տվ յալների բազաներին 
հեռահաղորդակցական միացումների կամ 
կապուղիների տրամադրում. օգտագործող-
ներին ինտերնետ մուտքի տրամադրում (պրո-
վայդերների ծառայություններ). էլեկտրո-
նային կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և 
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում. 
ինտերնետում թվային երաժշտության վեբ–
կայքերին մուտքի տրամադրում. ինտերնետում 
MP3 վեբ–կայքերին մուտքի տրամադրում. 
հեռահաղորդակցության միջոցով թվային 
երաժշտության տեղ հասցնում. այլ օպերա-
տորներին հեռահաղորդակցական ենթակա-
ռուցվածքներ մուտքի տրամադրում. որոն-
ման միջոցների  գործարկո ւմ  և  տրա-
մա  դրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. հաղորդագրությունների ու 
պատկերների համակարգչայնացված փոխան-
ցում. հաղորդակցություն համակարգչի միջո-
ցով. նորությունների գործակալությունների 
ծառայություններ. նորությունների և ընթա-
ցիկ իրադարձությո ւնների վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վար-
ձում, վարձույթ կամ վարձակալություն. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-

հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում. օն-
լայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների 
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ 
միջոցներով տրամադրվող դաստիարակության, 
կրթության, ուսուցման, զվարճությունների, 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
համակարգչային տվյալների բազաների կամ 
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային 
խաղերի ծառայություններ. տեսա- և ձայնային 
սարքերի ու սարքավորումների վարձակալման 
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատեսային 
զվարճությունների ծառայություններ. ֆիլ-
մերի (բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի), 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի և 
հեռուստախանութների ու վեբխանութների 
ծրագրերի արտադրություն. խաղերի ու 
մրցույթների կազմակերպում. էլեկտրոնային 
հրատարակումների օնլայն տրամադրում. 
էլեկտրոնային գրքերի և ամսագրերի օնլայն 
հրատարակում. տեքստերի հրատարակում 
էլեկտրոնային ֆորմատում կամ այլ կերպ. 
ձայնային և (կամ) տեսային տեղեկատվական 
միջոցների հրատարակում և արտադրու-
թյուն. ցուցահանդեսների ծառայություններ. 
ցուցա հանդեսներին և ցուցահանդեսների 
ծառայություններին օնլայն մուտքի տրա-
մադրում. լրատվական ծրագրերի ծառա յու-
թյուններ ինտերնետով հաղորդելու համար. 
կոնֆերանսների, սեմինարների, սիմպո-
զիումների, դասընթացների, քննարկումների, 
համաժողովների և ցուցահանդեսների կազ-
մա կերպում և անցկացում. օնլայն ռեժի-
մում հեռահաղորդակցական կապի կամ 
համա կարգչային ցանցի միջոցով կամ այլ 
միջոցներով տրամադրվող ինտերակտիվ և 
հեռա վորական ուսուցողական դասընթացներ և 
սեսիաներ. թարգմանչական ծառայություններ. 
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով օնլայն 
ռեժիմում տրամադրվող պատկերասրահների 
ծառայություններ. մոլախաղերի ծառայություն-
ներ. ակումբների ծառայություններ. տոմսերի 
ամրագրում և պատվիրում զվարճալի միջո-
ցառումների, մարզական և մշակութային 
միջոցառումների համար. էլեկտրոնային գրա-
դա րանների ծառայություններ էլեկտրոնային 
տեղեկատվության (ներառյալ պահոցային 
տեղեկատվության) տրամադրման համար՝ 
էլեկտրոնային տեքստերի, ձայնա- և (կամ) 
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տեսատեղեկատվության և տվյալների, խաղերի 
և զվարճանքների տեսքով. էլեկտրոնային 
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և զրու-
ցասրահների տրամադրում և գործարկում. 
ինտերնետից թվային երաժշտության տրա-
մադրում (չբեռնվող). MP3 ինտերնետային 
վեբ–կայքերից թվային երաժշտութ յան 
տրամադրում (չբեռնվող). լուսանկարների, 
նկարների, գրաֆիկայի, ձայնի, ֆիլմերի, 
տեսագրությունների և ձայնատեսային ծրա-
գրերի (չբեռնվող) տրամադրում օնլայն ռեժիմում 
կամ համակարգչային տվյալների բազայից 
կամ ինտերնետից կամ ինտերնետային վեբ–
կայքերից. լուսանկարչական ծառայություններ. 
բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբեր-
յալ տեղեկատվության և խորհրդատվության 
տրամադրում.

դաս 42. գիտական ու տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց վերաբերյալ 
հետազոտություններ ու նախագծում. հետա-
զոտական լաբորատորիա ների  ծառա-
յո ւթ յո ւններ .  հետազոտական,  նա խա-
գծային և զարգացման պրոյեկտների ղե-
կա վարում. ապրանքների հետազոտում, 
նախա գծում և զարգացում. տեխնիկական 
հետազոտություններ. համակարգիչների, 
համակարգչային ծրագրերի, համակարգչային 
համակարգերի, համակարգչային աշխա-
տածրագրային լուծումների, տվ յալների 
մ շակման համակարգերի ,  տվ յա լների 
կառավարման, համակարգչայնացված տե-
ղե կատվության մշակման համակարգերի, 
հաղորդակցական ծառայո ւթ յո ւնների , 
հաղորդակցական լո ւծո ւմ ների ,  կապի 
աշխատածրագրերի  հաղորդակցական 
համա կարգերի և ցանցային ինտերֆեյսի 
վերա բերյալ հետազոտման, նախագծման և 
զարգացման ծառայություններ և տեխնիկական 
խորհրդատվություն, խորհրդակցություն և 
տեղեկատվություն վերոհիշյալի վերաբերյալ. 
տեխնիկական ստուգում. արդյունաբերական 
ստուգում. տեխնիկական հաշվետվություն-
ների և ուսումնասիրությունների պատրաստում. 
համակարգչային ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատային արտադրանքի ար-
դիա կանացում և նախագծում. համակարգչային 
ներսարված ծրագրային արտադրանքի, համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանքի և 
համակարգչային ծրագրերի պահպանում, 
արդիա կանացում և նախագծում. համակարգ-

