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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) (2014.01)  (11) 2797 (13) A
A23C 9/00

(21) AM20120108 (22) 20.07.2012
(71) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալ յան (AM), 
Վարսենիկ Ավետիսյան (AM)
(72) Վահրամ Գաբզիմալյան (AM), Վարսենիկ  
Ավետիսյան (AM)
(73) Վահրամ Գաբզիմալյան, Երևան, Արցախի 
1, բն.32 (AM), Վարսենիկ Ավետիսյան, 0025, 
Երևան, Հերացու 14/4 (AM)
(54) Ըմպելիք
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդարդյու նա-
բերությանը, մասնավորապես` ըմպելիքներին:

Ըմպելիքը ներառում է գետնախնձորի 
պալարների ջրային լուծազատվածք, օշան 
աղոտաբույսի 25%-անոց ջրասպիրտային 
լուծազատվածք և ծիրանի հյութ, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգվ. %. 
գետնախնձորի պալարների ջրային լուծա զատ-
վածք՝ 47-50, օշան աղոտաաբույսի 25%-անոց 
ջրասպիրտային լուծազատվածք՝ 3-5 և ծիրանի 
հյութ՝ 46-48:

Բարձրացվում են ըմպելիքի ֆունկցիոնալ 
հատկությունները։

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2798 (13) A 
B05B 1/00
A01G 25/00

(21) AM20130072 (22) 24.05.2013
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-
սարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Գուրգեն Մարկոսի Եղիազարյան (AM), 
Հարություն Հրաչիկի Դավեյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-
սարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM) 
(54) Լաբորատոր անձրևացման տեղակայանք
(57) Գյուտը վերաբերվում է գյուղատնտեսությանը 
և կարող է կիրառվել լաբորատոր պայմաններում 
հողի էրոզիայի ուսումնասիրության համար: 

Լաբորատոր անձրևացման տեղակայանքն 
ունի ջրի խողովակ և դրան ուղղահայաց 
ամ րա  կցված ճկուն փողրակների տեսքով 

անձրևացնող ծայրափողակներ: Անձրևացնող 
ծայրափողակներն իրականացված են երեք 
գլանաձև ջրթող սեկցիաների համախմբության 
տեսքով: Յուրաքանչյուր ջրթող սեկցիայի 
արտաքին մակերևույթին միմյանցից հավա-
սարաչափ հեռավորության վրա կատարված 
են կիսաշրջանաձև ուղղահայաց առվակներ` 
կոնաձև կաթոցիկներով: Կոնաձև կաթոցիկների 
ներքին մակերևույթի վրա կատարված են 
շախմատաձև դասավորված ուռուցիկ ելուստներ: 

Պարզեցվում է կառուցվածքը, 4 նկ.:
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2799 (13) A
C01B 33/00

(21) AM20120111 (22) 24.07.2012
(71) Սերգեյ Սահարունյան (AM), Վլադիմիր Գաս-
պարյան (AM)
(72) Սերգեյ Սահարունյան (AM), Վլադիմիր Գաս-
պարյան (AM), Անատոլի Բայրամյան (AM), Ալիկ 
Բեգլարյան (AM), Բաղդասար Մելքումով (AM)
(73) Սերգեյ Սահարունյան, 0051, Երևան, 
Գրիբոյեդովի 3, բն.33 (AM), Վլադիմիր Գաս-
պարյան, 2223, Կոտայքի մարզ, գյուղ Գետարգել, 
Ս. Ալեքսան 29 (AM)
(54) Նատրիումի մետասիլիկատի ստացման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է անօրգանական 
քիմիային, մասնավորապես՝ նատրիումի մետա-
սիլիկատի ստացման եղանակին:

0,8–1,2մմ չափի քվարցային ավազը բարձր 
ջերմաստիճանում փոխազդում են կաուս-
տիկ սոդայի հետ, ստացված միացությունը 
վերածում են նատրիումի մետասիլիկատի: 
Փոխազդումն իրականացնում են էլեկտրական 
վառարանում 30- 40 րոպեի ընթացքում 300-
320˚C ջերմաստիճանում քվարցային ավազի 
և կաուստիկ սոդայի բովմամբ՝ ապահովելով 
Na2O ։ SiO2 (1,1 –1,2) ։1,0 զանգվածային հարա-
բերակցությունը:

Գյուտը թույլ է տալիս պարզեցնել եղանակը, 
ստանալ ինչպես անջուր, այնպես էլ բյուրեղաջուր 
պարունակող նատրիումի մետասիլիկատ:

_____________________
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(51) (2014.01)  (11) 2800 (13) A
C02F 1/00

(21) AM20130140 (22) 09.10.2013
(71) Գևորգ Թոռչյան (AM)
(72) Գևորգ Թոռչյան (AM), Մհեր Թոռչյան (AM), 
Արման Թոռչյան (AM), Ազնիվ Մխիթարյան (AM), 
Ժուժաննա Աբրահամյան (AM)
(73) Գևորգ Թոռչյան, 0095, Երևան, Մոլդովական 
14, բն. 29 (AM)
(54) Կաուչուկի արտադրության հոսքաջրերի 
մաքրման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է շրջակա միջավայրի 
պահպանությանը, մասնավորապես` սինթետիկ 
լատեքս պարունակող հոսքաջրերի մաքրման 
եղանակին:

Հոսքաջրերին ավելացնում են մակարդիչ 
(կոագուլյանտ), խառնում, ապա անջատում են 
առաջացած մակարդվածքը: Որպես մակարդիչ 
օգտագործում են քլորոպրենի օլիգամեր կամ 
2,3-երկքլորոբուտադիենի քլորոպրենի հետ 
համապոլիմեր պարունակող հոսքաջուր, հոս-
քաջրի և մակարդիչի 1,0:(0,3-0,5) ծավալային 
հարաբերակցությամբ:

Բարձրացվում է հոսքաջրերի մաքրման 
աստիճանը:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2801 (13) A 
C09D 17/00
C09B 67/00

(21) AM20120094 (22) 02.07.2012
(71) Հովհաննես Հովհաննեսյան (AM)
(72) Հովհաննես Հովհաննեսյան (AM)
(73) Հովհաննես Հովհաննեսյան (AM)
(54) Ներկի խտանյութի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է լաքաներկային 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ ներկի 
խտանյութի ստացման եղանակներին:

Ներկի բաղադրիչները մանրացնում են, 
ընդ որում բաղադրիչները մանրացնում են օդի 
տուրբուլենտ հոսքում՝ մինչև մասնիկների 5 մկմ-
ից փոքր չափը:

Բարձրացվում են ներկի որակական ցուցա-
նիշները:
(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2802 (13) A
F03G 7/00

(21) AM20120091 (22) 28.06.2012
(71) Լևոն Մուրադի Մուրադյան (AM), Մուրադ Լևոնի 
Մուրադյան (RU), Ժաննա Լևոնի Սեդրակյան (RU)
(72) Լևոն Մուրադի Մուրադյան (AM), Մուրադ 
Լևոնի Մուրադյան (RU), Ժաննա Լևոնի Սեդ-
րակյան (RU)
(73) Լևոն Մուրադի Մուրադյան, 0070, Երևան, 
Ե. Քոչարի 17, բն. 26 (AM), Մուրադ Լևոնի 
Մուրադյան, 117556, Մոսկվա, Վարշավսկայա 
70/3, բն. 34 (RU), Ժաննա Լևոնի Սեդրակյան, 
117556, Մոսկվա, Վարշավսկայա 70/3, բն. 34 (RU)
(54) Գեոթերմալ էներգիան էլեկտրական 
էներգիայի կերպափոխման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է գեոթերմալ էներգիա-
յից էլեկտրական էներգիայի ստացմանը, 
երբ ջերմային էներգիայի սկզբնաղբյուր են 
հանդիսանում հետմագմատիկ ստորգետնյա 
ջերմային դաշտերը։

Սարքը տեղակայվում է հորատանցքում 
և ունի հորատանցքի պատերն ամրացնող 
միջոց, որի ստորին մասը պարունակում է 
աշխատանքային հեղուկ, շոգետուրբին, որը 
մուտքի և ելքի խողովակաշարերով հերմետի-
կորեն միացված է հորատանցքին և գեներատոր, 
որը կինեմատիկորեն միացված է շոգետուր-
բինին: Մուտքի և  ելքի խողովակաշարերն 
ունեն ճնշման կափույր: Հորատանցքի պատերն 
ամրացնող միջոցն իրականացված է ստորին 
մասում փակ, իսկ վերին մասում կափարիչ 
ունեցող շրջապահ խողովակի տեսքով: Շրջա-
պահ խողովակի կափարիչը տեղադրված է 
հորատանցքի այնպիսի խորության վրա, որ 
շրջապահ խողովակում արտադրվող գոլորշու 
ջերաստիճանը չգերազանցի այդ մակարդակի 
ապարների ջերմաստիճանը։

Իրականացման  առաջին տարբերակում 
շրջապահ խողովակի մեջ ըստ բարձրության 
հաջորդաբար տեղադրված են իրար հետ 
հիդրավլիկ կապի մեջ գտնվող, յուրաքանչյուր 
օղակում հեղուկի բարձրության սահմանափակում 
ապահովող օղակներ:

Իրականացման  երկրորդ տարբերակում 
շրջապահ խողովակի կափարիչից վերև  մուտքի 
խողովակը շրջապահ խողովակն է, իսկ ելքի 
խողովակը տեղադրված է շրջապահ խողովակի 
ներսում՝ դրան համառանցք:
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Իրականացման  երրորդ տարբերակում 
շրջապահ խողովակը հորատանցքում ամրա-
կցված է բարձր ջերմափոխանակությամբ 
օժտված խառնուրդի օգնությամբ:

Բարձրացվում է էներգիայի կերպափոխման 
արդյունավետությունը, 2 նկ.։

   _____________________

(51) (2014.01)  (11) 2803 (13) A
G01R 29/00

(21) AM20130069 (22) 23.05.2013
(71) «Երևանի կապի միջոցների գիտա հետա-
զոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ (AM)
(72) Մհեր Վարդգեսի Մարկոսյան (AM), Վահան 
Հենրիկի Ավետիսյան (AM), Արշակ Անդրանիկի 
Հովհաննիսյան (AM), Ահարոն Կամոյի Ահարոնյան 
(AM), Արեգ Արարատի Սարգսյան (AM)
(73) «Երևանի կապի միջոցների գիտա հետա-
զոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0015, Երևան, 
Ձորափի 26 (AM)
(54) Շրջաթիռ եղանակով վերգետնյա անտե-
նայի պարամետրերի չափման սարք
(57) Սարքն ունի թռչող սարքին միակցվող 
չափիչ անտենա և հաղորդիչ սարքերի լրակազմի 
կոնտեյներ: 

Կոնտեյներն իրականացված է մեկուսիչ 
ձողերից հավաքված, երկու ծայրերից սրացված 
ու մեկուսիչ խիտ գործվածքով պատված արկղի 
տեսքով և իր ստորին հիմքով ամրակցված է 
թռչող սարքի ստորին մասում: Կոնտեյների 
ստորին հիմքը ֆաներայից է և արտաքին կողմից 
երեսպատված է հաղորդիչ նրբաթիթեղով: 
Ստորին հիմքի վրա ամրակցված են էլեկտրա-
մագնիսական էներգիայի կլանիչներ: Չափիչ 
անտենան ամրակցված է կոնտեյների վերին 
հիմքի արտաքին մակերևույթի կենտրոնից 
առավելագույնը 0,5մ հեռավորության վրա: 

Բարձրացվում է չափումների ճշգրտությունը, 
2 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2804 (13) A 
G09B 1/00
G09B 17/00
A63H 33/00

(21) AM20130141 (22) 14.10.2013

(71) Վաչագան Սարգսյան (AM)
(72) Վաչագան Սարգսյան (AM)
(73) Վաչագան Սարգսյան (AM)
(54) Խաղային տարրերի հավաքակազմ նշան-
ներ կազմելու համար
(57) ԳԳյուտը վերաբերում է ուսուցողական խա-
ղերին‚ մասնավորապես՝ զանազան այբու-
բենների տառեր կազմելուն։

Խաղային տարրերի հավաքակազմը պարու-
նակում է. երկու նույնական քառակուսի‚ մեկ 
մեծ ուղղանկյուն‚ որի լայնությունը հավասար 
է քառակուսիների կողմին‚ իսկ երկարությունը 
երեք անգամ մեծ է լայնությունից‚ մեկ միջին 
ուղղանկյուն‚ որի լայնությունը հավասար է 
քառակուսիների կողմին‚ իսկ երկարությունը 
երկու անգամ մեծ է լայնությունից‚ երկու փոքր 
ուղղանկյուն‚ որոնց երկարությունը հավասար 
է քառակուսիների կողմին‚ իսկ լայնությունը 
երկու անգամ փոքր է‚ երեք նույնական փոքր 
ուղղանկյուն սեղաններ‚ որոնց ուղիղ անկյանը 
կից սրունքի և հիմքերից մեկի երկարությունը 
հավասար է քառակուսու կողմին‚ իսկ մյուս հիմքի 
երկարությունը երկու անգամ փոքր է‚ մեկ մեծ 
ուղղանկյուն սեղան‚ որի ուղիղ անկյանը կից 
սրունքի երկարությունը հավասար է քառակուսու 
կողմին‚ հիմքերից մեկի երկարությունը երեք 
անգամ մեծ է‚ իսկ մյուսինը երկուսուկես անգամ 
մեծ է քառակուսու կողմից‚ երկու նույնական Г-
ձև բազմանկյուններ‚ որոնց ուղղահայաց մասերն 
ուղղանկյուն են՝ քառակուսու կողմից երկու 
անգամ մեծ բարձրությամբ և երկու անգամ փոքր 
լայնությամբ‚ իսկ ցցված մասն ուղղանկյուն է՝ 
քառակուսու կողմին հավասար բարձրությամբ 
և երկու անգամ փոքր լայնությամբ։

Պարզեցվում է խաղային տարրերի պատ-
րաստման տեխնոլոգիան, բացառվում է թափոնի 
առկայությունը, 6 նկ.։
(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2805 (13) A 
H05H 1/00
F23Q 5/00

(21) AM20130139 (22) 09.10.2013
(71) Հովակիմ Սեդրակի Հովհաննիսյան (AM)
(72) Հովակիմ Սեդրակի Հովհաննիսյան (AM)
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(73) Հովհաննիսյան Հովակիմ Սեդրակի, 0033, 
Երևան, Ա.Ավետիսյան 78, բն. 35 (AM)
(54) Էլեկտրաաղեղային պլազմատրոն
(57) Գյուտը վերաբերում է ցածրաստիճան 
պլազմայի գազային կայունացմամբ հաստատուն 
հոսանքի էլեկտրաաղեղային գեներատորներին 
և կարող է օգտագործվել էներգետիկայում 
ածխափոշե վառելիքը կաթսաներում այրելու 
համար:

Էլեկտրաաղեղային պլազմատրոնն ունի 
դիէլեկտրիկ նյութից պատրաստված խողո-
վակաձև իրանին ամրակցված կաթոդի, անոդի 
և վառիչ էլեկտրոդի հանգույցներ, կաթոդի, 
անոդի և վառիչ էլեկտրոդի ջրահովացման 
համակարգեր, պլազմագոյացնող գազի մա-
տա կարարման և մրրկացման միջոցներ և 

էլեկտրասնուցման հպակներ, ընդ որում կաթոդի 
հանգույցը համառանցք ամրակցված է իրանի 
մեկ ճակատին, իսկ վառիչ էլեկտրոդը և անոդը 
համառանցք ամրակցված են իրանի մյուս 
ճակատին: Գյուտի համաձայն վառիչ էլեկտրոդն 
ունի կոնֆուզորային մուտք, անոդը և վառիչ 
էլեկտրոդը մեկուսացված են իրարից դիէլեկտրիկ 
տափօղակով և ամրակցված են իրանին միևնույն 
հեղույսներով, իսկ պլազմագոյացնող գազի 
մրրկացման միջոցն իրականացված է կաթոդի 
հանգույցի իրանի արտաքին մակերևույթին 
կատարված թեք կողերի տեսքով: 

