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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) 2873 (13) A 
F03B 7/00
F03B 13/00

(21) AM20140094 (22) 25.07.2014
(71) Հրաչ Տեր-Եսայան (AM)
(72) Հրաչ Տեր-Եսայան (AM)
(73) Հրաչ Տեր-Եսայան, 0009, Երևան, Սասունցի 
Դավթի 74 (AM)
(54) Հիդրոտուրբին
(57) Գյուտը վերաբերում է հիդրավլիկ շարժիչներին 
և հիդրոտուրբիններին և կարող է օգտագործվել 
որպես շարժաբեր էլեկտրագեներատորների 
համար:

Հիդրոտուրբինն ունի բանող լիսեռի վրա 
տեղակայված ռոտոր, որը կազմված է միջուկից 
և միջուկի շրջանագծով տեղակայված իրար 
հպվող խողովակների միաչափ հատվածներից: 
Գյուտի համաձայն, խողովակների հատվածների 
առանցքները կորագիծ են և դասավորված են 
ռոտորի առանցքին ուղղահայաց հարթության 
մեջ: Սարքը կարող է իրականացվել բանող 
լիսեռի վրա հաջորդաբար տեղակայված ռոտորի 
մեկից ավելի սեկցիաներով: 

Պարզեցվում է կառուցվածքը, նվազեցվում 
է պատրաստման աշխատատարությունը, բարձ-
րացվում է օ.գ.գ.-ն, 8 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2874 (13) A
F24H 6/00

(21) AM20140083 (22) 02.07.2014
(71) Հենրիկ Գևորգի Մխիթարյան (AM), Վահե 
Հրանտի Մխիթարյան (AM), Հրանտ Հենրիկի 
Մխիթարյան (AM)
(72) Հենրիկ Գևորգի Մխիթարյան (AM), Վահե 
Հրանտի Մխիթարյան (AM), Հրանտ Հենրիկի 
Մխիթարյան (AM)
(73) Հենրիկ Գևորգի Մխիթարյան, 0029, Երևան, 
Սիլիկյան թաղ. 7-րդ փող., 23 (AM), Վահե 
Հրանտի Մխիթարյան, 0029, Երևան, Սիլիկյան 
թաղ. 7-րդ փող., 23 (AM), Հրանտ Հենրիկի 
Մխիթարյան, 0029, Երևան, Սիլիկյան թաղ. 7-
րդ փող.. 23 (AM)

(54) Օդի հոսքի առաջացման և ջրի տաքացման 
համալիր կայանք
(57) Գյուտը վերաբերում է էներգետիկայի բնա-
գավառին:

Կայանքը ներառում է հորիզոնական հար-
թության նկատմամբ թեք տեղակայված տաք 
ու սառն օդերի հոսքերի մուտք ու ելք ունեցող 
թունելախորշ, որի ծածկն ունի սև գույնի լրա-
ցուցիչ արևային տաքացուցիչ, իսկ սառը 
օդի հոսքի ելքը` նեղացված հատվածամաս: 
Թունելախորշի մեջ տեղադրված է սառն ու տաք 
ջրերի հոսքերի մուտք ու ելք ունեցող զիգզագաձև 
խորսխավոր ջերմափոխանակիչ, սառը ջրի 
ջրամբար և տաք ջրի հավաքման բաք: Համաձայն 
գյուտի թունելախորշը և նրա մեջ տեղադրված 
ջերմափոխանակիչը կենտրոնական մասից 
անկյունաձև կամ կամարաձև բաժանված են 
երկու հատվածամասերի, իսկ թունելախորշի 
տաք օդի մուտքը թունելախորշի սառն օդի ելքին 
համանման ունի նեղացված հատվածամաս, 
դրանք միացված են թունելախորշով, ամբողջ 
կառույցը ջերմամեկուսացված է, ընդ որում 
արևային տաքացուցիչը հարթ խորիսխային 
ջերմափոխանակիչ է, որը ծածկված է երկշերտ 
ապակիով, իսկ կայանքի ջրախողովակներն 
ունեն փականներ:

Մեծացվում է կայանքի հզորություն,  բարձ-
րաց վում է արտադրողականությունը, 2 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2875 (13) A
G01B 7/00