չային ծրագրավորում. համակարգիչների և 
համակարգչային ցանցային միջոցների վերա-
բերյալ տեղեկատվության պատրաստում և 
տրամադրում. տեխնիկական խորհրդատվու-
թյուն և խորհրդակցություն տեղեկատվական 
տեխնոլոգիայի և հեռահաղորդակցության 
ոլորտում. համակարգչային համակարգերի 
և հեռահաղորդակցական համակարգերի 
ու սարքավորումների նախագծում և զար-
գացում. համակարգչային կառավարման ծառա-
յություններ. համակարգչային ցանցերի, հեռա-
հաղորդակցական ցանցերի և տվ յալների 
փոխանցման ցանցերի գործարկման ապա-
հովում. համակարգչային օնլայն ծառայու-
թյուններ. օնլայն ռեժիմում տրամադրվող 
ծրագրավորման ծառայություններ. մուտքի 
տրամադրում դեպի էլեկտրոնային օնլայն ցանց 
տեղեկատվության որոնման և առբերման համար. 
համակարգիչների վարձույթ. ինտերնետում վեբ-
էջերի հավաքման համար նախագծում, գծագրում 
և լիազորված գրառում. վիրտուալ և ինտերակտիվ 
պատկերների ստեղծման ծառայություններ. 
տվյալների բազաների, ինտրանետի և վեբ-
կայքերի ստեղծում, գործարկում և պահ-
պանում. երրորդ անձանց վեբ-կայքերի 
տեղա կայում. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանքի տեղակայում և պահպանում. 
համակարգչային տվյալների բազաներ մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. համակարգչային հայ-
տա րարությունների և հաղորդագրությունների 
տախտակներ և համակարգչային ցանցեր 
մուտքի ժամանակի վարձույթ. ինտերնետ 
պրովայդերների (ISP) ծառայություններ. 
գրանց ված դոմեն անվանումների հավաքում, 
ստեղծում և պահպանում. համակարգիչների 
կամ շարժական հեռախոսների միջոցով 
տրա մադրվող տեքստերի, պատկերների և 
երաժշտության գրանցման համար վեբ-կայքերի, 
վեբ-էջերի և պորտալների ստեղծում, գործար-
կում և պահպանում. համակարգչային տվյալների 
բազաներից կամ ինտերնետի միջոցով օնլայն 
ռեժիմում տրամադրվող տեղեկատվական և 
խորհրդատվական ծառայություններ. եղա-
նակի կանխատեսում. եղանակի մասին տեղե-
կատվության տրամադրում. ինտերիերի 
նախագծման ծառայություններ. վերոհիշյալ 
ծառա յությունների վերաբերյալ տեղեկատվու-
թյուն և խորհրդա տվություն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20121627 (111) 19929
(220) 03.12.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 03.12.2022
(730) «Կասկադ հոթել» ՍՊԸ, 0009, Երևան, 

Սարմենի փ., 35 տուն, AM
(442) 17.01.2013
(540)

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

(511) 
դաս 43. հյուրանոց:  

____________________

(210) 20121655 (111) 19930
(220) 07.12.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 07.12.2022
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 

Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20121656 (111) 19931
(220) 07.12.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 07.12.2022
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 

Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20121662 (111) 19932
(220) 07.12.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 07.12.2022
(730) Ֆորդ Մոթոր Քամփնի, US
(442) 06.02.2013
(540)

(511) 
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային 

միջոցներ և դրանց դետալներ, մասեր, պարա-
գաներ և աքսեսուարներ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121679 (111) 19933
(220) 11.12.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 11.12.2022
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 17.01.2013
(540)

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

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

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

____________________
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(210) 20121690 (111) 19934
(220) 13.12.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 13.12.2022
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., 

Դելավերի նահանգ, US
(442) 21.02.2013
(540)

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

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա-

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

____________________

(210) 20121712 (111) 19935
(220) 18.12.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 18.12.2022
(730) «Էլիս ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 

8/7, AM
(442) 17.01.2013
(540)

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

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
և կենցաղային նպատակների համար. վրձիններ. 
տպագրական մեքենաներ և գրասենյակային 
պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման 
համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տպագրական կլիշեներ և տառատեսակներ.

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նու թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ.

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.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ սեփակա-
նության և անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիքները հոգալու համար: 

____________________

(210) 20121731 (111) 19936
(220) 21.12.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 21.12.2022
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 06.02.2013
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(540)

(526) «ՍՊԻՏԱԿ ԱՆԱՊԱԿ ԳԻՆԻ», «2010», 
«White Wine», «Dry», «12% v/v», «750 ml», 
«PRODUCT OF ARMENIA» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
արծաթագույն, բեժ, սպիտակ, կապույտ, սև 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 33. գինի:

(740) Է. Նահապետյան
____________________

(210) 20121732 (111) 19937
(220) 21.12.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 21.12.2022
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM

(442) 06.02.2013
(540)

(526) «ԿԱՐՄԻՐ ԿԻՍԱՔԱՂՑՐ ԳԻՆԻ», «2010», 
«Red Wine», «Semy Sweet», «12% v/v»,«ՇԱՔ. 
4-5%», «750 ml», «PRODUCT OF ARMENIA» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բեժ, մուգ կարմիր, ոսկեգույն, սև գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 33. գինի:

(740) Է. Նահապետյան
____________________

(210) 20121733 (111) 19938
(220) 21.12.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 21.12.2022
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(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 
նրբ. 5, N 10, AM 

(442) 06.02.2013
(540)

(526) «ԿԱՐՄԻՐ ԱՆԱՊԱԿ ԳԻՆԻ», «2010», 
«Red Wine», «Dry», «12% v/v», «750 ml», 
«PRODUCT OF ARMENIA» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բեժ, 
բորդո, ոսկեգույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 33. գինի:

(740) Է. Նահապետյան
____________________

(210) 20121734 (111) 19939
(220) 21.12.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 21.12.2022

(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 
նրբ. 5, N 10, AM

(442) 06.02.2013
(540)

(526) «ԿԻՍԱԱՂԱՆԴԵՐԱՅԻՆ ԳԻՆԻ», «2011», 
«ՄՈՒՍԿԱՏ», «White Wine», «Semi Sweet», 
«16% v/v», «ՇԱՔ. 10%», «750 ml», «PRODUCT 
OF ARMENIA» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բեժ, 
կանաչ, արծաթագույն, մոխրագույն և սև 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 33. գինի:

(740) Է. Նահապետյան
____________________
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(210) 20121735 (111) 19940
(220) 21.12.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 21.12.2022
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 06.02.2013
(540)

(526) «ԿԱՐՄԻՐ ԱՆԱՊԱԿ ԳԻՆԻ», «2010», 
«Red Wine», «Dry», «12% v/v», «750 ml», 
«PRODUCT OF ARMENIA» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 33. գինի:

(740) Է. Նահապետյան
____________________

(210) 20121736 (111) 19941
(220) 21.12.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 21.12.2022
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 06.02.2013
(540)

(526) «ԿԱՐՄԻՐ ԿԻՍԱՔԱՂՑՐ ԳԻՆԻ», «2010», 
«ԱՐԵՆԻ», «RED WINE», «Semi Sweet», «12% 
v/v», «ՇԱՔ. 4-5%», «750 ml», «PRODUCT 
OF ARMENIA» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 33. գինի:

(740) Է. Նահապետյան
____________________
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(210) 20121737 (111) 19942
(220) 21.12.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 21.12.2022
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 06.02.2013
(540)

(526) «ՍՊԻՏԱԿ ԿԻՍԱՉՈՐ ԳԻՆԻ», «2011», 
«White Wine», «Semi Dry», «11.5% v/v», «ՇԱՔ. 
2%», «750 ml», «PRODUCT OF ARMENIA» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բեժ, 
արծաթագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 33. գինի:

(740) Է. Նահապետյան
____________________

(210) 20121738 (111) 19943
(220) 21.12.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 21.12.2022
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 06.02.2013
(540)

(526) «ՍՊԻՏԱԿ ԿԻՍԱՔԱՂՑՐ ԳԻՆԻ», «2010», 
«White Wine», «Semi Sweet», «12% v/v», «ՇԱՔ. 
4-5%», «750 ml», «PRODUCT OF ARMENIA» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չեն:

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

(511) 
դաս 33. գինի:

(740) Է. Նահապետյան
____________________
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(210) 20121779 (111) 19944
(220) 28.12.2012 (151) 03.06.2013
 (181) 28.12.2022
(730) Հասմիկ Ռուբենի Մանասերյան, Երևան, 

Կոմիտաս 32, բն. 53, AM Արմեն Ալբերտի 
Ոսկրեսենսկիյ, Երևան, Մելիք Մելիքյան փ., 
15շ., բն. 24, AM

(442) 06.02.2013
(540)

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

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառնություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20130002 (111) 19945
(220) 08.01.2013 (151) 03.06.2013
 (181) 08.01.2023
(730) Ինթերնեյշնլ Փեյփը Քամփնի, US
(442) 21.02.2013
(540)