Պարզեցվում և էժանացվում է կառուցվածքը, 
հեշտացվում է շահագործումը և բարձրացվում է 
նորոգապիտանիությունը, 2 նկ.:

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

21



ԳՅՈՒՏԵՐ
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№ 1 
29 .0 1 . 20 14

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) (2014.01)  (11) 345  (13) U 
A61K 35/00
A61K 31/00
C13K 11/00

(21) AM20120102U (22) 12.07.2012
(71) Վահրամ Գաբզիմալյան (AM), Վարսենիկ  
Ավետիսյան (AM), Ռոզա Մադոյան (AM)
(72) Վահրամ Գաբզիմալյան (AM), Վարսենիկ 
Ավետիսյան (AM), Ռոզա Մադոյան (AM)
(73) Վահրամ Գաբզիմալ յան, 0005, Երևան, 
Արցախի 1,բն.32 (AM), Վարսենիկ Ավետիսյան, 
0025, Երևան, Հերացու 14/4 (AM), Ռոզա Մադոյան, 
0012, Երևան, Վաղարշյան 20/1, բն.40 (AM)
(54) Ինուլինի ստացման եղանակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է սննդի 
արդյունա բե րությանը, մասնավորապես՝ ինուլինի 
ստացման եղանակին։ 

Գետնախնձորի պալարները մանրացնում 
են, լուծազատում, ստացված լուծազատվածքը 
ֆիլտրում են և չորացնում, ընդ որում մինչև 
լուծազատումը մանրացված պալարները 2-3 
րոպեի ընթացքում շոգեհարում են չոր գոլորշու 
միջոցով։

Բարելավվում են ինուլինի ֆունկցիոնալ 
հատկությունները։

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 346  (13) U
G01B 11/00

(21) AM20130138U (22) 08.10.2013
(71) Հրաչյա Գուրգենի Խաչատրյան (AM)
(72) Հրաչյա Գուրգենի Խաչատրյան (AM)
(73) Հրաչյա Գուրգենի Խաչատրյան, 0046, 
Երևան, Բագրատունյաց 20, բն. 14 (AM)
(54) Գծային տեղաշարժի տվիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է էլեկտրո-
նիկայի և հաշվիչ տեխնիկայի բնագավառնե-
րին և կարող է կիրառվել ավտոմատացված 
կառավարման համակարգերում, չափիչ սար-
քերում, վարժասարքերում առնվազն երկու 
օրթոգոնալ առանցքներով շարժվող օբյեկտի 
գծային տեղաշարժի որոշման համար։

Տվիչն ունի օպտիկական սենսոր, դրա 
հետ կապված կոնտրոլեր և համակարգչի 
հետ կոնտրոլերի ելքերի կապի միջոց: Տվիչը 
լրացուցիչ ունի պինդմարմնային ռելե և դիմա-
դրություն: Պինդմարմնային ռելեի մուտքը 
դիմադրության միջոցով միացված է սենսորի 
համապատասխան ելքին, իսկ ելքը միացված է 
կոնտրոլերի համապատասխան մուտքին։

Ապահովվում է տվիչի նույնականացման 
հնարավորությունը, 2 նկ.։

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11 վկայագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21 հայտի համարը
22 հայտի ստացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24 գրանցման թվականը
31 առաջնային հայտի համարը
32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51 արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
  (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54 արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55 արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
71 հայտատուն(ները), երկրի կոդը
72 հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73 իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
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№ 1
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված
  արդյունաբերական    նմուշների մասին 

(51) 03-01 (11) 320  (13) S
(21) 20130028  (22) 26.09.2013
(71) «Էդվագ Գրուպ» ՍՊԸ (AM)
(72) Վահագն Գևորգյան (AM)
(73) «Էդվագ Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Աճառյան 
40ա (AM)
(54) Նվերների հավաքածու
(55)

_____________________

(51) 09-01 (11) 321  (13) S
(21) 20130016  (22) 15.03.2013
(71) Օբշեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեն-
նոստյու «Կրասնայա գորկա» (RU)
(72) Պավել Դմիտրիևիչ Ժերդև (RU)
(73) Օբշեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեն-
նոստյու «Կրասնայա գորկա» (RU)
(74) Զ. Մանուկյան
(54) Կափարիչով շիշ խմիչքի համար (3 տար-
բերակ)
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(55)
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20121285 (111) 20822
(220) 13.09.2012 (151) 10.01.2014
 (181) 13.09.2022
(730) «Նորաշենի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա-

րատի մարզ, գյուղ Նորաշեն, AM
(442) 05.11.2012
(540)

(526) Բացի «NORASHEN» և «PAPENAKAN» 
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույնով:
(511)

դաս 33. գինի: 
____________________

(210) 20121286 (111) 20823
(220) 13.09.2012 (151) 10.01.2014
 (181) 13.09.2022

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(730) «Նորաշենի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա-
րատի մարզ, գյուղ Նորաշեն, AM

(442) 05.11.2012
(540)

(526) Բացի «NORASHEN» և «NAR-DOS» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 33. գինի:  

____________________

(210) 20121287 (111) 20824
(220) 13.09.2012 (151) 10.01.2014
 (181) 13.09.2022
(730) «Նորաշենի գինու գործարան» ՍՊԸ, 

Արարատի մարզ, գյուղ Նորաշեն, AM
(442) 05.11.2012
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(540)

(526) Բացի «NORASHEN» բառից և «BOGROV 
BOUQET» արտահայտությունից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սև և կարմրաշա-
գանակագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 33. գինի:  

____________________

(210) 20121698 (111) 20825
(220) 14.12.2012 (151) 10.01.2014
 (181) 14.12.2022
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեն-

նոստյու «Բեսթ Քլին», RU
(442) 17.01.2013
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բադրիջանագույն, 
մուգ ցորենագույն և սպիտակ գունային հա-
մակ ցությամբ:

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նա-

խա տես ված են օգտագործելու արդյունա բե-
րական և գիտական նպատակներով՝ լուսա-
նկարչության, գյուղատնտեսության, այգեգոր -
ծության և անտառաբուծության մեջ. չմշակ-
ված սինթետիկ խեժեր, չմշակված պլաստ         -
մասսաներ, պարարտանյութեր. կրակ մարող 
բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղ-
ների զոդման և մխման համար. քիմիական 
նյութեր սննդամթերքի պահածոյացման համար. 
դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյու թեր արդյու-
նա բերական նպատակներով օգտա գործելու 
համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա-
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշե -
նման մետաղներ՝ գեղարվեստական, գե ղա-
զարդման նպատակների և գեղար վես տա կան 
տպագրության համար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ. խոնավ անձեռոցիկներ 
փոշու և աղտոտումների հեռացման համար. 
լվացող նյութերով տոգորված լաթեր մաքրություն 
կատարելու համար. հղկանյութեր. համպար 
(պարֆյումերիա). կենցաղային հակադիրտներ. 
կենցաղային անտիստատիկներ. բուրավետիչ-
ներ (անուշաբույր նյութեր) (եթերային յուղեր). 
օդի բուրավետիչներ (անուշաբույր նյութեր). 
անուշաբույր նյութեր կաթնահունց խմորից պատ-
րաստված հրուշակեղենի համար (եթերային 
յուղեր). անուշաբույր նյութեր ըմպելիքների համար 
(եթերային յուղեր). բերանի խոռոչի թարմացման 
աերոզոլներ. սեղմված օդով բալոններ մաքրման 
և փոշու հեռացման համար. բալասաններ 
(բա ցա ռությամբ բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների). փայլեր շուրթերի 
համար. հղկաքարեր ողորկման (փայլեցման) 
համար. հղկաթուղթ. զմռնիտե թուղթ. ողորկ-
ման (փայլեցման) թուղթ. կոսմետիկական 
վազելին. վաքս, գուտալին. կոշկակարի ձյութ. 
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բամբակ կոսմետիկական նպատակների հա-
մար. անուշաբույր նյութեր սպիտակեղենի 
բուրումնավետացման համար. խոնավակլանիչ 
նյութեր ամանալվացման մեքենաների համար. 
կպչուն նյութեր կոսմետիկական նպատակ-
ների համար. անուշաբույր ջուր. ժավելաջուր. 
նարդոսի ջուր. բուրավետացված ջուր. մոմ 
սպիտակեղենի համար. մոմ հատակի համար. 
սահումը կանխարգելող հատակի մոմ. մոմ 
մազերի հեռացման համար. մոմ բեղերի 
համար. մոմ դերձակների համար. մոմեր կա-
հույքի և հատակի ողորկման (փայլեցման) 
համար. մոմեր կոշկակարների և կոշկեղենի 
համար. ողորկման մոմ. ժելեր մերսման համար 
(բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների). հելիոտրոպին. 
ատամների սպիտակեցման ժելեր. գերանիոլ. 
շպար. հոտազերծիչներ ընտանի կենդանի-
ների համար. հոտազերծիչներ մարդկանց կամ 
կենդանիների համար. անուշաբույր փայտա-
նյութ. դուխի. սահումը կանխարգելող հատակի 
հեղուկներ. հեղուկներ ապակիների, այդ թվում 
հողմապակիների մաքրման համար. ճար-
պեր կոսմետիկական նպատակների համար. 
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. արտա-
տպվող դեկորատիվ պատկերներ կոսմե-
տիկական նպատակների համար. իոնոն (պար-
ֆյումերային). պաղլեղաքար սափրման հա-
մար (կապակցող նյութ). հղկաքարեր. հոն-
քերի մատիտներ. կոսմետիկական մատիտ-
ներ. սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյութ). մետաղ-
ների կարբիդներ (հղկանյութեր). ալյու մինային 
շիբ (հականեխիչներ). կիզելգուր ողորկման 
(փայլեցման) համար. սոսինձներ արհես-
տական թարթիչների ամրացման համար. 
սոսինձներ դնովի մազերի ամրացման համար. 
օճառածառի կեղև լվացքի համար. կորունդ 
(հղկանյութ). ներկանյութեր սպիտակեղենի 
համար. ներկանյութեր մորուքների և բեղերի 
համար. ներկանյութեր արտաքնոցի ջրի 
համար. կոսմետիկական ներկանյութեր. օսլա 
(ապրետուր). օսլա սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. քսուքներ և մոմեր կաշվի 
համար. ողորկման (փայլեցման) քսուքներ. 
կոսմետիկական քսուքներ. կոսմետիկական 
սպիտակեցնող քսուքներ. կարմիր կրոկուս 
(հղկանյութ). խունկ. լաքեր մազերի համար 
(աերոզոլ). լաքեր եղունգների համար. լոսյոններ 

կոս մետիկական նպատակների համար. լոսյոններ 
սափրման համար. կոսմետիկական դիմակներ. 
յուղեր օծանելիքի և անուշաբույր միջոցների 
համար. կոսմետիկական յուղեր. հարդարանքի 
յուղեր. եթերային յուղեր մայրու ծառից. եթերային 
յուղեր կիտրոնից. յուղեր մաքրման նպատակ-
ների համար. բերգամոտի յուղ. գաուլտերիայի 
յուղ. հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. նշի յուղ. 
վարդի յուղ. տերպենտինի յուղ ճարպազերծման 
համար. կավիճ սպիտակեցման համար. կավիճ 
մաքրման համար. նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հարդարանքի կաթ. 
մուշկ (պարֆյումերիա). ախտահանող օճառներ. 
հոտազերծող օճառներ. սափրման օճառներ. 
գործվածքների գույնը պայծառացնող օճառներ. 
կտորներով օճառներ հարդարանքի համար. 
բուժիչ օճառներ. հակաքրտինքային օճառներ. 
հակաքրտինքային օճառներ ոտքերի համար. 
նշի օճառ. անանուխ օծանելիքի համար. կոսմե-
տիկական հավաքածուներ. զմռնիտ. կպչուն 
տարրեր եղունգների համար. արհեստական 
եղունգներ. օդեկոլոններ. հիմքեր ծաղկային 
օծանելիքների համար. բամբակյա տամպոններ 
կոշտ կալիչի վրա կոսմետիկական նպատակ-
ների համար. խունկի, կնդրուկի փայտիկներ. 
մածուկներ ածելիներ սրելու կաշեփոկերի համար. 
պեմզա. ջրածնի պերօքսիդ կոսմետիկական 
նպատակների համար. շերտեր շնչառության 
թարմացման համար. հղկաժապավեն. ապակե 
հղկանյութով զմռնիտաժապավեն. շրթներկ. 
պոմադներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ սափրվելու հա-
մար. կոսմետիկական պատրաստուկներ լո-
գանքի համար. պատրաստուկներ հիգիենիկ 
նպատակների համար, որոնք վերաբերում են 
օծանելիքին և կոսմետիկային, արդուզարդի 
պարագաներ. պատրաստուկներ մազերի 
գանգրացման համար. պատրաստուկներ սպի-
տակեղենի, լվացքի թրջման համար. պատ -
րաստուկներ գործիքներ սրելու համար. պատ-
րաստուկներ, հոտազերծիչներ ինտիմ հիգիենայի 
համար. պատրաստուկներ գործ վածքների 
կոկման (օսլայելու) համար. պատ րաս տուկներ 
գունաթափման համար. պատ րաստուկներ 
կաշվի գունաբացման համար. պատրաստուկներ 
ատամների պրո թեզ  ների ողորկման (փայլեցման) 
համար. պատ րաս տուկներ բերանը ողողելու 
համար (բա ցա ռությամբ բժշկական նպատակների 
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համար օգտագործվողների). կոսմետի կա կան 
պատրաստուկներ նիհարելու համար. պատ-
րաստուկներ սպիտակեղենին փայլ հա ղոր-
դելու համար. պատրաստուկներ փայլ հաղոր-
դելու համար. պատրաստուկներ լվանալու 
ընթացքում սպիտակեղենը փափկացնելու 
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
պատրաստուկներ չոր մաքրման համար. պատ-
րաստուկներ ներկերի հեռացման համար. 
պատրաստուկներ լաքերի հեռացման համար. 
պատրաստուկներ շպարի հեռացման համար. 
պատրաստուկներ մանրահատակի մոմի հե-
ռաց ման համար (մաքրող պատրաստուկներ). 
պատրաստուկներ ողորկալաքի հեռացման 
հա մար. պատրաստուկներ ժանգի հեռաց ման 
համար. պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. պատրաստուկներ ատամների պրո-
թեզների մաքրման համար. պատրաստուկներ 
պաստառների մաքրման համար. կեղտաջրերի 
խողովակների մաքրման պատրաստուկներ. 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի 
համար. ալոե վերայի պարունակությամբ պատ-
րաստուկներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ 
լվացքի ընթացքում սպիտակեղենի գույնը 
պայծառացնելու համար. փայլ հաղորդող 
ապրանքներ (ողորկման, փայլեցման համար). 
շպարի դիմափոշի. ալմաստափոշի (հղկանյութ). 
բծերի հեռացման միջոցներ. մաքրման, 
ճարպազերծման լուծույթներ. արհեստական 
թարթիչներ. կոսմետիկական լոսյոններով տոգոր-
ված անձեռոցիկներ. սաֆրոլ. լեղակ լվացքի 
մշակման համար. բևեկնայուղ ճարպազերծման 
համար. ծաղիկներից և խոտերից անուշաբույր 
խառնուրդներ. սոդա սպիտակեցման համար. 
սոդա լվացքի և մաքրման համար. աղեր 
վաննաների (լոգանքի) համար (բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող-
ների). սպիտակեցման աղեր. բաղադրություններ 
անուշաբույր նյութերով ծխահարման համար 
(պարֆյումերիա). բաղադրություններ կաշվի 
պահպանման համար (ողորկման, փայլեցման 
համար). անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող 
միջոց). կապակցանյութեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական միջոց-
ներ հոնքերի համար. շպարման միջոցներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 

միջոցներ մազերի ներկման համար. չեզոքաց-
նող նյութեր երկարատև գանգրացման համար. 
բույսերի տերևներին փայլ հաղորդող միջոցներ. 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների համար. 
մազերի հեռացման միջոցներ (դեպիլ յատոր-
ներ). մաշկի խնամքի կոսմետիկական միջոց-
ներ. միջոցներ կոշկեղենի խնամքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. կոսմետիկական մի-
ջոց ներ կենդանիների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչների և հոնքերի ներկման 
համար. լվացման միջոցներ (բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակ-
ներով օգտագործվողների). ճարպազերծման 
միջոցներ (բացառությամբ արդյունաբե րա կան 
նպատակներով օգտագործվողների). գունա-
թա փող միջոցներ (դեկոլորատորներ) կոս-
մետիկական նպատակների համար. հար դա-
րանքի միջոցներ քրտնելու դեմ (արդու զարդի 
պարագաներ). հարդարանքի տալկ. տերպեններ 
(եթերային յուղեր). զմռնիտե գործվածք. լվացող 
նյութերով տոգորված լաթեր մաքրություն կա-
տարելու համար. շամպուններ. շամպուն ներ 
տնային կենդանիներ լողացնելու համար. չոր 
շամպուններ. ապակե հղկաթուղթ. սոդայական 
մոխրաջուր. ծաղիկների լուծամզուքներ (պարֆյու-
մերիա). եթերային էսենցիաներ. բադյանի էսեն-
ցիաներ. անանուխի էսենցիաներ (եթերային 
յուղ).

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. ախտահանիչ մի-
ջոց ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. 
բալասաններ բուժական նպատակների համար. 
թուղթ մանանեխի սպեղանիի համար. կպչուն 
թուղթ ճանճերի դեմ. հատուկ տոգորմամբ 
թուղթ ցեցի դեմ. հականեխական բամբակ, 
հականեխիչ բամբակ. խոնավածուծ բամբակ. 
բամբակ բուժական նպատակների համար. 
բամբակ (բնական). դիետիկ նյութեր բուժա-
կան նպատակների համար. ծովի աղ բու ժա-
կան վաննաների համար. հանքային ջրեր 
բուժական նպատակների համար. ստոր-
երկրյա տաք ջրեր. սննդային թելքեր. օդի թար-
մացման հոտազերծիչներ. հոտազերծիչներ 
(բացառությամբ մարդկանց կամ կենդանիների 
համար նախատեսվածների). հոտազերծիչ-
ներ հագուստի կամ մանածագործական իրերի 
համար. սոսինձ ատամի պրոթեզների համար. 
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ծվատ բուժական նպատակների համար. կպչուն 
սպեղանի. կպչուն ժապավեններ բուժական 
նպատակների համար. սպեղանի բուժական 
նպատակների համար. տակաշորեր (մանկական 
խանձարուրներ). շրթունքի բուժական քսուք. 
դեղագործական պատրաստուկներ թեփի հե-
ռացման համար. վնասակար բույսերի ոչնչաց-
ման պատրաստուկներ. տնային սնկիկների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. միջատների 
թրթուրների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ճանճերի ոչնչացման պատրաստուկներ. մկների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. վերգետնյա 
մոլ յուսկների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
մակաբույծների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար. հպաոսպնյակների մաքր-
ման պատրաստուկներ. դեղագործական պատ-
րաստուկներ մազերի աճի համար. հիգիե-
նիկ միջադիրներ կանանց համար. ամեն-
օրյա միջադիրներ (հիգիենիկ). լուծույթներ 
հպաոսպնյակների համար. բևեկնայուղ դեղա-
գործական նպատակների համար. աղեր 
վաննաների համար բուժական նպատակներով. 
աղեր հանքային ջրերով վաննաների համար. 
աղեր բուժական նպատակների համար. կա-
լիումի աղեր բուժական նպատակների հա մար. 
նատրիումի աղեր բուժական նպատակ ների 
համար. հոտոտելու աղեր. հան քային ջրերի 
բաղադրամաս կազմող աղեր. մակաբույծների 
ոչնչացման միջոցներ. միջոցներ քրտնելու 
դեմ. միջոցներ ոտքերի քրտնելու դեմ. հակա-
բեղմնավորական քիմիական միջոցներ. հակա-
մակաբուծային միջոցներ. հիգիենիկ տամպոններ 
կանանց համար. 

դաս 16. թղթե անձեռոցիկներ. զուգարանի 
թուղթ. թղթե սրբիչներ. թղթե կամ պլաստմասայե 
պարկեր աղբի համար. թղթե թաշկինակներ քթի 
համար. 

դաս 21. սանրեր և սպունգներ. խոզանակ-
ներ (բացառությամբ վրձինների) և դրանց 
պատրաստման համար նյութեր. իրեր մաքրման 
նպատակների համար. լաթեր հատակների 
լվացման համար. լաթեր մաքրություն կատա-
րելու համար. լաթեր փոշու հեռացման համար. 
ձեռնոցներ տնային տնտեսության համար. 
ողորկման (փայլեցման) ձեռնոցներ.

դաս 27. բորբոսի առաջացմանը խոչընդո-
տող գորգիկներ սառնարանների համար.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ. 
ապրանքների մեծածախ և մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ. մատակարարման ծառա-
յություններ երրորդ անձանց համար, այդ թվում 
ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
դրանցով ապահովում. ապրանքների խթանում 
երրորդ անձանց համար. արտաքին գովազդ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային հա-
մա  ցանցում. հեռուստատեսային գովազդ. 
գովազդային նյութերի տարածում. գովազդա-
յին նյութերի ցրում. գովազդային տեքստերի 
հրապարակում. մանրածախ առևտրի նպա-
տակով ապրանքների ներկայացում բոլոր 
մեդիամիջոցներով. գովազդային գործա կա լու-
թյուններ. ցուցահանդեսների կազմա կերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպա տակնե րով. 
ռադիոգովազդ. աֆիշների փակցնում. նմուշների 
տարածում. գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
գովազդ փոստով: 
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130199 (111) 20826
(220) 19.02.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 19.02.2023
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(442) 03.04.2013
(540)

(526) «Կետորոլակ» (ռուս.) բառն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 5. դեղագործական և բուժական պատ-

րաստուկներ մարդկանց համար և անաս նա-
բուժության մեջ օգտագործելու համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20130473 (111) 20827
(220) 09.04.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 09.04.2023
(730) Դեվիդ Ալլեն ընդ Քո., Կալիֆոռնիայի 

նահանգի կորպորացիա, US
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 41. կրթական և ուսումնական ծառա-

յություններ, այն է՝ անհատական և կազմա-
կերպչական արդյունավետությանը, հաղորդա-
կցման, գրչության, շուկայավարման և ժամա-
նակի կառավարման հմտություններին վերա-
բերող մեթոդներով վարպետաց դասընթացների 
(մասթեր կլաս) և կուրսերի անցկացում. ուսում-
նական ծառայություններ, այն է՝ սեմինար-
ների և սիմպոզիումների անցկացում և կազմա-
կերպում երրորդ անձանց կառավարման և 
գործարար հմտությունների, արդյունավետ աշ-
խա տանքային հմտությունների, նախագծման 
և կազմակերպչական մեթոդների զարգացման 
և անհատական արդյունավետության աճի և 
բարձրացման համար, և վերոհիշյալ ծառա յու-
թյուններին վերաբերող ուսուցողական նյութերի 
տարածում. բաժանորդագրված անդամներին 
օնլայն դասընթացների, սեմինարների և ուսու-
ցողական ծառայությունների տրամադրում 
անհատական և գործարար արդյունավետության, 
ինքնակատարելագործման և ժամանակի կառա-
վարման ոլորտում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130474 (111) 20828
(220) 09.04.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 09.04.2023
(730) Դեվիդ Ալլեն ընդ Քո., Կալիֆոռնիայի 

նահանգի կորպորացիա, US
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 41. կրթական և ուսումնական ծառա-

յություններ, այն է՝ անհատական և կազմա-
կերպչական արդյունավետությանը, հաղոր-
դակցման, գրչության, շուկայավարման և ժա-
մա նակի կառավարման հմտություններին 

վերաբերող մեթոդներով վարպետաց դաս-
ընթացների (մասթեր կլաս) և կուրսերի անց-
կացում. ուսումնական ծառայություններ, այն է՝ 
սեմինարների և սիմպոզիումների անցկացում և 
կազմակերպում երրորդ անձանց կառավարման 
և գործարար հմտությունների, արդյունավետ 
աշխատանքային հմտությունների, նախագծման 
և կազմակերպչական մեթոդների զարգացման 
և անհատական արդյունավետության աճի և 
բարձրացման համար, և վերոհիշյալ ծառա-
յություններին վերաբերող ուսուցողական նյութերի 
տարածում. բաժանորդագրված անդամներին 
օնլայն դասընթացների, սեմինարների և 
ուսուցողական ծառայությունների տրամադրում 
անհատական և գործարար արդյունավետու-
թյան, ինքնակատարելագործման և ժամանակի 
կառավարման ոլորտում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130519 (111) 20829
(220) 19.04.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 19.04.2023
(730) Քոսթա Լիմիթիդ, GB
(442) 17.05.2013
(540)

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
թխվածքաբլիթներ, գալետներ, տորթեր, 
հրուշակներ, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 
սառեց ված աղանդեր. պատրաստի ուտեստներ, 
սենդվիչներ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացա-
թխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. պղպեղ, 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց. պաղպաղակ. շոկոլադային հիմքով 
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ, 
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ, բուրավետացնող 
նյութեր ըմպելիքների համար, թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ, սննդային սառույց, սրճային բու-
րա վետացնող նյութեր, սառեցված յոգուրտ. 
հրուշակեղենային պաղպաղակներ. փոշիներ և 
բուրավետացնող նյութեր պաղպաղակի համար. 
մրգային պաղպաղակներ. վաֆլիներ և կոնաձև 
վաֆլիներ.
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դաս 43. սրճարաններ. կաֆետերիաներ. 
ռեստորաններ. խորտկարաններ. բարեր. 
սննդամթերքի պատրաստման և առաքման 
ծառայություններ. հյուրանոցներին կամ առևտրի 
կենտրոններին կից սրճարաններ. հյուրա-
նոցներում կամ առևտրի կենտրոններում 
օգտա գործման իրավունքով գործող սրճա-
րաններ. սրճարանային կրպակներ. ինքնա սպա-
սարկմամբ բար-սրճարաններ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130536 (111) 20830
(220) 23.04.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 23.04.2023
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր շնչառական հիվանդությունների 
բուժման և թեթևացման համար.

դաս 10. բժշկական և վիրաբուժական 
սարքեր և գործիքներ՝ մասնավորապես ինհա-
լատորներ (ներշնչակներ), դեղագործական 
պատ րաստուկներով լցոնված ինհալատորներ 
(ներշնչակներ)՝ շնչառական խանգարումների 
բուժման և թեթևացման համար և դրանց 
կառուցվածքային մասեր և կցամասեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130550 (111) 20831
(220) 26.04.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 26.04.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշ-
կինի 12, AM

(442) 05.06.2013

(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20130552 (111) 20832
(220) 26.04.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 26.04.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշ-
կինի 12, AM

(442) 17.05.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի): 
____________________
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(210) 20130661 (111) 20833
(220) 22.05.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 22.05.2023
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Բ.Վ., NL
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

հղիության կանխման համար.
դաս 10. հակաբեղմնավորիչ ներպատ-

վաստ ներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130662 (111) 20834
(220) 22.05.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 22.05.2023
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Բ.Վ., NL
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

հղիության կանխման համար.
դաս 10. հակաբեղմնավորիչ ներպատ-

վաստներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130734 (111) 20835
(220) 31.05.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 31.05.2023
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան, 

Չկալովի 43, AM
(442) 03.07.2013
(540)

(526) «ARMENIA» և «WINE» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), գինի.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. առևտուր:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130815 (111) 20836
(220) 17.06.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 17.06.2023
(730) «Մերիդիան թրեվլ» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի 

6/23, AM
(442) 18.07.2013
(540)

(526) «TRAVEL AGENCY» և «ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾԱ ԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ» արտահայտություն-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կանաչ և դեղին գունային հա-
մակցությամբ:

(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20130841 (111) 20837
(220) 21.06.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 21.06.2023
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(730) Օլթեք, Ինք., US
(442) 06.09.2013
(540)

(511)
դաս 1. կաթնաթթվային բակտերիաներ և 

էնզիմներ կենդանիների և ընտանի անասունների 
կերերի արտադրության համար. oրգանական 
թթվեցնող նյութերով հավելումներ խմելու ջրի 
համար. մարսողությանը նպաստող էնզիմներ 
կենդանիների կերերի արտադրության մեջ օգ-
տա գործման համար. խարը թթվեցնող նյու-
թեր կենդանիների խար արտադրելու համար. 
կաթի ֆերմենտներ և կաթի ֆերմենտների 
փոխարինիչներ. բորբոսի արգելակիչներ 
կենդանիների կերերի համար. քիմիական 
հավելումներ ալկոհոլային ապրանքների արտա-
դրության համար. բակտերիական արգե-
լակիչներ ալկոհոլային ապրանքների պատ-
րաստման համար և ալկոհոլի արտադրման 
սարքավորումների ախտահանման համար.

դաս 5. դեղերով չտոգորված հավելանյութեր 
կենդանիների կերերի համար՝ որպես սննդային 
հավելումներ օգտագործման համար. սննդային 
հավելումներ կենդանիների և անասունների 
կերերի համար. կենդանիների կերերի հավե-
լումներ, այն է՝ մարսողությանը նպաստող 
էնզիմներ կենդանիների կերերի համար. կե-
րերի հավելումներ անասունների և տնային 
կենդանիների համար. բորբոսի արգելակիչներ 
կենդանիների կերերի մշակման համար. հոտա-
զերծող բաղադրանյութեր կենդանիների պահ-
ման տարածքների համար.

դաս 31. կերեր կենդանիների համար. 
խար կենդանիների համար. համակցված կեր 
կենդանիների համար. թթխմոր կենդանիների 
կերերի համար. թթխմոր որպես կենդանիների 
կեր օգտագործման համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130928 (111) 20838
(220) 10.07.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 10.07.2023
(730) Ուիքս-Ֆիլթրոն Սպ. Զ օ.օ., PL
(442) 06.09.2013
(540)

(511)
դաս 7. զտիչներ, զտիչների քարթրիջներ, 

զտման սարքեր և նյութեր, մասնավորապես՝ 
ներքին այրման շարժիչների համար, զտիչներ 
(մեքենաների կամ շարժիչների մասեր):
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130970 (111) 20839
(220) 18.07.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 18.07.2023
(730) Անժել Դարչինյան, Երևան, Բաղրամյան 

56, բն. 58, AM
(442) 06.09.2013
(540)

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ մանրամեծածախ առևտուր:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20131014 (111) 20840
(220) 26.07.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 26.07.2023
(730) «Կինեզիս» ՍՊԸ, Երևան, Դեմիրճյան 40, 

տարածք 127, AM
(442) 06.09.2013
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակ ցու-
թյամբ:

(511)
դաս 35. օրթոպեդիկ ապրանքների ներմու-

ծում և վաճառք.
դաս 44. առողջարարական ծառայություններ` 

խոր հյուսվածքների մերսում, կինեզիոլոգիական 
մերսում. կինեզիթերապիա, սառնաբուժություն 
(կրիոթերապիա), օզոնոթերապիա, ալիքա-
հարվածային թերապիա, օրթոպեդիկ հիվան-
դությունների բուժում:  

____________________

(210) 20131027 (111) 20841
(220) 30.07.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 30.07.2023
(730) «Ա. Ավետյանի ԱՍԱ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա-

րակի խճ. 47/14, AM
(442) 06.09.2013
(540)

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

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

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

____________________

(210) 20131032 (111) 20842
(220) 30.07.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 30.07.2023
(730) «Էյչնեթ» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. Փա-

րաքար, Մեքենագործների 2-39, AM
(442) 20.08.2013
(540)

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

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

(511)
դաս 38. միջազգային հեռախոսակապի ծա-

ռայություն: 
____________________

(210) 20131132 (111) 20843
(220) 16.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 16.08.2023
(730) Ֆաշն Ուան Թելիվիժն ԼԼՔ, US
(442) 06.09.2013
(540)

(511)
դաս 38. հեռուստատեսային ծրագրերի հեռ-

արձակում
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________
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(210) 20131155 (111) 20844
(220) 26.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 26.08.2023
(730) Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US
(442) 20.09.2013
(310) SM-M-201300040   (320) 06.03.2013   (330) SM 
(540)

(511)
դաս 9. ինտեգրալային սխեմաներ. համա-

կարգչային չիպերի հավաքածուներ. գրա-
ֆիկական քարտեր. HD գրաֆիկական չիպերի 
հավաքածուներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20131170 (111) 20845
(220) 29.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 29.08.2023
(730) «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, Երևան, Ծովա-

կալ Իսակովի պող. 8, AM
(442) 20.09.2013
(540)

(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:  

____________________

(210) 20131184 (111) 20846
(220) 04.09.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 04.09.2023
(730) «Մեհրաբյան և որդիներ» ՍՊԸ, Երևան, 

Թադևոսյան 8, բն.6, AM
(442) 20.09.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
մոխրագույն և սև գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 1. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 

նպատակներով օգտագործելու համար:  
____________________

(210) 20131391 (111) 20847
(220) 17.10.2013  (151) 10.01.2014 

 (181) 17.10.2023 
(730) Սոֆարմա ԱԴ, BG
(442) 05.11.2013
(310) 112231   (320) 19.11.2009   (330) BG
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. դիե-
տիկ նյութեր բուժական նպատակների համար.