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

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

____________________

(210) 20130049 (111) 19946
(220) 18.01.2013 (151) 03.06.2013
 (181) 18.01.2023
(730) «Ռիո» ՓԲԸ, Երևան, Փափազյան 8, AM
(442) 06.02.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, դեղին և կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20130060 (111) 19947
(220) 22.01.2013 (151) 03.06.2013
 (181) 22.01.2023
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(442) 06.02.2013
(540)

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

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

57

ՄԱՍ 1

57

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

25 .06 . 20 13

(210) 20130061 (111) 19948
(220) 22.01.2013 (151) 03.06.2013
 (181) 22.01.2023
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(442) 06.02.2013
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գինու: 
____________________

(210) 20130062 (111) 19949
(220) 22.01.2013 (151) 03.06.2013
 (181) 22.01.2023
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(442) 06.02.2013
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացառու-

թյամբ գինու: 
____________________

(210) 20130063 (111) 19950
(220) 22.01.2013 (151) 03.06.2013
 (181) 22.01.2023
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(442) 06.02.2013
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացառու-

թյամբ գինու: 
____________________

(210) 20130064 (111) 19951
(220) 22.01.2013 (151) 03.06.2013
 (181) 22.01.2023
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(442) 06.02.2013
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացառու-

թյամբ գինու:  
____________________
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(210) 20130094 (111) 19952
(220) 29.01.2013 (151) 03.06.2013
 (181) 29.01.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Պետրոս Մա-

թևոսյան, Երևան, Բաբաջանյան 83, բն. 
44, AM

(442) 21.02.2013
(540)

(526) «JEANS», «HOUSE» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20130110 (111) 19953
(220) 01.02.2013 (151) 03.06.2013
 (181) 01.02.2023
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

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

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20130111 (111) 19954
(220) 01.02.2013 (151) 03.06.2013
 (181) 01.02.2023
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

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

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20130112 (111) 19955
(220) 01.02.2013 (151) 03.06.2013
 (181) 01.02.2023
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

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

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20130132 (111) 19956
(220) 04.02.2013 (151) 03.06.2013
 (181) 04.02.2023
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(730) Փրիֆըրդ Գեսթ, Ինք., US
(442) 07.03.2013
(540)

(511) 
դաս 35. հյուրանոցների հավատարիմ 

հաճախորդների ծրագրեր. 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130133 (111) 19957
(220) 04.02.2013 (151) 03.06.2013
 (181) 04.02.2023
(730) Փրիֆըրդ Գեսթ, Ինք., US
(442) 07.03.2013
(540)

(511) 
դաս 35. հյուրանոցների հավատարիմ հա-

ճա   խորդների ծրագրեր.
դաս 36. անշարժ գույքի գործառնությունների 

հետ կապված ծառայություններ, այն է՝ անշարժ 
գույքի գործակալություններ, անշարժ գույքի 
ձեռքբերում, անշարժ գույքի բաժնետոմսերի 
թողարկում, այն է՝ անշարժ գույքի, համա-
տիրությունների, բնակելի տարածքների 
սեփա կանատիրության կառավարում և կազ-
մակերպում. ներդրումներ անշարժ գույքի ոլոր-
տում, անշարժ գույքի կառավարում, անշարժ 
գույքի օգտագործման ժամանակի բաժանում և 
անշարժ գույքի, ներառյալ համատիրությունների 
ու բնակելի տարածքների վարձակալում.

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

____________________

(210) 20130140 (111) 19958
(220) 06.02.2013 (151) 03.06.2013
 (181) 06.02.2023

(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM

(442) 21.02.2013
(540)

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, չորացված, 

սառեցված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. տոմատ.

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 
____________________

(210) 20130141 (111) 19959
(220) 06.02.2013 (151) 03.06.2013
 (181) 06.02.2023
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

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

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20130142 (111) 19960
(220) 06.02.2013 (151) 03.06.2013
 (181) 06.02.2023
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(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM

(442) 21.02.2013
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20130147 (111) 19961
(220) 07.02.2013 (151) 03.06.2013
 (181) 07.02.2023
(730) «Դոմինո փրոդաքշն» ՍՊԸ, Երևան, 

Բագրա տունյաց շ. 12, բն. 73, AM
(442) 07.03.2013
(540)

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

(511) 
դաս 35. գովազդային ծառայություններ, 

հասարակայնության հետ կապերի ծառայու-
թյուններ.

դաս 41. միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 42. դիզայն: 

____________________

(210) 20120104 (111) 19962
(220) 25.01.2012 (151) 10.06.2013
 (181) 25.01.2022
(730) «Առնոմա փրոդաքշն» ՍՊԸ, Երևան, 

Մոսկովյան 31, բն. 92, AM
(442) 03.02.2012

(540)

(511) 
դաս 16. ամսագրեր.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում. 
հեռուստատեսային ծրագրերի պատրաստում, 
ֆիլմերի նկարահանում, ներկայացումների 
պատրաստում:  

____________________

(210) 20121580 (111) 19963
(220) 26.11.2012 (151) 10.06.2013
 (181) 26.11.2022
(730) Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի 

Կաիշա, JP
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ, ավտոմեքենաների 

մասեր և կցամասեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121581 (111) 19964
(220) 26.11.2012 (151) 10.06.2013
 (181) 26.11.2022
(730) Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի 

Կաիշա, JP
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ, ավտոմեքենաների 

մասեր և կցամասեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20121582 (111) 19965
(220) 26.11.2012 (151) 10.06.2013
 (181) 26.11.2022
(730) Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի 

Կաիշա, JP
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ, ավտոմեքենաների 

մասեր և կցամասեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121583 (111) 19966
(220) 26.11.2012 (151) 10.06.2013
 (181) 26.11.2022
(730) Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի 

Կաիշա, JP
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ, ավտոմեքենաների 

մասեր և կցամասեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121584 (111) 19967
(220) 26.11.2012 (151) 10.06.2013
 (181) 26.11.2022
(730) Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի 

Կաիշա, JP
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ, ավտոմեքենաների 

մասեր և կցամասեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121585 (111) 19968
(220) 26.11.2012 (151) 10.06.2013
 (181) 26.11.2022
(730) Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի 

Կաիշա, JP
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ, ավտոմեքենաների 

մասեր և կցամասեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121586 (111) 19969
(220) 26.11.2012 (151) 10.06.2013
 (181) 26.11.2022
(730) Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի 

Կաիշա, JP
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ, ավտոմեքենաների 

մասեր և կցամասեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121587 (111) 19970
(220) 26.11.2012 (151) 10.06.2013
 (181) 26.11.2022
(730) Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի 

Կաիշա, JP
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ, ավտոմեքենաների 

մասեր և կցամասեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20121588 (111) 19971
(220) 26.11.2012 (151) 10.06.2013
 (181) 26.11.2022
(730) Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի 

Կաիշա, JP
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ, ավտոմեքենաների 

մասեր և կցամասեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121604 (111) 19972
(220) 28.11.2012 (151) 10.06.2013
 (181) 28.11.2022
(730) «Լոռե գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 

7/1, AM
(442) 20.12.2012
(540)

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

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

(511) 
դաս 39. զբոսաշրջություն:  

____________________

(210) 20121623 (111) 19973
(220) 30.11.2012 (151) 10.06.2013
 (181) 30.11.2022

(730) Հերշի Չոքլիթ ընդ Քոնֆեքշնրի Քորփորեյշն, 
Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

(442) 06.02.2013
(540)

(511) 
դաս 30. շոկոլադ, շոկոլադային արտադրանք. 