դաս 30. ոչ բուժիչ թուրմեր. պատրաստուկ 
մարդու համար նախատեսված սննդի մեջ որպես 
դիետիկ հավելանյութեր օգտագործելու համար, 
ընդգրկված այս դասում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
մարդ կանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20121772 (111) 20848
(220) 28.12.2012 (151) 10.01.2014
 (181) 28.12.2022
(730) Միկել Ալիմենտասիո Գրուպ, Ս.Ա.ՈՒ., ES
(442) 03.04.2013
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դեղին, կանաչ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(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) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130393 (111) 20849
(220) 26.03.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 26.03.2023
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 

Արարատի մարզ, գյուղ Արարատ, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(526) «ՕՍՆՈՎԱՆ Վ 1906 ԳՈԴՈՒ» (ռուս) գրա-
ռումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, մուգ և բաց ոսկեգույն, 
բեժ, մոխրագույն, կապույտ, երկնագույն, 
դեղին, սպիտակ, կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130580 (111) 20850
(220) 02.05.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 02.05.2023
(730) Թեքոու Բել Քորփ., US
(442) 20.06.2013
(540)

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

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

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

դաս 43. ռեստորանային ծառայություններ. 
սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130608 (111) 20851
(220) 08.05.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 08.05.2023
(730) Թիվանա Քորփորեյշն, Ջորջիա նահանգի 

կորպորացիա, US
(442) 20.06.2013
(310) 85778406   (320) 13.11.2012   (330) US
(540)

(526) «TEA» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
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(511)
դաս 30. թեյեր և թեյի խառնուրդներ. կոն-

ֆետներ, մասնավորապես` թեյի համով հաբա-
նման կոնֆետներ. մեղր գդալի կաղապարի 
մեջ. խոտաբույսային թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
թեյի և խոտաբույսային թեյի հիմքով մրգային 
համեմված ըմպելիքներ և խտանյութեր. թեյով, 
խոտաբույսային թեյով և մրգային համե-
մումով սառեցված քաղցրավենիք. կակաո, 
խոտաբույսային և ոչ խոտաբույսային թեյ. թեյ, 
կակաո և ըմպելիքներ. փոշիացված շոկոլադի 
հիմքով ըմպելիքներ և ըմպելիքներ` պատրաստ-
ված վանիլի հիմքով. ըմպելիքներին ավելաց-
նելու համար սոուսներ. շոկոլադե օշարակներ. 
ըմպելիքներին ավելացնելու համար համեմ-
ված օշարակներ. խմելու համար պատրաստի 
թեյ. պաղպաղակ և սառեցված քաղցրավենիք, 
մաս նավորապես` պաղպաղակ, սառցե կաթ, 
սառեցված յոգուրտ, սառեցված սոյայի հիմքով 
աղանդեր. կոնֆետներ և քաղցրավենիք, 
մասնավորապես` շոկոլադ, շաքար, նուշի 
կոնֆետներ, և սառեցված քաղցրավենիք. 
թխված ապրանքներ, մասնավորապես` մա-
ֆիններ, ցորենի կամ վարսակի բլիթներ, 
թխվածքաբլիթներ, չոր բլիթներ, խմորեղեն և 
հացեր. սննդային բատոններ, մասնավորապես` 
հացահատիկային հիմքով սննդային բատոններ, 
և վարսակի հիմքով սննդային բատոններ. շաքար. 
համեմունք. մեղր. պերճածաղիկ. համեմված 
օշարակներ ըմպելիքներ պատրաստելու համար.

դաս 35. գործարարության կազմակերպում. 
գործարարության կառավարում. ֆրանչայ-
զինգ, մասնավորապես` ռեստորանների, 
սրճարանների, սրճատների և խորտկարանների 
հիմնադրման և (կամ) գործարկման տեխ-
նիկական աջակցության տրամադրում. ման-
րածախ վաճառքի ծառայություններ հետևյալ 
ոլորտներում` սուրճ, թեյ, կակաո, փաթե թա-
վորված և պատրաստված սնունդ, թեյի հետ 
կապված էլեկտրական սարքավորումներ և 
ոչ էլեկտրական սարքավորումներ, սպասք, 
խոհանոցային սպասք, ապակյա սպասք, 
նվերների փաթեթավորման պարագաներ, 
ափսեներ, գավաթներ, պահեստային տարա-
ներ, քանդակներ, արձանիկներ, դեկորատիվ 
զարդանախշեր, հագուստ, մոմեր, խունկ, 
տան անուշահոտություններ, անձնական 
խնամքի պարագաներ, երաժշտական ձայնա-

գրություններ և գրքեր. մեծածախ առա քում. 
մեծածախ վաճառակետերի և մեծածախ պատ-
վիրման ծառայություններ հետևյալ ոլորտ-
ներում՝ սուրճ, թեյ, կակաո, փաթե թա վոր-
ված և պատրաստված սնունդ, թեյի հետ 
կապված էլեկտրական սարքավորումներ և 
ոչ էլեկտրական սարքավորումներ, սպասք, 
խոհանոցային սպասք, ապակյա սպասք, 
նվերների փաթեթավորման պարագաներ, ափ-
սե ներ, գավաթներ, պահեստային տարաներ, 
քանդակներ, արձանիկներ, դեկորատիվ զար-
դանախշեր, հագուստ, մոմեր, խունկ, տան 
անուշահոտություններ, երաժշտական ձայ-
նագրություններ և գրքեր. փոստային պատ-
վիրման ծառայություններ և փոստային պատ-
վիրման կատալոգների ծառայություններ, 
համակարգչային առցանց պատվիրման 
ծառայություններ, համակարգչային առցանց 
մանրածախ վաճառքի ծառայություններ 
վաճա ռողի ուղղակի միջնորդությամբ և 
ուղղված վերջնական սպառողին, առցանց 
պատ վիրման ծառայություններ և առցանց 
մանրածախ վաճառակետերի ծառայություն-
ներ հետևյալ ոլորտներում` սուրճ, թեյ, կակաո, 
փաթեթավորված և պատրաստված սնունդ, թեյի 
հետ կապված էլեկտրական սարքավորումներ 
և ոչ էլեկտրական սարքավորումներ, սպասք, 
խոհանոցային սպասք, ապակյա սպասք, 
նվերների փաթեթավորման պարագաներ, 
ափսեներ, գավաթներ, պահեստային տարա-
ներ, քանդակներ, արձանիկներ, դեկորատիվ 
զարդանախշեր, հագուստ, մոմեր, խունկ, 
տան անուշահոտություններ, երաժշտական 
ձայնագրություններ և գրքեր. համակարգչային 
առցանց նվերների ցանկ և նվերների ցանկից 
պատվիրման ծառայություններ վերոնշյալի հետ 
կապված.

դաս 43. ռեստորան, սրճարան, կաֆե-
տե րիա (ինքնասպասարկումով ճաշարան), 
խորտկարան, թեյի բար և թեյարան, թեյի սրահ. 
առաքումով ռեստորանների, պատվերը դուրս 
տանելու ռեստորանների ծառայություններ. 
քեյթրինգ (սննդի կազմակերպման ծառայու թյուն, 
ռեստորանային սպասարկման ծառայություն). 
սննդի հետ կապված պայմանագրային ծառա-
յություններ, սննդի և ըմպելիքների պատրաստում:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________
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(210) 20130709 (111) 20852
(220) 29.05.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 29.05.2023
(730) «Կասպեր» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 40ա, 

բն. 13, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(526) «CZECH BREWERY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 32. չեխական գարեջուր:  

____________________

(210) 20130733 (111) 20853
(220) 31.05.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 31.05.2023
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 3. մաշկի խնամքի կոսմետիկական 

միջոցներ. կոսմետիկական արտադրանք ոտ-
քերի և ոտնաթաթերի խնամքի համար. ոչ 
բուժական պատրաստուկներ ոտքերի և ոտնա-
թաթերի խնամքի համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130737 (111) 20854
(220) 03.06.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 03.06.2023
(730) Աշոտ Խաչիկի Բաղդասարյան, Երևան, 

Մոսկովյան 28-115, AM Մուշեղ Սամվելի 
Ջրբաշյան, Երևան, Սայաթ-Նովա փ., շ. 4, 
բն. 49, AM

(442) 18.07.2013
(540)

(526) «ECO» և «TECHNOLOGY» բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կանաչ, կապույտ, դեղին և սև գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 17. կենսաքայքայվող աբսորբենտ 

(պո լի մեր), որն օգտագործվում է գյուղա տնտե-
սության մեջ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20130752 (111) 20855
(220) 05.06.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 05.06.2023
(730) «Լաքշրի քարս» ՍՊԸ, Էրեբունի, Աթոյան 

անցուղի, 3-րդ շ., բն. 6, AM
(442) 03.07.2013
(540)

(511)
դաս 39. ռետրո ավտոմեքենաների վար-

ձույթ.
դաս 45. հարսանյաց ծառայություններ:  

____________________
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(210) 20130818 (111) 20856
(220) 18.06.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 18.06.2023
(730) Էթերի Հակոբյան, Երևան, Դիմիտրովի 

32/1, AM
(442) 03.07.2013
(540)

(526) «Euro», «TV», «Market» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 35. վաճառք. մանրածախ վաճառք 

հեռուս տագովազդի և ինտերնետային գովազդի 
միջոցով:  

____________________

(210) 20130823 (111) 20857
(220) 18.06.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 18.06.2023
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան, 

Չկալովի 43, AM
(442) 18.07.2013
(540)

(511)
դաս 33. օղի:

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20130843 (111) 20858
(220) 21.06.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 21.06.2023
(730) Նայն Ուեսթ Դիվելըփմնթ Քորփորեյշն, 

Դելավերի նահանգ, US
(442) 18.07.2013
(540)

(511)
դաս 9. ակնոցներ, արևային ակնոցներ, 

քթակնոցներ, ակնոցների և քթակնոցների շրջա-
նակներ, ակնոցների և քթակնոցների պատ-
յաններ, ակնոցների և քթակնոցների շղթաներ, 
ակնոցների և քթակնոցների պարաններ.

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. ձեռքի ժամացույցներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր. ձեռքի պայուսակներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. մանրածախ առևտրի ծառա-

յություններ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130853 (111) 20859
(220) 24.06.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 24.06.2023
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(442) 06.08.2013
(540)

(526) «AMERICAN BLEND», «SUPER SLIMS», 
«SILVER» գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց արծաթագույն, մոխրագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 

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

____________________

(210) 20130854 (111) 20860
(220) 24.06.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 24.06.2023
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(442) 06.08.2013
(540)

(526) «AMERICAN BLEND», «SUPER SLIMS», 
«BLUE» գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, կապույտ, արծաթագույն, 
մոխ րագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:

(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) 20130936 (111) 20861
(220) 12.07.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 12.07.2023
(730) «Սիմիրամ» ՍՊԸ, Երևան, Հասրաթյան 

փող. 29/3, AM
(442) 06.08.2013
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ: 

____________________

(210) 20130940 (111) 20862
(220) 13.07.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 13.07.2023
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(730) «Ռենռան» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան փ.,  
7-րդ շ., բն. 10, AM

(442) 06.08.2013
(540)

(526) «DESIGN STUDIO» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 40. տպագրություն.
դաս 42. դիզայներական ծառայություն:  

____________________

(210) 20130988 (111) 20863
(220) 23.07.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 23.07.2023
(730) Էնդորս Քորփորեյշըն, KR
(442) 20.09.2013
(540)

(511)
դաս. 41. մոլեխաղերի առցանց ծառա-

յություններ. հանգստի կազմակերպում. խաղա-
դահլիճների ծառայությունների տրա մադրում. 
խաղերի վերաբերյալ տեղե կատվության առ-
ցանց տրամադրում՝ համակարգչային խաղերի 
հետ կապված. համակարգչային ցանցի 
օգնու թյամբ համակարգչային ինտերակտիվ 
խաղերով ապահովում. համացանցային 
խա ղերի կենտրոնների ծառայությունների 
տրամադրում, մասնավորապես՝ առցանց 
տեսախաղերի կենտրոնի ծառայությունների 
տրամադրում. հանգստի և զվարճությունների 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ համա-
կարգչային խաղերի անձնական սենյակների 
տրամադրում. համացանցային խաղերի կեն-
տրոնի ծառայությունների տրամադրում. հա-

մա  կարգչային խաղերի, ֆիլմերի և հեռուս-
տածրագրերի DVD սկավառակների վարձույթ. 
երրորդ անձանց համար տեսասկավառակների 
արտադրություն. համակարգչային խաղերի և 
համակարգչային գրաֆիկայի բնագավառում 
դասագրքերի հրապարակում. համակարգչային 
խաղերի և համակարգչային գրաֆիկայի 
բնագավառում գրքերի հրապարակում. համա-
կարգչային խաղերի և համակարգչային 
գրաֆիկայի բնագավառում ամսագրերի հրա-
պարակում. համակարգչային խաղերի և 
համակարգչային գրաֆիկայի բնագավա-
ռում առցանց չբեռնավորվող էլեկտրոնային 
գրքե  րով և լրագրերով ապահովում. համա-
կարգչային խաղերի և համակարգչային գրա-
ֆիկայի բնագավառում պարբերականների 
հրապարակում. համակարգչային խաղերի և 
համակարգչային գրաֆիկայի բնագավառում 
դասընթացներով ապահովում:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130999 (111) 20864
(220) 24.07.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 24.07.2023
(730) «Արմիվենց» ՍՊԸ, 0033, Երևան, Ա. 

Խաչատրյան նրբ. 4/9, AM
(442) 20.08.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մուգ և բաց կապույտ, մանուշա-
կագույն, դեղին, կանաչ, սև և նարնջագույն 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 39. տուրիզմի կազմակերպում:  

____________________
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(210) 20131055 (111) 20865
(220) 02.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 02.08.2023
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 20.09.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20131075 (111) 20866
(220) 07.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 07.08.2023
(730) «Օրգանիկուս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 19-

րդ փող., շ. 6, բն. 61, AM
(442) 06.09.2013
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար-
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառ-
ներ և լոգանքի ժելեր. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, դեմքի և 
մարմնի խնամքի քսուքներ և յուղեր, լոսյոններ, 
շամպուններ, բալզամներ, դիմակներ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ:  

____________________

(210) 20131099 (111) 20867
(220) 08.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 08.08.2023
(730) Էնդորս Քորփորեյշըն, KR
(442) 20.09.2013

(540)

(511)
դաս 9. համակարգչային խաղային ծրա-

գրեր. համակարգչային ծրագրային հավելված 
բջջային (շարժական հեռախոսների համար). 
համա կարգչային ծրագրեր, մասնավորապես՝ 
գրանցված ու բեռնավորվող համակարգչային 
ծրագրեր` համակարգչային և տեսախաղերի 
համար. համակարգչային ծրագրերից ու սար-
քա վորանքից բաղկացած վիրտուալ իրականու-
թյան ինտերակտիվ տեսախաղեր. վիրտուալ 
իրականության համակարգչային խաղային 
ծրագրեր. գլոբալ համակարգչային ցանցից 
բեռնավորվող համակարգչային խաղային 
ծրագրեր. համակարգչային խաղային ծրագրեր 
շարժական և բջջային հեռախոսների վրա 
օգտագործման համար. համակարգչային 
ծրագրային հավելված. համակարգչային գործող 
ծրագրեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20131171 (111) 20868
(220) 29.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 29.08.2023
(730) «Զավմիկ» ՍՊԸ, Երևան, Մյասնիկյան 1/6, AM
(442) 20.09.2013
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:  

____________________

(210) 20131176 (111) 20869
(220) 30.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 30.08.2023
(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացու 

45, բն. 52, AM
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(442) 20.09.2013
(540)

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

(511)
դաս 35. գովազդ, ներառյալ օնլայն գովազդը 

համակարգչային ցանցում. մանրածախ օն-
լայն խանութների ծառայություններ՝ կապված 
դեղագործական պատրաստուկների և դիետիկ 
հավելումների հետ. մատակարարման ծառա-
յություններ երրորդ անձանց համար. 

դաս 42. բժշկության և դեղագործության 
ոլորտում հետազոտությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության և արդյունքների օնլայն 
տրամադրում որոնման տվ յալների հիմնա-
պաշարից.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող խորհրդա-
տվական և տեղեկատվական ծառայություն-
ներ՝ կապված բժշկական ծառայությունների և 
դեղագործական պատրաստուկների հետ:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20131194 (111) 20870
(220) 06.09.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 06.09.2023
(730) «Սպասարդ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան փող., 

շ. 38, բն. 51, AM
(442) 20.09.2013
(540)

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

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

պատրաստված իրեր, տպագրական արտա-
դրանք.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ:  
____________________

(210) 20131204 (111) 20871
(220) 09.09.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 09.09.2023
(730) «Պրոֆիկոն» ՓԲԸ, Երևան, Կոմիտաս 49/3, 

6-րդ հարկ, 608 ս., AM «Պրոֆիկոն աուդիտ» 
ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 49/3, 6-րդ հարկ, 
608 ս., AM

(442) 20.09.2013
(540)

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

(511)
դաս 35. հաշվապահական հաշվառում և 

աուդիտ: 
____________________

(210) 20131238 (111) 20872
(220) 17.09.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 17.09.2023
(730) Վահագն Մնացականյան, Երևան, Այգես-

տան փող. 9, շ. 69, բն. 48, AM
(442) 04.10.2013
(540)
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(526) «LAW FIRM», «ԱԴՎՈԿԱՏՍԿԱՅԱ ԿՈՆ-
ՏՈՐԱ» (ռուս), «ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱ-
ՍԵՆ ՅԱԿ» արտահայտություններն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:  

____________________

(210) 20131274 (111) 20873
(220) 25.09.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 25.09.2023
(730) Արարատի «Աբրիկոն» ՍՊԸ, Արարատի 

մարզ, գ. Արարատ, Սահյան փ. 8, AM
(442) 04.10.2013
(540)

(511)
դաս 32. զովացուցիչ ըմպելիքներ, մրգային 

ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ: 
____________________

(210) 20130304 (111) 20874
(220) 14.03.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 14.03.2023
(730) Անուշավան Ստեփանի Հարությունյան, 

Երևան, Բաղրամյան 77/5, AM
(442) 17.04.2013
(540)

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

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

(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) 20130305 (111) 20875
(220) 14.03.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 14.03.2023
(730) Անուշավան Ստեփանի Հարությունյան, 

Երևան, Բաղրամյան 77/5, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(526) «SPICES» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:

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

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

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130325 (111) 20876
(220) 15.03.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 15.03.2023
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(442) 05.06.2013
(540)

(526) 
«COFFEE» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
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(511)
դաս 35. գործարարության կազմակերպում. 

գործարարության կառավարում. ֆրանչայ-
զինգ, մասնավորապես` ռեստորանների, 
սրճա րան ների, սրճատների և խորտկարան-
ների հիմնա դրման և (կամ) գործարկման 
տեխ նիկական աջակցու թյան տրամադրում. 
ման րածախ վաճառքի ծառայություններ 
հետևյալ ապրանքների համար` սուրճ, թեյ, 
կակաո, փաթեթավորված և պատրաստված 
սնունդ, էլեկտրական սարքավորումներ, ոչ 
էլեկտրական սարքավորումներ, սպասք, խո-
հա նոցային սպասք, պատի և ձեռքի ժա-
մացույցներ, խոհանոցի ժամանակաչափեր, 
վայրկյա  նաչափեր. ոսկերչական իրեր, գրքեր, 
երաժշտա կան ձայնագրություններ, մկնիկի տակ-
դիրներ, դրամապանակներ, դրամակալներ, 
մեծ պայուսակներ, քսակներ, թղթապանակ-
ներ, գրքերի պայուսակներ, թղթապանակի 
տիպի պորտֆելներ, թիկնապայուսակներ և 
անձրևանոցներ` բոլորը պատրաստված կտո-
րից, պլաստիկից կամ կաշվից, բանալիների 
կաշվե կախազարդեր (բրելոկներ), հագուստ, 
կեպիներ և գլխարկներ, խաղալիքներ, ներառ-
յալ` թեդի արջուկներ, լցոնված խաղալիքներ, 
պլ յուշից խաղալիքներ, տիկնիկներ և դրանց 
աքսեսուարներ. ամանորյա զարդանախշեր. 
փոստով պատվերի ծառայություններ և փոստով 
պատվերի կատալոգների ծառայություններ, 
համակարգչային առցանց պատվիրման ծա-
ռա  յություններ, համակարգչային առցանց 
մանրածախ վաճառքի ծառայություններ, 
առցանց պատվիրման ծառայություններ և առ-
ցանց մանրածախ վաճառքի ծառայություն ներ` 
բոլորը հետևյալ ապրանքների համար` սուրճ, 
թեյ, կա կաո, փաթեթավորված և պատրաստված 
սնունդ, էլեկտրական սարքավորումներ, ոչ 
էլեկտրական սարքավորումներ, սպասք, խոհա-
նոցային սպասք, պատի և ձեռքի ժամա-
ցույցներ, խոհանոցի ժամանակաչափեր, վայր-
կյա նաչափեր. ոսկերչական իրեր, գրքեր, 
երաժշտական ձայնագրություններ, մկնիկի 
տակդիրներ, դրամապանակներ, դրամակալներ, 
մեծ պայուսակներ, քսակներ, թղթապանակ-
ներ, գրքերի պայուսակներ, թղթապանակի 
տիպի պորտֆելներ, թիկնապայուսակներ և 
անձրևանոցներ` բոլորը պատրաստված կտո-
րից, պլաստիկից կամ կաշվից, բանալիների 

կաշվե կախազարդեր (բրելոկներ), հագուստ, 
կեպիներ և գլխարկներ, խաղալիքներ, ներառյալ՝ 
թեդի արջուկներ, լցոնված խաղալիքներ, 
պլ յուշից խաղալիքներ, տիկնիկներ և դրանց 
աքսեսուարներ. ամանորյա զարդանախշեր. 
համակարգչային առցանց նվերների ցանկի 
տրամադրում և պատվիրման ծառայություն.

դաս 43. ռեստորան, սրճարան, կաֆե-
տերիա (ինքնասպասարկումով ճաշարան), 
խորտկարան, սուրճի բար և սրճատուն, 
առաքումով ռեստորաններ, պատվերը դուրս 
տա նելու ռեստորաններ. քեյթրինգ (սննդի 
կազ մա կերպման ծառայություն, ռեստորա-
նային սպասարկման ծառայություն). սուրճով 
ապահովման ծառայություններ գրասենյակների 
համար. սննդի հետ կապված պայմանա-
գրային ծառայություններ, սննդի պատրաստում. 
առաքման համար սննդի և ըմպելիքների պատ-
րաստում և վաճառք:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130354 (111) 20877
(220) 20.03.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 20.03.2023
(730) Լևոն Սուլթանյան, Երևան, Աբովյան փ., շ. 

42, բն. 6, AM
(442) 03.04.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 35. գովազդ.
դաս 38. ինտերնետային պորտալ: 

____________________

(210) 20130424 (111) 20878
(220) 03.04.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 03.04.2023
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 06.05.2013
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(540)

(511)
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային 

միջոց ներ և դրանց մասեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130488 (111) 20879
(220) 12.04.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 12.04.2023
(730) Վարդան Ավետիսյան, Երևան, Բակունցի 

4 շ., բն. 26, AM
(442) 03.07.2013
(540)

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

(511)
դաս 29. թան. 
դաս 30. սուրճ, թեյ, սուրճի փոխարինիչներ, 

հրուշակեղեն և քաղցրավենիք.
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր, ոչ 

ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր: 

____________________

(210) 20130498 (111) 20880
(220) 15.04.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 15.04.2023
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(442) 06.05.2013
(540)

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

խական, լուսանկարչական, կինեմատո 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 տեղե կատվության թվային այլ կրիչներ. 
կան խավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:  
____________________

(210) 20130524 (111) 20881
(220) 19.04.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 19.04.2023
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ-

վեննոստյու «Կոորդինիրույուշչի ռասպրեդե-
լիտելնի ցենտր «ԷՖԿՈ-Կասկադ», RU
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(442) 20.06.2013
(540)

(526) «Մասլո պոդսոլնեչնոյե» (ռուս.) գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 29. սննդային արևածաղկի ձեթ.
դաս 35. սննդային արևածաղկի ձեթի 

գովազդ. ապրանքների առաջխաղացում (երրորդ 
անձանց համար), մասնավորապես՝ սննդային 
արևածաղկի ձեթի մանրածախ և մեծածախ 
վաճառք:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130628 (111) 20882
(220) 15.05.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 15.05.2023
(730) Յունիմեդ Գրուպ Կորպ. ՍՊԸ, GE
(442) 18.07.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20130636 (111) 20883
(220) 17.05.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 17.05.2023
(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, 

Ամիրյան 20, բն.1, AM
(442) 05.06.2013

(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

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

թյամբ գարեջրի):
____________________

(210) 20130638 (111) 20884
(220) 17.05.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 17.05.2023
(730) Սփեշըլայզդ Բայսիքըլ Քըմփոունընթս, Ինք., 

Կալիֆոռնիա նահանգի կորպորացիա, US
(442) 05.06.2013
(540)
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(511)
դաս 9. պաշտպանիչ հագուստ, կոշկեղեն 

և գլխարկներ, հեծանվորդի սաղավարտներ. 
ժամանակի, հեռավորության և արագության 
չափման հաշվողական սարքեր հեծանվորդների 
համար.

դաս 12. հեծանիվներ. հեծանիվների շրջա-
նակներ, հեծանիվների մասեր, դետալներ և 
կցամասեր, ներառյալ դողեր և դողի օդախցիկներ, 
անիվներ, արգելակներ և արգելակի կոճղակներ, 
շղթաներ և շղթայի օղակներ, ղեկեր և ղեկերի 
դնովի բռնակոթեր, անվակունդեր, պոմպեր, 
անվահեցեր, թամբեր, անվաճաղեր, հեծանիվի 
ղեկի միակցիչներ, նստոցների կանգնակներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
շապիկներ, t-աձև շապիկներ, կարճ վերնա-
զգեստ, կիպ մարզազգեստ, գործած հագուստ 
(ջերսիներ), ֆուտբոլկաներ, կիսատաբատներ, 
պաշտպանիչ խծուծվածքով կիսատաբատներ, 
անդրավարտիքներ, մարզական համազգեստի 
տաբատներ, տրիկոներ, զուգագուլպաներ, 
բաճկոնակներ, տաք թևկալներ, տաք ծնկա-
կալներ, կեպիներ, գլխաշորեր, լայնեզր գլխարկ-
ներ, ձեռնոցներ, սպորտային ձեռնոցներ, 
հեծանվորդի ձեռնոցներ, հեծանվորդի կոշիկ-
ներ, սպոր տային պաշտպանիչ կրկնակոշիկներ, 
հեծանվորդի գործած հագուստ (ջերսիներ) և 
ֆուտբոլկաներ, հեծանվորդի կիսատաբատներ, 
կիսագուլպաներ և բաճկոններ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130646 (111) 20885
(220) 20.05.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 20.05.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արման Ստեփան-

յան, ք. Էջմիածին, Թումանյան 1-ին փակուղի 
N7, AM

(442) 20.06.2013
(540)

(526) «ՀՈՒՆԱԿԱՆ ԱՐԱԳ ՍՆՈՒՆԴ» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դարչ-
նագույն, կարմիր, սպիտակ, վարդա գույն 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքով ապա-

հովման ծառայություններ: 
____________________

(210) 20130664 (111) 20886
(220) 23.05.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 23.05.2023
(730) «Մեդիտեք» ՍՊԸ, Երևան, Իսակովի 22/3, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(526) «MEDICAL EQUIPMENT», «TRADE AND 
SERVICE» արտահայտություններն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 

ատամ նաբուժական և անասնաբուժական 
սար  քեր և գործիքներ, վերջավորությունների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու 
համար.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցա-
մաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապա-
րատներ.

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

____________________

(210) 20130673 (111) 20887
(220) 23.05.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 23.05.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 

դեղին, կանաչ, կարմիր, նարնջագույն և 
մանուշակագույն 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:  

____________________

(210) 20130676 (111) 20888
(220) 23.05.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 23.05.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(554) Ծավալային նշան
(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-

պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 

մոխրագույն, շագանակագույն, մանուշա-
կագույն, ոսկեգույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ 

դրաժե կոնֆետներ: 
____________________
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(210) 20130744 (111) 20889
(220) 04.06.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 04.06.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(526) «ՄՈՒԿԱ (ռուս.)» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 30. ալյուր: 

____________________

(210) 20130749 (111) 20890
(220) 04.06.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 04.06.2023
(730) Սահակ Պետրոսյան, Երևան, Դավիթաշեն, 

1-ին թաղ., 33-41, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր.

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

խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմ-
նա մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի զար-
դեր.

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

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

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

____________________

(210) 20130757 (111) 20891
(220) 05.06.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 05.06.2023
(730) «Պողոսյան և որդիներ» ՍՊԸ, Լեռնային 

Ղարաբաղ, ք. Հադրութ, Ծաղկոց, 2-րդ փ., 
9-րդ շ., բն. 15, AM

(442) 06.08.2013
(540)
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(511)
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորաց ված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բան ջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.

դաս 30. թեյ, քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, քացախ.

դաս 31. այգեգործական մթերքներ, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. թարմ մրգեր և 
բանջարեղեն. սերմեր.

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20130787 (111) 20892
(220) 07.06.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 07.06.2023
(730) Մերուժան Կարապետյան, Երևան, Սոսեի 
2-րդ նրբ., 8-րդ շ., բն. 41, AM
(442) 03.07.2013
(540)

(511)
դաս 14. ոսկյա զարդեր.
դաս 35. առևտուր:  

____________________

(210) 20130822 (111) 20893
(220) 18.06.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 18.06.2023
(730) Շահեն Նազարենկո, Երևան, Րաֆֆի 

99/1.1, AM
(442) 03.07.2013
(540)

(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում, 
հատկապես՝ արդի արվեստի և հոգևոր ֆիլմերի 
միջազգային կինոփառատոն: 

____________________

(210) 20130917 (111) 20894
(220) 10.07.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 10.07.2023
(730) «Էլոլա» ՓԲԸ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, 

գյուղ Վերիշեն, AM
(442) 20.09.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, սպիտակ, երկնագույն 
գունային համակցությամբ:

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 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: 

____________________

(210) 20130963 (111) 20895
(220) 17.07.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 17.07.2023
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(730) Արթին-Անտրանիկ-Հարրի Ղազալյան, ք. 
Էջմիածին, Վազգեն Ա փ., բն.48, AM

(442) 20.08.2013
(540)

(511)
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորաց ված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բան ջարեղեն. մուրաբա, կոմպոտ, տոմատի 
մածուկ.