շոկոլադային բատոններ, սառնաշաքար, կոն-
ֆետներ. հրուշակեղեն. կակաո, կակաոյի 
արտա դրանք. թխվածքաբլիթներ, գալետներ. 
մանրած կամ փոշի դարձրած շոկոլադ հրու-
շակագործության մեջ օգտագործման համար. 
հրուշակեղենային դրաժեներ, բարակ շերտեր 
և պատառիկներ. տաք և սառը ըմպե լիքների 
պատրաստման համար լուծվող շոկո լադային 
խառնուրդներ. հրուշակեղենային հատիկներ 
պաղպաղակի և աղանդերի վրա լցնելու 
համար. տորթեր, քաղցր ամոքահունց խմոր 
հրուշակեղենի համար, պաղպաղակ, սառեցված 
հրուշակեղեն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121667 (111) 19974
(220) 07.12.2012 (151) 10.06.2013
 (181) 07.12.2022
(730) Հերշի Չոքլիթ ընդ Քոնֆեքշնրի Քորփորեյշն, 

Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US
(442) 06.02.2013
(540)

(511) 
դաս 30. շոկոլադ, շոկոլադային արտադրանք. 

շոկոլադային բատոններ, սառնաշաքար, կոն-
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ֆետներ. հրուշակեղեն. կակաո, կակաոյի 
արտադրանք. թխվածքաբլիթներ, գալետներ. 
մանրած կամ փոշի դարձրած շոկոլադ հրուշա-
կագործության մեջ օգտագործման համար. 
հրուշակեղենային դրաժեներ, բարակ շերտեր 
և պատառիկներ. տաք և սառը ըմպելիքների 
պատրաստման համար լուծվող շոկոլադային 
խառնուրդներ. հրուշակեղենային հատիկներ 
պաղպաղակի և աղանդերի վրա լցնելու համար. 
տորթեր, քաղցր ամոքահունց խմոր հրու-
շակեղենի համար, պաղպաղակ, սառեցված 
հրուշակեղեն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121678 (111) 19975
(220) 11.12.2012 (151) 10.06.2013
 (181) 11.12.2022
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 17.01.2013
(540)

(526) «ՏՆԱԿԱՆ ՀԱՑ» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511) 
դաս 30. հաց:  

____________________

(210) 20130037 (111) 19976
(220) 16.01.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 16.01.2023

(730) Շանհայ Թբեքոու Գրուփ Քո., Լթդ, CN
(442) 21.02.2013
(540)

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

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի:
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20130039 (111) 19977
(220) 16.01.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 16.01.2023
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 21.02.2013
(540)
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(526) Բացի «VILLA WINE» արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, բեժ, ոսկեգույն, բաց և մուգ 
կարմիր և բորդո գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 33. գինի:

(740) Է. Նահապետյան
____________________

(210) 20130077 (111) 19978
(220) 23.01.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 23.01.2023
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 07.03.2013
(310) 58963/2012   (320) 25.07.2012   (330) CH
(540)

(511) 
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում՝ 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. 
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) 20130096 (111) 19979
(220) 29.01.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 29.01.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Խալաֆյան, 

Երևան, Սիլիկյան թաղ., 1-ին փող., 35 տուն АМ 
(442) 07.03.2013

(540)

(526) «EXCLUSIVE ARMENIAN JEWELRY» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն 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 ժա-
մանակաչափ սարքեր:  

____________________

(210) 20130097 (111) 19980
(220) 29.01.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 29.01.2023
(730) Չայնա Թըբեքոու Գուանգդոնգ Ինդա-

սթրիալ Քո., Էլթիդի., CN
(442) 07.03.2013
(540)

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ոչ 

բժշկական նպատակներով ծխախոտային 
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ. 
սիգարետների մուշտուկներ. մոխրամաններ 
ծխողների համար. լուցկի. կրակայրիչներ 
ծխողների համար. սիգարետների զտիչներ, 
սիգարետների թուղթ. սիգարետների տուփեր:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130102 (111) 19981
(220) 29.01.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 29.01.2023
(730) Սելջին Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի 

կորպորացիա, US
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(442) 07.03.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ. այն է՝ ցիտոկին ինհիբիտոր (արգելակող) 
դեղամիջոցներ. դեղագործական պատրաս-
տուկներ, որոնք կարգավորում են իմունային 
համակարգը. դեղագործական պատրաստուկներ 
որոշ տեսակի քաղցկեղների և արյան հիվան-
դությունների բուժման համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130108 (111) 19982
(220) 31.01.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 31.01.2023
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք Ինդսթրի 

«Ալկալոիդ» ԱԴ-Սկոպյե, MK
(442) 07.03.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20130109 (111) 19983
(220) 31.01.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 31.01.2023
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք Ինդսթրի 

«Ալկալոիդ» ԱԴ-Սկոպյե, MK
(442) 07.03.2013
(540)

(511) 
դաս 5. լիպիդների ձևափոխիչ ազդակներ, 

HMG COA (բարձր շարժունակությամբ սպիտա-
կուցների խմբի քոէնզիմ Ա) ռեդուկտազի ինհի-
բիտորներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130126 (111) 19984
(220) 04.02.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 04.02.2023
(730) Շերաթոն Ինթերնեյշնլ ԱյՓի, ԼԼՔ, Դելա-

վերի նահանգ, US
(442) 07.03.2013
(540)

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի գործառնություն ների 

հետ կապված ծառայություններ, այն է՝ անշարժ 
գույքի գործակալություններ, անշարժ գույքի 
ձեռքբերում, անշարժ գույքի բաժնետոմսերի 
թողարկում, այն է՝ անշարժ գույքի, համա-
տիրությունների, բնակելի տարածքների սեփա-
կանատիրության կառավարում և կազմա կեր-
պում. ներդրումներ անշարժ գույքի ոլորտում, 
անշարժ գույքի կառավարում, անշարժ գույքի 
օգտագործման ժամանակի բաժանում և անշարժ 
գույքի, ներառյալ համատիրությունների ու 
բնակելի տարածքների վարձակալում.

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

____________________

(210) 20130127 (111) 19985
(220) 04.02.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 04.02.2023
(730) Շերաթոն Ինթերնեյշնլ ԱյՓի, ԼԼՔ, 

Դելավերի նահանգ, US
(442) 07.03.2013
(540)

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի գործառնություն ների 

հետ կապված ծառայություններ, այն է՝ անշարժ 
գույքի գործակալություններ, անշարժ գույքի 
ձեռքբերում, անշարժ գույքի բաժնետոմսերի 
թողարկում, այն է՝ անշարժ գույքի, համա-
տիրությունների, բնակելի տարածքների 
սեփա կանատիրության կառավարում և կազ-
մակերպում. ներդրումներ անշարժ գույքի ոլոր-
տում, անշարժ գույքի կառավարում, անշարժ 
գույքի օգտագործման ժամանակի բաժանում և 
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անշարժ գույքի, ներառյալ համատիրությունների 
ու բնակելի տարածքների վարձակալում.

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

դաս 41. զվարճություններ. զվարճությունների 
համար միջոցների տրամադրում. ակումբների 
ծառայություններ (զվարճություն կամ ուսուցում). 
կարաոկե ծառայություններ, դիսկոտեկների 
ծառայություններ, խաղային սրահների ծառա-
յություններ, գիշերային ակումբներ.

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

____________________

(210) 20130129 (111) 19986
(220) 04.02.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 04.02.2023
(730) Սթարվուդ Հոթելզ ընդ Ռիզորթս Ուորլդուայդ, 

Ինք., US
(442) 07.03.2013
(540)

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130130 (111) 19987
(220) 04.02.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 04.02.2023
(730) Ուեսթին Հոթել Մենիջմընթ, Լ.Փ., US
(442) 07.03.2013
(540)

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
 (740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130131 (111) 19988
(220) 04.02.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 04.02.2023
(730) Ուեսթին Հոթել Մենիջմընթ, Լ.Փ., US
(442) 07.03.2013
(540)

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի գործառնությունների 

հետ կապված ծառայություններ, այն է՝ անշարժ 
գույքի գործակալություններ, անշարժ գույքի 
ձեռքբերում, անշարժ գույքի բաժնետոմսերի 
թողարկում, այն է՝ անշարժ գույքի, համատի-
րությունների, բնակելի տարածքների սեփա կա-
նա տիրության կառավարում և կազմակերպում. 
ներդրումներ անշարժ գույքի ոլորտում, անշարժ 
գույքի կառավարում, անշարժ գույքի օգտա-
գործման ժամանակի բաժանում և անշարժ 
գույքի, ներառյալ համատիրությունների ու բնա-
կելի տարածքների վարձակալում.

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

____________________

(210) 20130136 (111) 19989
(220) 05.02.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 05.02.2023
(730) «Ռեգարդ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 

փ., 33/35, AM
(442) 07.03.2013
(540)

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր գույնով:

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործունեություն:

____________________
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(210) 20130137 (111) 19990
(220) 05.02.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 05.02.2023
(730) «Սուարդի Արմենիա» ՍՊԸ, ք. Էջմիածին, 

Մանուշյան փ., AM
(442) 21.02.2013
(540)

(526) «GENERAL CONTRACT ARMENIA» 
արտահայտությունը և «LLC» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-

վորումների տեղակայում:  
____________________

(210) 20130155 (111) 19991
(220) 11.02.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 11.02.2023
(730) «Պտղնի գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, 

գյուղ Պտղնի, AM
(442) 21.02.2013
(540)

(526) Բացի «Նռանե», «Nrane» բառերից և 
«PTGHNI GOLD» արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, ոսկեգույն և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 33. գինի: 

____________________

(210) 20130160 (111) 19992
(220) 12.02.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 12.02.2023
(730) «Նյու ռեստ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Հովհաննիսյան 

14/41, AM
(442) 07.03.2013
(540)

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

(511) 
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում: 

___________________

(210) 20130173 (111) 19993
(220) 14.02.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 14.02.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարինե Գաբ-

րիելյան, Երևան, Հալաբյան 11, տարածք 
79, AM

(442) 20.03.2013
(540)

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

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք.
դաս 30. քաղցրավենիք, հրուշակեղեն: 

____________________
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(210) 20130183 (111) 19994
(220) 15.02.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 15.02.2023
(730) «Մեդիքալ հորիզոն» ՍՊԸ, Արարատի 

մարզ, ք. Մասիս, Մասիս կայարան, AM
(442) 07.03.2013
(540)

(526) Բացի «ZIDIN» (ռուս.) բառից և «MEDICAL 
HORIZON» արտահայտությունից մնա-
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սև, սպիտակ, երկնագույն և 
վարդագույն գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատ-
ճեն ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20130212 (111) 19995
(220) 22.02.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 22.02.2023

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անի Մանասյան, 
Երևան, Կարմիր Բլուրի 60, AM

(442) 20.03.2013
(540)

(511) 
դաս 14. բիժուտերիա, զարդեր.
դաս 20. փայտից, եղջյուրից, ոսկրից, 

խեցուց, սաթից, այդ նյութերի փոխարինիչներից 
կամ պլաստմասսայից պատրաստված իրեր, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. արձանիկներ 
փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից.

դաս 30. սուրճ, թեյ, հրուշակեղեն և քաղցրա-
վենիք, հրուշակեղենից և քաղցրա վենիքից կոմ-
պոզիցիաներ.

դաս 42. ինտերիերի ձևավորում. դիզայներ-
ների ծառայություններ փաթեթավորման բնագա-
վառում.

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

____________________

(210) 20130215 (111) 19996
(220) 25.02.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 25.02.2023
(730) «Արմեն և Արարատ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրա-

տունյաց 3-րդ նրբ., տուն 14, AM
(442) 20.03.2013
(540)

(511) 
դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ. մաքրման 

հեղուկներ, մասնավորապես՝ հախճասալի և 
սանտեխնիկայի մաքրման հեղուկներ. շամպուն. 
լվացքի հեղուկներ. ձեռքի օճառ, ձեռքեր լվանալու 
հեղուկներ. ժավելաջուր. ատամի մածուկներ:
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20130216 (111) 19997
(220) 25.02.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 25.02.2023
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(730) «Արմեն և Արարատ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրա
տունյաց 3րդ նրբ., տուն 14, AM

(442) 20.03.2013
(540)

(511) 
դաս 3. սպասք լվանալու պատրաստուկներ. 

մաքրման պատրաստուկներ, մասնավորապես՝ 
հախճասալի և սանտեխնիկայի մաքրման 
հեղուկներ և փոշիներ. շամպուն. լվացքի 
պատ րաստուկներ, մասնավորապես՝ լվացքի 
հեղուկներ և փոշիներ. ձեռքի օճառ, ձեռքեր 
լվանալու հեղուկներ. ժավելաջուր. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ:
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20130217 (111) 19998
(220) 25.02.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 25.02.2023
(730) «Արմեն և Արարատ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրա

տունյաց 3րդ նրբ., տուն 14, AM
(442) 20.03.2013
(540)

(511) 
դաս 3. սպասք լվանալու պատրաստուկներ. 

մաքրման պատրաստուկներ, մասնավորապես՝ 
հախճասալի և սանտեխնիկայի մաքրման 
հեղուկներ և փոշիներ. շամպուն. լվացքի 
պատրաստուկներ, մասնավորապես՝ լվացքի 
հեղուկներ և փոշիներ. ձեռքի օճառ, ձեռքեր 
լվանալու հեղուկներ. ժավելաջուր. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ:
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20130218 (111) 19999
(220) 25.02.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 25.02.2023
(730) «Արմեն և Արարատ» ՍՊԸ, Երևան, Բագ

րատունյաց 3րդ նրբ., տուն 14, AM
(442) 20.03.2013

(540)

(511) 
դաս 3. սպասք լվանալու պատրաստուկներ. 

մաքրման պատրաստուկներ, մասնավորապես՝ 
հախճասալի և սանտեխնիկայի մաքրման 
հեղուկներ և փոշիներ. շամպուն. լվացքի 
պատ րաստուկներ, մասնավորապես՝ լվացքի 
հեղուկներ և փոշիներ. ձեռքի օճառ, ձեռքեր 
լվանալու հեղուկներ. ժավելաջուր. ատամի փո
շիներ և մածուկներ:
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20130262 (111) 20000
(220) 04.03.2013 (151) 10.06.2013
 (181) 04.03.2023
(730) «Կերամիկ սիթի» ՍՊԸ, 1618, Գեղարքունիք, 

Վարդենիս, գ. Մեծ Մասրիկ, փող. 6, 11րդ 
նրբ., տուն 5, AM

(442) 20.03.2013
(540)

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

(511) 
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20090198_1 (111) 20001
(220) 25.02.2009 (151) 20.05.2009
    (181) 25.02.2019
(730) «Սնեկարմ ինվեստ» ՍՊԸ, Երևան, Հաղ

թանակի 2րդ փող., 73տ, AM
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր գույնով։
(511)

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 

հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց.