դաս 32. հանքային և գազավորված ջուր. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր: 

____________________

(210) 20130968 (111) 20896
(220) 18.07.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 18.07.2023
(730) Սոնա Սահակյան, Երևան, Թումանյան 18, 

բն. 9, AM
(442) 06.09.2013
(540)

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

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

____________________

(210) 20130969 (111) 20897
(220) 18.07.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 18.07.2023
(730) Սոնա Սահակյան, Երևան, Թումանյան 18, 

բն. 9, AM
(442) 06.09.2013

(540)

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

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

____________________

(210) 20130998 (111) 20898
(220) 24.07.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 24.07.2023
(730) «Աղվերան ինք.» ընկերության հայաս-

տանյան մասնաճյուղ, Աղվերան հանգստի 
գոտի, Անտառային 1, AM

(442) 20.08.2013
(540)

(526) «AGHVERAN» բառը և «PARK RESORT» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն գույնով:

(511)
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ: 

____________________

(210) 20131023 (111) 20899
(220) 29.07.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 29.07.2023
(730) «Արինտերլև» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 

18/1, տարածք 57, AM
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(442) 20.08.2013
(540)

(526) «ՑԵՆՏՐ ԻՆՆՈՎԱՑԻՈՆՆՈՅ ՄԵԴԻՑԻՆԻ» 
(ռուս.) արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 

անասնաբուժական ծառայություններ. կեն-
դանիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոս-
մետիկական ծառայություններ. գյուղատնտե-
սական, այգեգործական և անտա ռային ծառա-
յություններ:  

____________________

(210) 20131024 (111) 20900
(220) 29.07.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 29.07.2023
(730) «Արինտերլև» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 

18/1, տարածք 57, AM
(442) 20.08.2013
(540)

(526) «CENTER FOR INNOVATIVE MEDICINE» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս-

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

____________________

(210) 20131025 (111) 20901
(220) 29.07.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 29.07.2023
(730) «Արինտերլև» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 

18/1, տարածք 57, AM
(442) 20.08.2013
(540)

(526) «ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆ» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահ  պա նության օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս-

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

____________________

(210) 20131051 (111) 20902
(220) 02.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 02.08.2023
(730) «Փոստ Պրինտ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան, 

Չարենցի թաղ., շ. 9, բն. 22, AM
(442) 20.08.2013
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(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր գույնով:

(511)
դաս 35. առևտուր:

____________________

(210) 20131053 (111) 20903
(220) 02.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 02.08.2023
(730) Կարեն Դարբինյան, Երևան, Ավան, 

Չարենցի թաղ., շ. 9, բն. 22, AM
(442) 20.08.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր գույնով:

(511)
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20131059 (111) 20904
(220) 02.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 02.08.2023
(730) «Արթստեփ» ՍՊԸ, Երևան, Բուդաղյան 1, AM
(442) 06.09.2013
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 20. պլաստմասսայե կամ փայտե 
տարողություններ փաթեթավորման համար.

դաս 30. մեղր.
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր 

և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20131087 (111) 20905
(220) 08.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 08.08.2023
(730) Սոնա Սահակյան, Երևան, Թումանյան 18, 

բն. 9, AM
(442) 06.09.2013
(540)

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

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

____________________

(210) 20131090 (111) 20906
(220) 08.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 08.08.2023
(730) «Մարգ բրադերս» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 

փ., շ. 1, բն. 42, AM
(442) 06.09.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գույնով:

(511)
դաս 35. առևտուր, գովազդ: 

____________________

(210) 20131091 (111) 20907
(220) 08.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 08.08.2023
(730) «Մարգ բրադերս» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 

փ., շ. 1, բն. 42, AM
(442) 06.09.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գույնով:

(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. առևտուր, գովազդ:

____________________

(210) 20131109 (111) 20908
(220) 12.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 12.08.2023
(730) «Իզմիրլյան» բժշկական կենտրոն ՓԲԸ, 

Երևան, Հր. Ներսիսյան փակ. 19, AM
(442) 06.09.2013

(540)

(526) «MEDICAL CENTER» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 44. բժշկական ծառայություններ: 

____________________

(210) 20131110 (111) 20909
(220) 12.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 12.08.2023
(730) Դավիթ Բաբայան, Երևան, Կիլիկիա, 

Ադանայի 30, AM
(442) 06.09.2013
(540)

(526) «eco» բառը և «natural product» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:

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

(511)
դաս 29. կաթնամթերք, ձու, կարագ.
դաս 30. մեղր, դոշաբ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ.
դաս 35. առևտուր:  

____________________

(210) 20131115 (111) 20910
(220) 13.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 13.08.2023
(730) «Հիքսոս» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորք, տուն 

31, AM
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(442) 06.09.2013
(540)

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

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

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

____________________

(210) 20131120 (111) 20911
(220) 15.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 15.08.2023
(730) «Ավելիաց» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռ, 

շրջանցիկ թունել, AM
(442) 06.09.2013
(540)

(511)
դաս 29. չորացված և ջերմամշակման 

ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ:  

____________________

(210) 20131130 (111) 20912
(220) 16.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 16.08.2023
(730) «Պրո-Օվ» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի, 

Սայաթ-Նովա 4, բն. 2, AM
(442) 06.09.2013
(540)

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, դեղին և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20131140 (111) 20913
(220) 21.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 21.08.2023
(730) «Բեկոն պրոդուկտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 

գյուղ Արզնի, Աբովյան խճուղի 9, AM
(442) 06.09.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն 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:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________
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(210) 20131147 (111) 20914
(220) 22.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 22.08.2023
(730) «Նատֆուդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 

50, բն.57, AM
(442) 06.09.2013
(540)

(526) «ELITE» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

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

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

____________________

(210) 20131150 (111) 20915
(220) 23.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 23.08.2023
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB
(442) 04.10.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատրաս-

տուկներ և նյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20131157 (111) 20916
(220) 26.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 26.08.2023
(730) ԻՈւայՋիԷն Լիմիթիդ, BS
(442) 20.09.2013
(310) 1558998   (320) 24.05.2013   (330) AU

(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. ապրանքների խթան-

ման ծառայություններ. աշխատակիցների հաս-
տիքների հետ կապված խորհրդատվություն, 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում. 
հաշվապահական փաստաթղթերի, գրքերի 
վարում և աուդիտ. հարկագրերի կազմում և 
դրանց կազմման հարցերով խորհրդատվություն, 
հաշվապահական հաշվառման ծառայություն-
ներ, աուդիտորական և խորհրդատվական 
ծառայություններ գործարարության ասպա-
րեզում. գովազդ համացանցի միջոցով. գոր-
ծերի կառավարում գործարարության ասպա-
րեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. խորհրդակ-
ցություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն 
գործարարության ասպարեզում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում. գրասենյակային 
ծառայություններ. հասարակական կարծիքի 
ուսումնասիրում. շուկայի ուսումնասիրում. 
իրավիճակի և շուկայի հետազոտման ծառայու-
թյուններ. գործարար հետազոտություն ֆինան-
սական ծառայությունների բնագավառում. 
շուկայավարման հետազոտություն. շուկայա-
վարման հետազոտության արդյունքների վերլու-
ծություն. տեղեկատվության մշակում. գործա-
րար, կոմերցիոն և առևտրային նպատակ-
ներով շնորհանդեսների, ներկայացումների 
կազմակերպում. գործերի կառավարման 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում. գործերի կառավարման օժանդակություն 
գործարարության ասպարեզում. խորհրդա-
տվական ծառայություններ առևտրային գործարք-
ների ոլորտում. կաղապարման ծառայություններ 
գործարարության ասպարեզում. վերակառուցման 
ծառայություններ գործարարության ասպարե զում. 
խորհրդատվական ծառայություններ մտավոր 
սեփականության կառավարման ոլորտում. 
անձնա կազմի հետ կապված ծառայություններ. 
անձնակազմի կառավարման խորհրդատվություն. 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարում 
տեղեկատվության համակարգում. ավտոմա-
տացված տվյալների հիմնապաշարի վարում. 
վերոհիշյալ ծառայությունների մատուցում, 
այդ թվում՝ էլեկտրոնային կամ օնլայն եղա-
նակով համակարգչային տվյալների հիմնա-
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պաշարի կամ համացանցի միջոցով. վերո-
հիշյալ ծառայություններին վերաբերող տեղեկա-
տվություն, խորհրդատվություն և խորհրդակ-
ցություն.

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն. 
ֆինանսների կառավարում, ֆինանսների 
հետ կապված հարցերով օժանդակություն, 
խորհրդակցություն, խորհրդատվություն, տեղե-
կա տվություն և հետազոտություն. հարկման 
հետ կապված խորհրդատվություն. հարկերի և 
տուրքերի հետ կապված խորհրդատվություն. 
խորհրդատվական ծառայություններ հարկերի 
հաշվառման ոլորտում. հարկերի գանձման 
հետ կապված խորհրդատվություն. միջազգա-
յին ֆինանսական հարցերի հետ կապված 
խորհրդա տվություն. փոխանցիկ գնորոշման 
և հար կերի օպտիմալացման նպատակով 
տրամաբանական շղթաների կառավարման 
ծառայություններ. անկարողության և սնան-
կության հետ կապված ծառայություններ. ներ-
դրումային ծառայություններ. ֆինանսների 
գնահատման ծառայություններ. բաժնետի-
րական ֆինանսավորման ծառայություններ. 
բաժնետիրական ֆինանսավորման հետ կապ-
ված խորհրդատվություն. բաժնետիրական 
գույքի գնահատում. անշարժ և շարժական գույքի 
և անձնական սեփականության գնահատում. 
ֆինանսների հետ կապված վերլուծություն և 
խորհրդատվություն, այն է՝ սնանկ վիճակում 
հայտնված ընկերությունների վերակառուցում. 
ապահովագրական խորհրդատվություն, այն 
է` ապահովագրության կարգավորման օժան-
դակություն և խորհրդատվություն. մտավոր 
սեփականության գնահատման ծառայություն-
ներ. գույքի գործակալություններ և գույքի 
կառա վարման հետ կապված ծառայություններ. 
դրամավարկային գործառնություններ. անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններ. ան-
շարժ գույքի հետ կապված ծառայություն ներ, 
այն է` անշարժ գույքի գնահատում. ֆինան-
սական տեղեկատվության տրամադրում. 
ապա հովագրություն. արտադրամիջոցների 
ներդրման հետ կապված խորհրդատվություն. 
ներդրումների հետ կապված խորհրդատվություն. 
միջոցավորման ծառայություններ. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների տրամադրում, 
այդ թվում՝ համակարգչային տվ յալների 
հիմնապաշարի կամ համացանցի միջոցով 

էլեկտրոնային կամ օնլայն եղանակով. ֆինանս-
ների վերլուծություն. քլիրինգային ծառա յու-
թյուններ. ֆինանսական հովանա վորու թյուն. 
հոգաբարձական ծառայություններ. ֆինանս-
ների գնահատում (ապահովագրություն, դրա-
մագործություն, անշարժ գույք). առևտրա-
արդյունաբերական գործունեության լուծա-
րում (ֆինանսական ծառայություններ). դրա-
մա վարկային գործառնությունների հետ 
կապված ֆինանսական ծառայություններ, 
վերոհիշյալ ծառայությունների հետ կապված 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն:
(740) Է. Նահապետյան

____________________

(210) 20131159 (111) 20917
(220) 27.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 27.08.2023
(730) Նարինե Հակոբյան, Երևան, Հ. Քոչար 41, 

բն. 34, AM
(442) 06.09.2013
(540)

(511)
դաս 43. բար, սրճարան, ռեստորան, պանդոկ: 

____________________

(210) 20131165 (111) 20918
(220) 28.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 28.08.2023
(730) «Գայ-սպայդո» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, գյուղ 

Հացիկ, AM
(442) 20.09.2013
(540)
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(526) «Կաթնամթերք» գրառումն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կաթնագույն, կապույտ, բաց կանաչ, մուգ 
վարդագույն, դեղին, բաց կապույտ գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք: 

____________________

(210) 20131169 (111) 20919
(220) 28.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 28.08.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգոր Ճապաք-

ջուրյան, Երևան, Տիգրան Մեծի փ. 59, բն. 
25, AM

(442) 20.09.2013
(540)

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շա-
գա նակագույն և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 30. լահմաջո.
դաս 35. լահմաջոյի և այլ ուտեստների 

մանրածախ վաճառք.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20131177 (111) 20920
(220) 30.08.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 30.08.2023

(730) Սոնա Սահակյան, Երևան, Թումանյան 18, 
բն. 9, AM

(442) 20.09.2013
(540)

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

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

____________________

(210) 20131229 (111) 20921
(220) 13.09.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 13.09.2023
(730) Դը Մոնարխ Բեվըրեյջ Քամփնի, Ինք., US
(442) 04.10.2013
(540)

(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր 

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

____________________

(210) 20131237 (111) 20922
(220) 17.09.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 17.08.2023
(730) «Գոլդ էյջ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 

2/1, բն. 10, AM
(442) 04.10.2013
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(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենդի): 
____________________

(210) 20131251 (111) 20923
(220) 18.09.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 18.09.2023
(730) «Հիթեքս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 1 շ., 

բն. 9, AM
(442) 04.10.2013
(540)

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

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր 

և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ:  

____________________

(210) 20131252 (111) 20924
(220) 18.09.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 18.09.2023
(730) «Հիթեքս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 1 շ., 

բն. 9, AM
(442) 04.10.2013
(540)

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

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկ ներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար-
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմե տիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ. 

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

____________________
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(210) 20131260 (111) 20925
(220) 20.09.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 20.09.2023
(730) «Ֆինսոֆթ» ՍՊԸ, Երևան, Ագաթանգեղոսի 

2ա, AM
(442) 04.10.2013
(540)

(526) «ACCOUNTING SYSTEMS SUPPORT» արտա-
հայ տությունն ինքնուրույն պահպա նության 
օբյեկտ չէ:

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

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

խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու 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. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկա-
տվության թվային այլ կրիչներ. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքե-
նաներ, տեղեկատվության մշակման սարքա-
վորումներ և համակարգիչներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. կրակմարիչներ.

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

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

____________________

(210) 20131261 (111) 20926
(220) 20.09.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 20.09.2023
(730) «Ֆինլեքս» ՍՊԸ, Երևան, Ագաթանգեղոսի 

2ա, AM
(442) 04.10.2013
(540)

(526) «FINANCIAL&LEGAL CONSULTING» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտ չէ:

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

(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 
գործառ նություններ.

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

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) 20131262 (111) 20927
(220) 20.09.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 20.09.2023
(730) «Ջի-Էմ-Ջի գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 

5, AM
(442) 04.10.2013
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(540)

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

(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և շինու-
թյուններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. 
մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր 
և փականքային իրեր. մետաղյա խողովակներ. 
անկիզելի պահարաններ. սովորական մետաղ-
ներից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. հանքանյութեր.

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 պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

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

____________________

(210) 20131270 (111) 20928
(220) 24.09.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 24.09.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM
(442) 04.10.2013

(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 21. տարա (շիշ).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20131319 (111) 20929
(220) 01.10.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 01.10.2023
(730) «Տերտերյան և ընկերներ» ՍՊԸ, ք. Աշտա-

րակ, Երևանյան 17, AM
(442) 18.10.2013
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բորդո 
և կաթնագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 37. շինարարական աշխատանքներ:  

____________________

(210) 20131322 (111) 20930
(220) 01.10.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 01.10.2023
(730) «Ինչադա» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց փ., 

14/1 շ., բն. 15, AM
(442) 18.10.2013
(540)

(526) «SPORT» և «BAR» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, նարնջագույն, դեղին, ոսկեգույն, 
մոխրագույն, բեժ և կարմիր գունային 
համակ ցությամբ:

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապա հովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:  

____________________

(210) 20131340 (111) 20931
(220) 07.10.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 07.10.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Գրիգորյան, 

Երևան, Դիմիտրովի 3-րդ նրբ., տուն 37, AM
(442) 18.10.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը գրանցվում է կանաչ 
և դեղին գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20131356 (111) 20932
(220) 08.10.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 08.10.2023
(730) «Գոհար-20» ՍՊԸ, Երևան, Նորքի 5-րդ 

զանգված, 41/6, AM
(442) 18.10.2013
(540)

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

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր.
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դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի).