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

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

     7659 05.06.2023        Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

     7750 10.03.2023        Ամերիքն Նըրսիս Քրիդենշլինգ Սենթը, US

     7751 10.03.2023        Ամերիքն Նըրսիս Քրիդենշլինգ Սենթը, US

     7815 11.06.2023        Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

     7816 11.06.2023        Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

    7817  11.06.2023        Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

     7818 11.06.2023        Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

     7873 21.05.2023        ՄասթրՔարդ Ինթերնեյշնլ Ինքորփորեյթիդ, US

     7874 27.05.2023        Յամահա Հադսուդոկի Կաբուշիկի Կաիշա, JP

    7875           27.05.2023        Յամահա Հադսուդոկի Կաբուշիկի Կաիշա, JP

     7959 10.09.2023        Վայեթ ԼԼՔ, US

     7976 01.10.2023        Գոյո Ինդասթրիս, Ինք., Օհայոյի նահանգ, US

     8025 11.09.2023        Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

     8077 29.08.2023        ՄասթրՔարդ Ինթերնեյշնլ Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

     8280 04.09.2023        Փ.Թ. Սարի Ինքոֆուդ Քորփորեյշն, ID
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01G 15/00 2746 A
E01H 13/00 2746 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23B 4/00 322 U

A47G 33/00 323 U

A61F 5/00     2747 A

B82B 1/00     2748 A

B82B 3/00     2748 A

C04B 38/00   2749 A

C12H 1/00      2750 A

     06-01                   314 S

     26-04      315 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

C02F 11/00     324 U

A01C 3/00      324 U

C12G 3/00      325 U

C12H 1/00      326 U

H04L 9/00     327 U
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1263
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7985
73 (1) Իրավատեր Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., 
Կոնեկտիկուտի նահանգ
PFIZER PRODUCTS INC., State of Connecticut, 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ՓիԷյԷյչ ՅուԷսԷյ 
15 ԼԼՔ
PAH USA 15 LLC, 235 East 42nd Street, New York 
NY 10017-5755, United States, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 30.04.2013
____________________

Գրանցում No 1264
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12005
73 (1) Իրավատեր Քրաֆթ Ֆուդզ Շվեց Հոլդինգ 
ԳմբՀ
KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GmbH, 
Chollerstrasse 4, 6301 Zug, Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Քրաֆթ Գիդա 
Սանայի վե Թիքարեթ Անոնիմ Շիրքեթի
KRAFT GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 
Cumhuriyet Mahallesi 2253, Sokak No: 11, Gebze / 
Kocaeli, Turkey, TR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                            Հանրապետություն

Գրանցված է 30.04.2013
____________________

Գրանցում No 1265
Արտոնագրի ոչ բացառիկ լիցենզիա
(11) Արտոնագիր No 203S, 279S, 280S
73 (1) Լիցենզատու Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո «Զակրիտոյե ակցիոներնոյե 
օբշչեստվո «Էկսպերիմենտալնոյե կոնդիտերսկոյե 
օբյեդինենիե «Վոլոգդա»
JOINT-STOCK COMPANY “EXPERIMENTAL 
CONFECTIONARY ASSOCIATION “VOLOGDA”, 
Russian Federation, 160012, Vologodskaya oblast, 
g. Vologda, ul. Promyshlennaya, 12, RU
73 (2) Լիցենզառու Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո «Ռուսսկիյ բիսկվիտ»

JOINT-STOCK COMPANY “ROUSSKIY BISKVIT”, 
Russian Federation, 162622, Vologodskaya oblast, 
g. Cherepovets, ul. Karla Marksa, 25, RU

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը արդյունաբերական 
նմուշների գրանցման գործողության ժամկետի 
ավարտը
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                          Հանրապետություն

Գրանցված է 30.04.2013
____________________

Գրանցում No 1266
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 278, 279
73 (1) Իրավատեր Սումիտոմո Կինզոկու 
Կոգյո Կաբուշիկի Կաիշա (Սումիտոմո Մեթալ 
Ինդասթրիզ ԼԹԴ.)
SUMITOMO KINZOKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD.), No. 5-
33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan, JP
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73 (2) Իրավունքներն ստացող Նիփոն Սթիլ ընդ 
Սումիտոմո Մեթալ Քորփորեյշն
NIPPON STEEL AND SUMITOMO METAL 
CORPORATION 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-
ku, Tokyo 100-8071 Japan, JP
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 06.05.2013
____________________

Գրանցում No 1267
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3251
73 (1) Իրավատեր  ԳլաքսոՍմիթՔլայն ԼԼՔ
GLAXOSMITHKLINE LLC, Corporation Service 
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, County of New Castle, Delaware, 
19808, United States of America, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Մեդթեք Փրո-
դաքթս Ինք.
MEDTECH PRODUCTS INC., 660 white Plains 
Road, Tarrytown, New York 10591, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                    Հանրապետություն

Գրանցված է 07.05.2013
____________________

Գրանցում No 1268
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17866
73 (1) Իրավատեր Սքայ Այփի Ինթըրնեշնլ 
Լիմիթիդ

SKY IP INTERNATIONAL LIMITED, Grant Way, TW7 
5QD Isleworth, United Kingdom, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող Սքայ Ինթըրնեշնլ 
ԱԳ
SKY INTERNATIONAL AG, Dammstrasse 19, 6301 
Zug, Switzerland, CH

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                        Հանրապետություն

Գրանցված է 13.05.2013
____________________

Գրանցում No 1269
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 392
73 (1) Իրավատեր Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս 
Ինք., Վիրջինիայի նահանգ
PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., a Virginia 
corporation, 3601 Commerce Road, Richmond, 
Virginia 23234, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող ՓիԷմՓիԱյ ԼԼՔ, 
Վիրջինիայի նահանգ
PMPI LLC, a Virginia company, 9711 Farrar Court, 
Richmond, Virginia 23236, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                 Հանրապետություն

Գրանցված է 17.05.2013
____________________

Գրանցում No 1270
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 392
73 (1) Իրավատեր  ՓիԷմՓիԱյ ԼԼՔ, Վիրջինիայի 
նահանգ
PMPI LLC, a Virginia company, 9711 Farrar Court, 
Richmond, Virginia 23236, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ֆիլիփ Մորիս 
Ինթըրնեշնլ Ֆայնենս Քորփորեյշն, Դելավերի 
նահանգ

PHILIP MORIS INTERNATIONAL FINANCE 
CORPORATION, a Delaware corporation, 9711 
Farrar Court, Richmond, Virginia 23236, USA, US

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                 Հանրապետություն

Գրանցված է 18.05.2013
____________________
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Ուղղում

Поправка

 

      2013թ.  № 5 պաշտոնական տեղեկագրի  “Տեղեկություններ օգտակար մոդելների գործողության 
վաղաժամկետ դադարեցման մասին” բաժնում  № 277U, 297U արտոնագրերին վերաբերող 
տվյալները պետք  լինեն՝

277U     27.09.2012
297U      11.11.2012

     В официальном бюллетене № 5 за 2013г. в разделе  “Сведения о досрочном прекращении 
действия  патентов на полезные модели “ сведения касающиеся патентов
№ 277U, 297U должны быть:

277U     27.09.2012
297U      11.11.2012



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
71 заявитель, код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) (2013.01)  (11) 2747 (13) A 
A61F 5/00

(21) AM20130010 (22) 07.02.2013
(71) Нарек Закарян (AM)
(72) Микаел Арутюнян (AM), Нарек Закарян (AM), 
Сарик Казарян (AM), Сурен Саргсян (AM)
(73) Нарек Закарян, 3601, Вайоц Дзори марз, г. 
Ехегнадзор, ул. Микояна 12, кв. 20 (AM)
(54) Экзоскелетон
(57) Изобретение относится к реабилита цион-
ной технике, в частности, к устройствам, способ-
ствующим двигательным функциям чело-
века и их восстановления, которые могут быть 
исполь зованы при временной или постоянной 
утере функций опорно-двигательного аппарата 
вследствие травм, а также для содействия людям 
пожилого возраста.