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

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

____________________

(210) 20131366 (111) 20933
(220) 11.10.2013 (151) 10.01.2014
 (181) 11.10.2023
(730) «ՋԼՋ պրոյեկտ քոմփանի» ՍՊԸ, 0001, 

Երևան, Սայաթ-Նովա 19, Անի պլազա հյու-
րա նոց, AM

(442) 18.10.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն, դարչնագույն, մուգ և բաց մանու-
շակագույն, կարմիր և սպիտակ գու նա յին 
համակցությամբ:

(511)
դաս 36. անշարժ գույքի կառավարում, ան-

շարժ գույքի վարձակալություն:
____________________

(210) 20130157 (111) 20934
(220) 11.02.2013 (151) 13.01.2014
 (181) 11.02.2023
(730) Բիոտա Բիտկիսել Իլակ Վե Կոզմետիկ 

Լաբորատուարլարի Ա. Ս., TR

(442) 20.03.2013
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

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

____________________

(210) 20130655 (111) 20935
(220) 21.05.2013 (151) 13.01.2014
 (181) 21.05.2023
(730) Հոնգտա Տոբակո (Գրուպ) Կո., ԷլԹիԴի, CN
(442) 03.07.2013
(540)

(526) Չինարեն գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 34. ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, 

սիգար,  ո չ  բժշկական նպատակներով 
ծխախոտ, որը պարունակում է ծխախոտի 
փոխարինողներ, ծխախոտ, սիգարելաներ, 
խոտաբույսեր ծխելու համար, քթախոտ, 
դեղնագույն ապակենման տարա սիգարի 
և ծխախոտի կրիչների համար, ծխախոտի 
համար նախատեսված պարկ, ծխախոտի 
խողովակներ, սիգարի համար նախատեսված 
գործիքներ, սիգարի տուփեր, սիգարի բռնակներ, 
ծխախոտը պտտելու համար նախատեսված 
գրպանի մեքենաներ, ծխախոտի կրիչներ, 
ծխախոտի կրողներ, ծխափողեր, ծխախոտի 
ծխափողի մաքրիչներ, ծխամորճի դարակներ, 
ծխախոտի համար նախատեսված անոթներ, 
քթախոտի համար նախատեսված տուփեր, 
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մոխրամաններ ծխողների համար, ծխախոտ 
օգտագործողների համար նախատեսված 
թքամաններ, խոնավացուցիչներ ծխախոտի 
համար, լուցկի, լուցկու համար նախատեսված 
բռնակներ, ծխախոտ օգտագործողների համար 
կրակայրիչներ, սիգարների կրակայրիչների 
համար նախատեսված գազի կոնտեյներներ, 
կայծքարեր, ֆիլտրեր ծխախոտի համար, գրքեր` 
ծխախոտի թղթերով, ներծծող թուղթ ծխամորճի 
համար, ծխախոտի թուղթ:
(740) Մ. Մխիթարյան

____________________

(210) 20130740 (111) 20936
(220) 03.06.2013 (151) 13.01.2014
 (181) 03.06.2023
(730) Գալդերմա Ս.Ա., CH
(442) 18.07.2013
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ. 

կոսմետիկական միջոցներ մաշկի խնամքի 
համար. պատրաստուկներ կնճիռների դեմ. 
արևից պաշտպանող պատրաստուկներ. գրիմի 
պատրաստուկներ. մաքրող պատրաստուկ-
ներ մաշկի համար. պատրաստուկներ մազերի 
խնամքի համար. ոչ բժշկական ժելերից և 
քսուք ներից բաղկացած կոսմետիկական պատ-
րաստուկներ՝ կնճիռների, ծալքերի, սպի ների 
հարթեցման, շուրթերի մեծացման, դեմքի և 
մարմնի ուրվագծային պլաստիկայի և մաշկի 
երիտասարդացման համար.

դաս 10. բժշկական իմպլանտներ, այն է՝ 
առանձին կամ լրակազմով վաճառվող ժելեր, 
մասնավորապես, բայց ոչ բացառապես, նա-
խապես լիցքավորված ներարկիչներ՝ կնճիռ-
ների, ծալքերի, սպիների հարթեցման, շուր-
թերի մեծացման, ինչպես նաև դեմքի և մարմնի 
ուրվագծային պլաստիկայի և մաշկի երի տա-
սարդացման համար՝ բոլորը նախա տեսված 
ներարկման համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130755 (111) 20937
(220) 05.06.2013 (151) 13.01.2014
 (181) 05.06.2023
(730) Բրայըն Աթվուդ ԱյՓի Քամփընի ԷլԷլՍի, 

Դելավերի նահանգ, US
(442) 18.07.2013
(540)

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

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

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130756 (111) 20938
(220) 05.06.2013 (151) 13.01.2014
 (181) 05.06.2023
(730) Բրայըն Աթվուդ ԱյՓի Քամփընի ԷլԷլՍի, 

Դելավերի նահանգ, US
(442) 18.07.2013
(540)

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

հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամա-
նակաչափ սարքեր.
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դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130790 (111) 20939
(220) 10.06.2013 (151) 13.01.2014
 (181) 10.06.2023
(730) «Էյ ջի ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շարուրի 24/3, 

բն. 2, AM
(442) 03.07.2013
(540)

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

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

____________________

(210) 20130837 (111) 20940
(220) 21.06.2013 (151) 13.01.2014
 (181) 21.06.2023
(730) ՋիԷմ Կորեա Քամփնի, KR
(442) 18.07.2013
(540)

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և 

դրանց կցամասեր.
դաս 37. շարժիչային տրանսպորտային 

միջոցների տեխնիկական սպասարկում, վերա-
նորոգում և ընթացիկ սպասարկում:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130912 (111) 20941
(220) 04.07.2013 (151) 13.01.2014
 (181) 04.07.2023
(730) Վանգարդ Թրեյդմարք Հոլդինգս ՅուԷսԷյ 

ԼԼՔ, US
(442) 06.08.2013
(540)

(511)
դաս 39. տրանսպորտային միջոցների 

վար ձակալություն և լիզինգի ծառայություններ, 
ամրա գրման ծառայություններ տրանսպորտային 
միջոց ների վարձակալության և լիզինգի համար:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130913 (111) 20942
(220) 04.07.2013 (151) 13.01.2014
 (181) 04.07.2023
(730) Վանգարդ Թրեյդմարք Հոլդինգս ՅուԷսԷյ 

ԼԼՔ, US
(442) 06.08.2013
(540)

(511)
դաս 39. տրանսպորտային միջոցների 

վար ձակալություն և լիզինգի ծառայություններ, 
ամրա գրման ծառայություններ տրանսպորտային 
մի ջոցների վարձակալության և լիզինգի համար:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20131056 (111) 20943
(220) 02.08.2013 (151) 13.01.2014
 (181) 02.08.2023
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Արամ Խա-

չատրյան 20, բն. 1, AM
(442) 06.09.2013
(540)
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(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

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

____________________

(210) 20131112 (111) 20944
(220) 12.08.2013 (151) 13.01.2014
 (181) 12.08.2023
(730) «Էդ ընդ ջակ» ՍՊԸ, Երևան, Կուզնեցովի 

2-6, AM
(442) 06.09.2013
(540)

(526) «Կաչեստվեննիյ պրոդուկտ» (ռուս.) արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 29. սննդային յուղեր:  

____________________

(210) 20131231 (111) 20945
(220) 13.09.2013 (151) 13.01.2014
 (181) 13.09.2023

(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Արամ Խա-
չատրյան 20, բն. 1, AM

(442) 04.10.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20131259 (111) 20946
(220) 19.09.2013 (151) 13.01.2014
 (181) 19.09.2023
(730) «Դան-դեսերտ» ՍՊԸ, Երևան, Մարտի-

րոսյան 20, AM
(442) 04.10.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, կանաչ, կաթնագույն և 
դեղին գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 30. հրուշակեղեն: 

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

  7856  07.11.2023    Ալկո հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 51, շենք 3, բն. 54, AM

  7857  17.10.2023    Ալկո հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 51 փ., 3 շ., բն. 54, AM

  7886  14.07.2023          Էլի Լիլի ընդ Քամփնի, US

  7936  17.10.2023    «Ալկո հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 51 փ., 3 շ., բն. 54, AM

  7937  17.10.2023    «Ալկո հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 51 փ., 3 շ., բն. 54, AM

  7992  27.11.2023    «Սենթրալ սթեյշն» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 1/3, AM

  8035  21.01.2024    «Ռեջինոքս» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 37, AM

  8091  13.11.2023    Դաք Գլոբալ Լայսենզինգ ԱԳ (Դաք Գլոբալ Լայսենզինգ ՍԱ)

                                                  (Դաք Գլոբալ Լայսենզինգ Լթդ), CH

  8095  11.12.2023    Դաք Գլոբալ Լայսենզինգ ԱԳ (Դաք Գլոբալ Լայսենզինգ ՍԱ)

        (Դաք Գլոբալ Լայսենզինգ Լթդ), CH

  8096  15.12.2023    «Ուրարտու ռեստորան» ՍՊԸ, Պիոներական 19, AM

  8154  05.12.2023    «Ս. Հակոբյան և եղբայրներ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

        գյուղ Նոյակերտ, AM

  8166  06.11.2023        «Գալաթեա-մեդ» գեղագիտական բժշկության կենտրոն ՍՊԸ, 

                                                  Երևան, Եր. Քոչարի փող. 5, AM

  8486  29.01.2024    Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

  8500  08.12.2023    Այքոմ Ինքորփորեյթիդ, JP

  8501  08.12.2023    Այքոմ Ինքորփորեյթիդ, JP

  8502  22.12.2023    Սի.Փի. Ֆարմասյութիքլզ Ինթերնեյշնլ Սի.Վի., NL

  8737  15.01.2024    ՆՍՔ Լթդ., JP

  8738  15.01.2014     ՆՍՔ Լթդ., JP

  9157  24.05.2024    ՕՍԻ Ֆարմասյուիքլզ, ԼԼՔ, US

  9160  16.08.2024    «Ջազզվե» ՍՊԸ, Երևան, Այգեստան 9, 41 շենք, բն. 13, AM

  9161  17.08.2024    «Ջազզվե» ՍՊԸ, Երևան, Այգեստան 9, 41 շենք, բն. 13, AM

  9308  08.04.2024     Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ նահանգի կորպորացիա, US

  9722  01.09.2024    Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01G 25/00 2798 A

A23C 9/00 2797 A

A63H 33/00 2804 A

B05B 1/00 2798 A

C01B 33/00 2799 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61K 31/00 345 U

A61K 35/00 345 U

C13K 11/00 345 U

C02F 1/00 2800 A

C09B 67/00 2801 A

C09D 17/00 2801 A

F03G 7/00 2802 A

F23Q 5/00 2805 A

G01R 29/00 2803 A

G09B 1/00 2804 A

G09B 17/00 2804 A

H05H 1/00 2805 A

       03-01    320 S

       09-01    321 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1335

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5472

73 (1) Իրավատեր  Քրաֆթ Ֆուդզ Գլոբալ Բրենդս 
ԼԼՔ
KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, Three Lakes 
Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Մարս Բելջիում 
Ն.Վ.
MARS BELGIUM N.V., Kleine Klooserstraat 8, 1932 
Zaventem, Belgium, BE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                         Հանրապետություն
Գրանցված է 26.11.2013

_____________________

Գրանցում No 1336
Ապրանքային նշանի ֆրանչայզինգ
(11) Վկայական No 729641
73 (1) Իրավատեր Սիքսթ ԳմբՀ
SIXT GMBH, Lohrstr. 2, 04105 Leipzig, Germany, DE
73 (2) Օգտագործող «Ֆորա» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Տիգրանյան 1, փակուղի 1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը բացառիկ
Գործողության ժամկետը 31.12.2017

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                                        Հանրապետություն

Գրանցված է 27.11.2013
_____________________

Գրանցում No 1337

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7158

73 (1) Իրավատեր «Զատիկ ստուդիա»

Երևան, Կամարակի 2-րդ նրբ., տուն 17, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող
«ՍահակյանցԱվետյան» ՍՊԸ, ք. Երևան, Մ. 
Խորենացի 1-ին փակուղի 8/Բ-2, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                             Հանրապետություն
Գրանցված է 29.11.2013

_____________________

Գրանցում No 1338

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7508

73 (1) Իրավատեր Քլոուզ Թրասթիս (Քեյմըն) 
Լիմիթիդ

CLOSE TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED, P.O. Box 
1034, Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands, KY
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԲեըրինգՓոինթ 
ԱյՓի Հոլդինգ Բի.Վի.
BEARINGPOINT IP HOLDING B.V., Strawinskylaan 
3105, 1077, ZX Amsterdam, The Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                         Հանրապետություն
Գրանցված է 29.11.2013

_____________________
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Գրանցում No 1339
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19038
73 (1) Իրավատեր «Մեջիկ վեյ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ֆուչիկի 27/1, բն. 17, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Յորնեթ» ՍՊԸ,
ք. Երևան, Ֆուչիկի 27, բն. 17/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 02.12.2013
_____________________

Գրանցում No 1340
Արտոնագրի ենթալիցենզիա
(11) Արտոնագիր No EA 016811
73 (1) Ենթալիցենզատու Սինդեքս Ֆարմա-
սյութիքլզ, Ինք.
SYNDAX PHARMACEUTICALS, INC., 400 Totten 
Pond Road, Suite 140, Waltham, Massachusetts 
02451, USA, US
73 (2) Ենթալիցենզառու Օբշչեստվո Ս Օգրանի-
չեննոյ Օտվետստվեննոստյու  «ՆովաՄեդիկա»
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVET-
STVEN NOSTYU  “NOVAMEDICA”, 107113, Moscow, 
Sokolnicheskiy Val str., building 38, office VII, 
Russia, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը բացառիկ
Գործողության ժամկետը արտոնագրի
գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                              Հանրապետություն

Գրանցված է 09.12.2013
_____________________

Գրանցում No 1341
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9715
73 (1) Իրավատեր «Ռոյալ քոնսալթինգ ընդ 
մենեջմենթ» ՍՊԸ, Երևան, Զաքյան 6, բն. 30, AM

73 (2) Իրավունքներն ստացող  Արթին-Անտրանիկ-
Հարրի Ղազալյան, Էջմիածին, Վազգեն Ա փ., 
48բ/22, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                            Հանրապետություն
Գրանցված է 09.12.2013

_____________________

Գրանցում No 1342
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10295
73 (1) Իրավատեր «Ռոյալ քոնսալթինգ ընդ մե-
նեջ մենթ» ՍՊԸ, Երևան, Զաքյան 6, բն. 30, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Բաղրամյան 
Միքայել Վանիկի, ք. Երևան, Զաքյան 6, բն. 30, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                   Հանրապետություն

Գրանցված է 10.12.2013
_____________________

Գրանցում No 1343
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5783
73 (1) Իրավատեր Յունիլևր Ն.Վ.
UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 
the Netherlands, NL
73 (2) Իրավունքներն ստացող Էդելվայս ԳմբՀ 
ընդ Քո. ԿԳ
EDELWEISS GmbH & CO. KG, Oberstdorfer Strasse 
7, 87435, Kempten, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                                                                              Հանրապետություն

Գրանցված է 10.12.2013
_____________________

Գրանցում No 1344
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No 825782
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73 (1) Ենթալիցենզատու Դելոյթ ՍիԱյԷս Հոլդինգզ 
Լիմիթիդ
DELOITTE CIS HOLDINGS LIMITED
Kingsway House, Havilland Street, St. Peter Port, 
Guernsey GY1 2QE, GG
73 (2) Ենթալիցենզառու «Դելոյթ Արմենիա» 
ՓԲԸ, ք. Երևան, Ամիրյան 4/6, «Գրիար» բիզնես 
կենտրոն, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը ապրանքային նշանի 
գործողության ժամկետի ավարտը

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                       Հանրապետություն