Экзоскелетон содержит корпус, прикреп-
ляемый к пояснице человека, бедренные модули, 
которые прикреплены к корпусу посредством 
шарниров, в области тазобедренных суставов 
и расположены вдоль бедра с латеральной 
стороны, а с бедрами прикреплены посред-
ством пристяжных ремней. Голенные модули 
прикреплены к бедренным модулям посредством 
шарниров в области коленных суставов. С 
голенями закреплены с помощью пристяжных 
ремней. Стопные модули, которые одним концом 
закреплены к голенным модулям, другим к 
ботинкам, две пары приводов: одна из пар 
установлена в области тазобедренных суставов, 
а другая коленных. К корпусу прикреплен 
рюкзак, где расположены батареи и система 
управления. К стопным модулям присоединены 
два регулируемых колеса, к корпусу прикреплены 
два подьемных механизма, каждый из которых 
имеет привод, винтовую передачу, к выходу 
которого прикреплен полый стержень, к концу 
которого прикреплено дополнительное ведущее 
колесо.

Расширяются функциональные возможности 
экзоскелетона, позволяя использовать его как 
коляску, 3 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2746 (13) A 
A01G 15/00
E01H 13/00

(21) AM20110169 (22) 02.12.2011
(71) “ЭКОСЕРВ ЦДЗ” ООО (AM)
(72) Арташес Аракелян (AM), Арсен Ахумян (AM)
(73) “ЭКОСЕРВ ЦДЗ” ООО, 0006, Ереван, 
Г.Нжде 2, кв.24 (AM)
(54) Способ управления режимами работы 
акустического генератора предотвращения 
града и акустический генератор предот-
вращения града
(57) Изобретение относится к области гидроме-
теорологии, в частности к методам и системам 
активного воздействия на атмосферные явле-
ния и управления ими, предупреждения и 
предотвращения града, и может быть иссполь-
зовано для осуществления автоматической 
противоградовой защиты обрабатываемых 
сельхозяйственных земель, садов и различных 
народнохозяйственных объектов.

По способу в соответствии с командными 
сигналами, поступающими извне, осуществляют 
проведение посследовательных взрывов взрыв-
ного газа в закрытом объеме, генерацию и 
направление вертикально вверх сверхзвуковых 
ударных волн необходимой мощности, измеряют 
мощность сигналов собственного радиотепло-
вого излучения неба, значение его величины 
сравнивают с N пороговыми значениями и на 
основе этого формируют код-сигнал оповеще-
ния, передают его на щит управления.

Способ осу щест вляют при помощи 
системы, имеющей акустический генератор 
предотвращения града, который включает 
цилидрическую камеру взрыва, коническое 
направляющее дуло, соединительную трубку, 
окна с крышками для притока воздуха, 
впрыскиватель газа, систему подачи газа, запал, 
щит управления, систему электропитания и 
систему дистанционного управления, устройство 
обнаружения и оповещения, который вклю чает 
антенну, радиометрический приемник, упра-
вляемое компенсирующее устройство, управ-
ляемое многоканальное пороговое устройство и 
устройство оповещения. 

Повышается эффективность работы и авто-
матизируется эксплуатация, 6 ил.

_____________________

Сведения о выданных патентах
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(51) (2013.01)  (11) 2748 (13) A 
B82B 1/00
B82B 3/00

(21) AM20130006 (22) 22.01.2013
(71) “Институт физических исследований НАН РА” 
Государственная неторговая Организация (AM)
(72) Эдуард Шароян (AM), Арам Манукян (AM), 
Армен Мирзаханян (AM), Татевик Хачатрян (AM)
(73) “Институт физических исследований 
НАН РА” Гос. Неторговая Организация, 0203, 
Арагацотни марз, Аштарак 2 (AM)
(54) Способ получения медно-углеродного 
нанокомпозита
(57) Изобретение относится к области технологии 
получения медно-углеродных нанокомпозитов и 
может быть использовано для фильтров газов и 
жидкостей, в топливных элементах, а также для 
армирования бетонов. 

Медно-углеродный нанокомпозит получают 
путем пиролиза фталоцианина меди. Фталоциа-
нин меди помещают в контейнер (кварцевый, 
стальной или керамический), в котором создают 
вакуум до давления не более 0,1 Па. Контейнер 
помещают в электропечь, где выдерживают 
при температуре 650–1000°С в течении 3–100 
минут, после чего отделяют сформированную 
углеродную матрицу с наночастицами меди от 
контейнера. 

Упрощается способ, получают медно-
углеродный нанокомпозит, 4 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2749 (13) A 
C04B 38/00

(21) AM20130034 (22) 12.03.2013
(71) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация (AM)
(72) Арцруни Сафарян (AM), Тамара Саргсян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация, 0009, Ереван, 
Терян 105 (AM)
(54) Сырьевая смесь для приготовления легких 
бетонов

(57) Изобретение относится к области произ-
водства строительных материалов, в частности, 
к сырьевым смесям для производства легких 
бетонов.

Сырьевая смесь содержит следующие ком-
поненты, мас.%: цемент - 14,4 – 23,1; фракцию 
щебня вспученного обсидиана с размерами зерен 
5-10мм – 4,2 -14,1; фракцию щебня вспученного 
обсидиана с размерами зерен 10-20мм – 5,7 
-14,3; фракцию щебня вспученного обсидиана с 
размерами зерен 20-40мм – 8,1 -11,2; фракцию 
песчинок вспученного обсидиана с размерами 
зерен 2.5-5мм – 7,9 -8,5; фракцию песчинок 
вспученного обсидиана с размерами зерен 1.25-
2.5мм – 7,9 -8,5; фракцию песчинок вспученного 
обсидиана с размерами зерен меньше 1.25мм – 
9,5 -10,0 и вода- остальное.

Повышается прочность бетона.
_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2750 (13) A 
C12H 1/00

(21) AM20120177 (22) 17.12.2012
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Карен Казумян (AM), Александр Казумян 
(AM), Манвел Сукоян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Способ обработки древесины дуба
(57) Изобретение относится к коньячному 
производству, в частности, к способам обработки 
дубовой древесины, используемой для выдержки 
коньячных спиртов.

Дубовую древесину, после промывания 
горячей и холодной водой, сушат до влажности 
10-12% и подвергают термической обработке 
до получения коричневого цвета. В качестве 
дубовой древесины используют мелкие кусочки, 
образовавшиеся при изготовлении дубовых бочек. 
Тепловую обработку проводят при постоянном 
перемешивании кусков при температурах 165-
200˚C в течении 50-90 минут.

Упрощается процесс, повышается эффек-
тивность и сокращается продолжительность 
процесса, 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) 322  (13) U 
A23B 4/00

(21) AM20130029U (22) 06.03.2013
(71) Ашот Оганян (AM), Рузанна Нагапетян (AM)
(72) Ашот Оганян (AM), Рузанна Нагапетян (AM)
(73) Ашот Оганян, 0070, Ереван, II Ахюсагорцнери 
75/1 (AM), Рузанна Нагапетян, 0033, Ереван, В. 
Амбарцумян 97, кв. 38 (AM)
(54) Способ приготовления овощного рассола
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности,  к способам 
приготовления овощного рассола.

Овощи моют, очищают от кожуры, нарезают, 
добавляют соль, укладывают в тару, после чего 
выдерживают в течение 2-3 дней  в прохладном 
месте.  Овощь - картофель, который после 
разрезки выдерживают в воде со льдом в 
течение 20-22 часов – меняя 8-10 раз воду, 
достают из воды,  затем к подсоленной массе 
добавляют вкусовые добавки. Вкусовые добавки 
– высушанные цветки шафрана, шальфей, 
сахар,  уксус белого вина, чеснок, петрушка,  
высушанный  укроп,  семена кинзи,  зеленый 
зернистый перец и свежый красный перец, при 
следующем соотношении компонентов (мас.%): 
соль  - 20-22,  высушанные цветки шафрана - 
7-8, шальфей - 6-8, сахар - 10-12,  уксус белого 
вина - 10-11, чеснок - 8-10, петрушка - 14-15,  
высушанный  укроп - 3-5,  семена кинзи - 3-
5,  зеленый зернистый перец - 3-5 и свежый 
красный перец - 14-15.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 323  (13) U 
A47G 33/00

(21) AM20130015U (22) 11.02.2013
(71) Ашот Киракосян (AM)
(72) Ашот Киракосян (AM)
(73) Ашот Киракосян, 0032, Ереван, ул. Батикян, 
д.60 (AM)
(54) Комплект для курения ладана
(57) Полезная модель относится к принадлежностям 
для ритуальных обрядов, в частности, для 

курения ладана и может быть использована в 
домашних условиях или вне дома. Комплект 
для курения ладана содержит основание в виде 
коробки, участок содержащий зерна ладана, 
подложку, подставку с ножками, источник тепла 
и крышку. 

Согласно предложению, участок содержащий 
зерна ладана, выполнен в виде промежуточ-
ной сьемной коробки, размещенной между 
основанием и крышкой. Подложка, подставка с 
ножками и источник тепла в транспортировочном 
положении размещены в основании коробки.

Повышается степень компактности, 3 ил..
_____________________

(51) (2013.01)  (11) 324  (13) U 
C02F 11/00
A01C 3/00

(21) AM20130004U (22) 09.01.2013
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Степа Маргарян (AM), Овик Гишян (AM), Арам 
Мазманян (AM), Сос Сохомонян (AM), Марине 
Мхитарян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Метантенк
(57) Полезная модель относится к сельскому 
хозяйству, в частности к оборудованиям для 
сбраживания органических отходов.

Метантенк содержит герметический резер-
вуар со сводом и днищем, расположенные в 
нем внутренние и внешние камеры, патрубок, 
подающий жидкие органические отходы в 
нижнюю камеру, прикрепленный к внешней 
камере патрубок для удаления сбраженной массы, 
присоединенный к нему патрубок понижающим 
клапаном для удаления биогазов, фильтр, к 
входу которого приклеплена труба для подачи 
обработанных жидких органических отходов из 
внутренней камеры, а к выходу прикреплены 
трубопроводы для удаления летучих жирных 
кислот и густой массы, воздухозаборник, к 
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выходу которого присоединен патрубок для 
подачи воздуха, компрессор, к входу которого 
присоединены патрубки для удаления летучих 
жирных кислот и подачи воздуха, причем 
компрессор трубой присоединен внутренней 
камере, расположенной на опорах. Во внешней и 
внутренней камерах установлены люки. Метантенк 
имеет также компрессор, присоединенный к трубе 
удаления биогазов, к выходу которого приклеплен 
патрубок для обратной подачи жидкой массы 
биогазов во внутренюю камеру, установленная 
во внутренней  камере центральная труба с 
полыми стенами,  трубки для  подачи и обратного 
потока теплоносителя во внутрь стен трубы, а 
так же вращающиеся смесители со скважистой 
поверхностью вокруг той же трубы.

Повышается производительность метан-
тенка, 1 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 325  (13) U 
C12G 3/00

(21) AM20130008U (22) 05.02.2013
(71) Манвел Сукоян (AM)
(72) Манвел Сукоян (AM)
(73) Манвел Сукоян, 4003, Тавуши марз, 
Акнахбюр (AM)
(54) Способ получения бренди
(57) Изобретение относится к виноделию, в 
частности к способам получения бренди.

Спирт созревают в бочках, сделанных 
из дубового материала, купажируют добавляя 
мягкую воду и сахарный сироп, обрабатывают 
холодом и фильтруют. В качестве спирта берут 
смесь 60-70% спиртов черной сливы, айвы, 
абрикоса, грушы и яблока, при объемном 
соотношении спиртов 1 : 2 : 3 : 4 : 10, причем 
купажируют до созревания – до крепости спирта 
42-45 % объемн., а созревание проводят при 
температуре 30-35˚C в течение 3-х месяцев. 

Повышается качество бренди.
_____________________

(51) (2013.01)  (11) 326  (13) U 
C12H 1/00

(21) AM20120167U (22) 20.11.2012

(71) Самвел Казарян (AM)
(72) Самвел Казарян (AM)
(73) Самвел Казарян, 0028, Ереван, Арабкир 38, 
кв. 5 (AM)
(54) Способ выдержки спирта
(57) Изобретение относится к области виноделия, 
в частности, к способам выдержки спиртов.

Спирт выдерживают в присутствии измель-
ченной древисины, причем в качестве древесины 
используют стебли малины осеннего среза, а 
спирт созревают, по крайней мере, в течение 
шести месяцев.

Улучшаются органолептические свойства 
спирта.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 327  (13) U 
H04L 9/00

(21) AM20130009U (22) 06.02.2013
(31) AM20120156   (32) 07.11.2012   (33) AM
(71) Гурген Акопян (AM)
(72) Гурген Акопян (AM), Нанар Шахвердян (AM), 
Ара Ерессян Негарчи (AM), Сергей Саргсян (AM)
(73) Гурген Акопян, 0019, Ереван, Антараин 158/1, 
кв. 8 (AM)
(54) Способ защиты товаров от подделок
(57) Согласно способу на товар наклеивают 
этикетку, несущую пару открытых и закрытых 
кодов. Коды генерируют и сохраняют в базе 
данных, находящейся на сервере. Для проверки 
подлинности товара, при помощи электронных 
средств сообщения создают связь между 
пользователем и сервером. Один из кодов, 
указанных по крайней мере один раз, отсылают 
на сервер. Посредством установленного на 
сервере программного обеспечения получают 
код, обрабатывают, сравнивают с кодами, 
хранящимися в базе данных и генерируют 
ответ. Ответ при помощи электронных средств 
сообщения отсылают пользователю. Согласно 
предложенному способу, каждый из кодов пары 
генерируют по принципу случайности, которые 
также по принципу случайности ассоцируют друг 
с другом в базе данных.

Повышается уровень защиты товаров от 
подделок, 4 ил.

_____________________ 



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
71 заявитель, код страны
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 06-01 (11) 314  (13) S
(21) 20130017  (22) 28.03.2013
(71) Карен Робертович Давтян (AM), Карен 
Андраникович Хачикян (AM)
(72) Карен Давтян (AM), Карен Хачикян (AM)
(73) Карен Робертович Давтян, Ереван, ул. 
Арцаха, д. 20, кв. 54 (AM), Карен Андраникович 
Хачикян, Ереван, Аван, ул. Худякова 47/1д. (AM)
(54) Стена-трансформер
(55)*

_____________________

(51) 26-04 (11) 315  (13) S
(21) 20130004  (22) 01.03.2013
(71) Ашот Киракосян (AM)
(72) Ашот Киракосян (AM)
(73) Ашот Киракосян, Ереван, ул. Б.Батикяна, 
дом 60 (AM)
(54) Подсвечник
(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
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