Գրանցված է 11.12.2013
_____________________

Գրանցում No  1345

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18791
73 (1) Իրավատեր Հասմիկ Հարությունի Հա-
կոբյան, Երևան, Հալաբյան 65, բն. 22, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Անհատ ձեռ-
նարկատեր Հասմիկ Հարությունի Հակոբյան, ք. 
Երևան, Հալաբյան 65, բն. 22, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                         Հանրապետություն

Գրանցված է 11.12.2013
_____________________

Գրանցում No 1346
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 9277
73 (1) Լիցենզատու «Էլոլա» ՓԲԸ, Սյունիքի 
մարզ, ք. Գորիս, գյուղ Վերիշեն, AM
73 (2) Լիցենզառու «Կրիստալ կաթ» ՍՊԸ, 
Սյունիքի մարզ,  ք. Գորիս, գյուղ Վերիշեն, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը 27.11.2016

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                                                      Հանրապետություն

Գրանցված է 11.12.2013
_____________________

Գրանցում No 1347
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19464
73 (1) Իրավատեր Դոյչե Ամֆիբոլին-Վերքե Ֆոն 
Ռոբերտ Մուրյան Շթիֆթունգ ունդ Քո ԿԳ
DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT 
MURJAHN  STIFTUNG AND CO KG, Robdorfer Str. 
50, D-64372 Ober-Ramstadt, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԴԱՈՒ ՍԵ
DAW SE, Rossdoerfer Str. 50, 64372 Ober-
Ramstadt, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի                                                          
                                                                                                                        Հանրապետություն
Գրանցված է 19.12.2013

_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2049               08.06.2013
2198                09.06.2013
2208                17.06.2013
2232                02.06.2013
2460                18.05.2013

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

79U                   25.05.2013

170U                  05.06.2013

305U                 17.05.2013

319U                  27.04.2013

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2481    07.05.2013

2490   24.05.2013

2491    24.05.2013

2492   24.05.2013

2649   18.01.2013

2651    22.03.2013

2664   17.02.2012

2716    23.04.2013

2783   17.05.2013

2788   28.04.2013
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Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով 
ընդունված որոշումների մասին

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

Ապրանքային նշանի հայտը հետ կանչելու մասին որոշում

(210) Հայտի №  20120835
(220) Հայտի ներկ. թվ 22.06.2012
(730) Հայտատու՝ «Չալաղաջ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Շիրակացի 3 թաղ., 14 շ., բն. 23 
(540) Ապրանքային նշան՝  ՉԱԼԱՂԱՋ ԼԱՆՉ

 



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) (2014.01)  (11) 2797 (13) A 
A23C 9/00

(21) AM20120108 (22) 20.07.2012
(71) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян (AM)
(72) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян (AM)
(73) Ваграм Габзималян, Ереван, Арцахи 1, кв.32 
(AM), Варсеник Аветисян, 0025, Ереван, Гераци 
14/4 (AM)
(54) Напиток
(57) Изобретение относится к пищевой промыш-
ленности, в частности, к безалкогольным напит-
кам.

Напиток содержит водный экстракт клубней 
топинамбура, 25% водно-спиртовый экстракт 
солончаковой травы ошан и сок абрикоса, при 
следующем соотношении компонентов, мас. %: 
водный экстракт клубней топинамбура - 47-50, 
25% водно-спиртовый экстракт солончаковой 
травы ошан - 3-5 и сок абрикоса - 46-48. 

Улучшаются функциональные свойства 
напитка.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2798 (13) A 
B05B 1/00
A01G 25/00

(21) AM20130072 (22) 24.05.2013
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Гурген Егиазарян (AM), Арутюн Давеян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM)
(54) Лабораторная дождевальная установка
(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству 
и может использоваться в лабораторных условиях 
для изучения эрозии земли.

Лабораторная дождевальная установка 
имеет водопроводную трубу и вертикально 
закрепленные к нему гибкие шланги в виде 
дождевальных сопел. Дождевальные соплы 
осуществлены в виде совокупности трех 
цилиндрических водоспускных секций. На 
внешней поверхности каждой водоспускной 
секции на равном расстоянии друг от друга 
выполнены полукруговые вертикальные канавки 
с коническими пипетками. На внутренней 
поверхности конических пипеток выполнены 
выпуклые выступы расположенные как шахматы.

Упрощается конструкция, 4 ил.
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2799 (13) A 
C01B 33/00

(21) AM20120111 (22) 24.07.2012
(71) Сергей Сагарунян (AM), Владимир Гаспарян (AM)
(72) Сергей Сагарунян (AM), Владимир Гаспарян 
(AM), Анатолий Байрамян (AM), Алик Бегларян 
(AM), Багдасар Мелкумов (AM)
(73) Сергей Сагарунян, 0051, Ереван, Грибоедова 
3, кв.33 (AM), Владимир Гаспарян, 2223, марз 
Котайк, с.Гетаргел, С. Алексана 29 (AM)
(54) Способ получения метасиликата натрия
(57) Изобретение относится к неорганической 
химии, в частности к способам получения 
метасиликата натрия. 

Кварцевый песок с размерами частиц 0,8- 
1,2мм при высокой температуре подвергают 
взаимодействию с каустической содой, полученное 
соединение превращают в метасиликат натрия. 
Взаимодействие осуществляют обжаркой 
кварцевого песка и каустической соды в 
электрической печи в течение 30-40 минут при 
температуре 300-320˚C, обеспечивая массовое 
соотношение Na2O ։ SiO2 = (1,1 –1,2) ։1,0.

Изобретение позволяет упростить способ, 
получить как безводный, так и содержащий 
кристаллическую воду метасиликат натрия.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2800 (13) A 
C02F 1/00

(21) AM20130140 (22) 09.10.2013
(71) Геворг Торчян (AM)
(72) Геворг Торчян (AM), Мгер Торчян (AM), Арман 
Торчян (AM), Азнив Мхитарян (AM), Жужанна 
Абраамян (AM)
(73) Геворг Торчян, 0095, Ереван, ул. Молдовакан 
14, кв. 29 (AM)
(54) Способ очистки сточных вод произодства 
каучука
(57) Изобретение относится к охране окружающей 
среды, в частности к способу очистки сточных 
вод, содержащих синтетический латекс.

К сточным водам добавляют коагулянт, 
перемешивают, затем отделяют образовавшийся 
коагулят от водной фазы. В качестве коагулянта 
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используют сточные воды, содержащие олигомер 
хлоропрена или сопополимер 2,3-дихлорбутадиена 
с хлоропреном, при объемном соотношении 
сточные воды и коагулянт, равном 1,0:(0,3-0,5).

Повышается степень очистки сточных вод.
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2801 (13) A
C09D 17/00
C09B 67/00 

(21) AM20120094 (22) 02.07.2012
(71) Оганнес Оганнесян (AM)
(72) Оганнес Оганнесян (AM)
(73) Оганнес Оганнесян (AM)
(54) Способ получения экстракта краски
(57) Изобретение относится к лакокрасочной 
промышленности, к частности, к способам 
получения экстракта краски.

Компоненты краски размельчают, при этом 
компоненты размельчают в турбулентном потоке 
воздуха до размера частиц меньше 5 мкм.

Повышаются показатели качества краски.
(74) А. Петросян

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2802 (13) A 
F03G 7/00

(21) AM20120091 (22) 28.06.2012
(71) Левон Мурадян (AM), Мурад Мурадян (RU) 
Жанна Седракян (RU)
(72) Левон Мурадян (AM), Мурад Мурадян (RU) 
Жанна Седракян (RU)
(73) Левон Мурадян, 0070, Ереван, Е. Кочара 17, 
кв. 26 (AM), Мурад Мурадян, 117556, Москва, 
Варшавская 70/3, кв. 34 (RU) Жанна Седракян, 
117556, Москва, Варшавская 70/3, кв. 34 (RU)
(54) Устройство для преобразования геотер-
мальной энергии в электрическую
(57) Изобретение относится к получению элек-
трической энергии из геотермальной, когда 
первичным источником тепловой энергии 
являются подземные послемагматические теп-
ловые поля.

Устройство устанавливается в буровой 
скважине и содержит закрепляющее стенки 
скважины средство, нижняя часть которого 

содержит рабочую жидкость, паровую турбину, 
которая трубопроводами входа н выхода гер-
метически соединена со скважиной, и генератор, 
который кинематически соединен с паровой 
турбиной. Трубопроводы входа и выхода снаб-
жены клапанами давления. Закрепляющее 
средство выполнено в виде обсадной трубы с 
закрытой нижней частью и с крышкой в верхней 
части. Крышка обсадной трубы размещена на 
такой глубине скважины, чтобы температура 
произведенного в обсадной трубе пара не 
превышала температуру породы на этом уровне.

В первом варианте исполнения в обсадной 
трубе последовательно по высоте размещены 
гидравлически связанные между собой кольца, 
обеспечивающие ограничение уровня жидкости 
в каждом кольце.

Во втором варианте исполнения трубо-
проводом входа является обсадная труба в части, 
находящейся выше крышки, а трубопровод 
выхода размещен в обсадной трубе соосно с ней. 

В третьем варианте исполнения обсадная 
труба закреплена в скважине раствором, обла-
дающим высокой теплопередачей. 

Повышается эффективность преобразования 
энергии, 2 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2803 (13) A 
G01R 29/00

(21) AM20130069 (22) 23.05.2013
(71) ЗАО “Ереванский научно-исследовательский 
институт средств связи”  (AM)
(72) Мгер Маркосян (AM), Ваан Аветисян (AM), 
Аршак Оганесян (AM), Агарон Агаронян (AM), 
Арег Саргсян (AM)
(73) ЗАО “Ереванский научно-исследовательский 
институт средств связи” , 0015, Ереван, Дзорапа 
26 (AM)
(54) Устройство для измерения параметров 
наземной антенны облетным методом
(57) Устройство содержит измерительную 
антенну и контейнер с комплектом  передающей 
аппаратуры, закрепляемых к летательному 
аппарату.

Контейнер осуществлен в виде сборного 
короба из диэлектрических реек, заостренного 
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с обоих концов и обтянутого плотной тканью 
и своим нижним основанием закреплен к 
нижней части летательного аппарата. Нижнее 
основание контейнера фанерное и с внешней 
стороны облицовано проводящей фольгой. На 
нижнем основании закреплены поглотители 
электромагнитной энергии. Измерительная 
антенна закреплена на расстоянии максимально 
0,5м от центра внешней поверхности верхнего 
основания  контейнера.

Повышается точность измерений, 2 ил.
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2804 (13) A 
G09B 1/00
G09B 17/00
A63H 33/00

(21) AM20130141 (22) 14.10.2013
(71) Вачаган Саргсян (AM)
(72) Вачаган Саргсян (AM)
(73) Вачаган Саргсян (AM)
(54) Набор игровых элементов для форми-
рования символов
(57) Изобретение относится к обучающим 
играм, в частности букв различных алфавитов, 
с использованием набора игровых элементов.

Набор игровых элементов включает в 
себя: два одинаковых квадрата, один большой 
прямоугольник, ширина которого равна стороне 
квадратов, а длина втрое больше ширины, 
один средний прямоугольник, ширина которого 
равна стороне квадратов, а длина вдвое больше 
ширины, два малых прямоугольника с длиной, 
равной стороне квадратов и с шириной вдвое 
меньшей, три одинаковые малые прямоугольные 
трапеции, у которых длина боковой стороны 
при прямых углах и одно из оснований равны 
стороне квадрата, а длина другого основания 
вдвое меньше, одна большая трапеция, длина 
боковой стороны которой при прямых углах 
равна стороне квадрата, длина одного основания 
втрое больше, а другого - в два с половиной раза 
больше стороны квадрата, два одинаковых Г-
образных многоугольника, вертикальная часть 
которого представляет собой прямоугольник с 

высотой вдвое больше стороны квадрата и с 
шириной вдвое меньше стороны квадрата, а 
выступающая часть - прямоугольник с высотой 
равной стороне квадрата и с шириной вдвое 
меньше стороны квадрата.

Упрощается технология изготовления 
игровых элементов, исключается появление 
отходов, 6 ил.
(74) А. Петросян

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2805 (13) A 
H05H 1/00
F23Q 5/00

(21) AM20130139 (22) 09.10.2013
(71) Оганесян Оваким (AM)
(72) Оганесян Оваким (AM)
(73) Оганесян Оваким, 0033, Ереван, А.Аветисян 
78, кв. 35 (AM)
(54) Электродуговой плазмотрон
(57) Изобретение относится к электродуговым 
генераторам низкотемпературной плазмы с 
газовой стабилизацией и может быть использовано 
в энергетике для сжигания пылеугольного 
топлива в котлах.

Электродуговой плазмотрон содержит при-
крепленные к трубчатому корпусу из диэлек-
трического материала узлы катода, анода и 
поджигающего электрода, системы водоохлаждения 
катода, анода и поджигающего электрода, 
средства подачи и завихрения плазмообразующего 
газа и контакты электропитания, причем узел 
катода соосно прикреплен к одному из торцов 
корпуса, а поджигающий электрод и анод 
соосно прикреплены к другому торцу корпуса. 
Согласно изобретению, вход поджигающего 
электрода выполнен конфузорным, анод и 
поджигающий электрод изолированы друг от 
друга диэлектрической шайбой и прикреплены 
к корпусу одними и теми же болтами, а средство 
завихрения плазмообразующего газа осу-
ществлено в виде косых ребер, выполненных на 
наружной поверхности корпуса катодного узла.

Упрощается и удешевляется конструкция, 
облегчается эксплуатация и повышается ремон-
топригодность, 2 ил.

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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

(51) (2014.01)  (11) 345  (13) U 
A61K 35/00
A61K 31/00
C13K 11/00

(21) AM20120102U (22) 12.07.2012
(71) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян 
(AM), Роза Мадоян (AM)
(72) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян 
(AM), Роза Мадоян (AM)
(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, Арцаха 
1, кв.32 (AM), Варсеник Аветисян, 0025, Ереван, 
Гераци 14/4 (AM), Роза Мадоян, 0012, Ереван, 
Вагаршян 20/1, кв.40 (AM)
(54) Способ получения инулина
(57) Полезная модель относится к пищевой 
промыш ленности, в частности к способам 
получения инулина.

Клубни топинамбура измельчают, экстра-
гируют, полученный экстракт фильтруют и 
высушивают, причем до экстракции измельченные 
клубни выпаривают сухим паром в течение 2-3 
минут.

Улучшаются функциональные свойства 
инулина.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 346  (13) U 
G01B 11/00

(21) AM20130138U (22) 08.10.2013
(71) Грачья Хачатрян (AM)
(72) Грачья Хачатрян (AM)
(73) Грачья Хачатрян, 0046, Ереван, Багратуняц 
20, кв. 14 (AM)
(54) Датчик линейного перемещения
(57) Полезная модель относится к областям 
электроники и вычислительной техники и может 
быть применена в системах автоматизированного 
управления, измерительных устройствах, 
тренажерах для определения линейного 
перемещения движущегося объекта по крайней 
мере по двум ортогональным осям.

Датчик имеет оптический сенсор, связан-
ный с ним контроллер и средство связи 
выходов контроллера с компьютером. Датчик 
дополнительно имеет твердотельное реле и 
резистор. Вход твердотельного реле с помощью 
резистора соединен к соответствующему выходу 
сенсора, а выход соединен к соответствующему 
входу контроллера.

Обеспечивается возможность идентификации 
датчика, 2 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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(51) 03-01 (11) 320  (13) S
(21) 20130028  (22) 26.09.2013
(71) ООО “Эдваг Груп” (AM)

(72) Ваагн Геворкян (AM)

(73) ООО “Эдваг Груп”, Ереван, ул. Ачаряна 40а (AM)

(54) Подарочный набор
(55)*

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 09-01 (11) 321  (13) S
(21) 20130016  (22) 15.03.2013
(71) Общество с ограниченной ответственностью 
“Красная горка” (RU)
(72) Павел Дмитриевич Жердев (RU)
(73) Общество с ограниченной ответственностью 
“Красная горка” (RU)
(74) З. Манукян
(54) Бутылка с крышкой для алкогольных 
напит ков (3 варианта)
(55)*

_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ



84

ՄԱՍ 1
 

84

ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 1 

29 .0 1 . 20 14

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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