(21) AM20140078 (22) 20.06.2014
(71) «Հայաստանի պետական ճարտարա գի տա-
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն (AM)
(72) Վարդգես Ներսիսյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտարա գիտա-
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Ինդուկցիոն հաստաչափ
(57) Գյուտը վերաբերում է վերահսկող-չափող 
սարքերին և կարող է օգտագործվել նրբա-
թիթեղի և էլեկտրահաղորդիչ ծածկույթի շերտի 
հաստությունը վերահսկելու համար՝ անմիջապես 
դրանց գլոցման և մեկուսիչի վրա նստեցման 
ընթացքում:
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Հաստաչափն ունի քառանիստ սնամեջ 
պրիզ  մայի տեսքով պարփակ մագնիսահա-
ղորդիչ, որի խոռոչում տեղակայված են երկու 
փոխա դարձ ուղղահայաց կենտրոնական ձողեր, 
երկու հաջորդական հանդիպական միաց ված 
մագնի սացնող փաթույթներ, որոնք տեղա-
կայված են առաջին ձողի վրա՝ համաչափ 
երկրորդ ձողի նկատմամբ, չափիչ փաթույթ, որը 
կազմված է երկու հաջորդական հանդիպական 
միացված սեկցիաներից, որոնք տեղակայված 
են երկրորդ ձողի վրա՝ համաչափ առաջին 
ձողի նկատմամբ, երկու ճեղքային բացակ, 
որոնք կատարված են երկրորդ ձողի վրա՝ հա-
մա չափ առաջին ձողի նկատմամբ: Չափիչ 
փաթույթի սեկցիաներից յուրաքանչյուրը բաղ-
կացած է երկու ենթասեկցիաներից, որոնք 
միացված են հաջորդական հանդիպական: 
Ենթասեկցիաներից մեկը տեղակայված է 
մագնիսահաղորդչի խոռոչի ներքին մասի 
պարագծի երկայնքով, իսկ մյուսը տեղակայված 
է առաջին ենթասեկցիայի փաթույթի հետ 
փաթաթված երկթել՝ շրջանցելով երկրորդ 
կենտրոնական ձողը: 

Բարձրացվում է չափման ճշգրտությունը, 
վերացվում է չափիչ գոտում առկա ցրման և 
փքած մագնիսական հոսքերի ազդեցությունը 
չափիչ փաթույթի ելքի ազդանշանի վրա, 2 նկ.:  

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2876 (13) A
G01N 1/00 

(21) AM20140069 (22) 21.05.2014
(71) Գագիկ Եգանյան (AM), Սոմա Համբարձում-
յան (AM)
(72) Գագիկ Եգանյան (AM), Սոմա Համբարձում-
յան (AM)
(73) Գագիկ Եգանյան, 0028, Երևան, Կիևյան 
7, բն. 45 (AM), Սոմա Համբարձումյան, 0097, 
Երևան, 16 թաղամաս, բն. 34 (AM)
(54) Արյան բջիջներում A ամիլոիդային ֆիբ-
րիլյար սպիտակուցի բաղադրամասերի հայտ-
նաբերման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մաս-
նա  վորապես` լաբորատոր հետազոտությունների 
եղանակներին՝ A ամիլոիդային ֆիբրիլյար սպի-
տակուցի բաղադրամասերի հայտնաբերմանն 
արյան մոնոցիտներում:

Այն վկայում է SAA սպիտակուցի ոչ 
լրիվ դեգրադացիայի և նրա արգասիքների 
կուտակ ման մասին, որն էլ անխուսափելիո րեն 
հանգեցնում է ամիլոիդի ֆիբրիլ յար սպիտա-
կուցի կառուցմանը և վկայում ամիլոիդո գե-
նեզի գործընթացի մասին: ՊՀ-ով տառապող 
հիվանդ ների հյուսվածքային բիոպսիոն նյու-
թում ամիլոիդի բացակայության դեպքում 
արյան մոնոցիտներում ամիլոիդի ֆիբրիլ յար 
սպիտակուցի բաղադրատարրերի առկայությունը 
կարող է վկայել ամիլոիդոգենեզի վաղ շրջանի 
մասին, երբ ամիլոիդը հյուսվածքներում դեռևս 
կուտակված չէ:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2877 (13) A
G01N 21/00

(21) AM20140082 (22) 01.07.2014
(71) Հակոբ Մարգարյան (AM), Դավիթ Հովհան-
նիսյան (AM), Նունե Հակոբյան (AM)
(72) Հակոբ Մարգարյան (AM), Նելսոն Թաբիրյան 
(US), Ուպենդրա Ռոհաջի (US), Վլադիմիր 
Հարությունյան (AM), Նունե Հակոբյան (AM), 
Դավիթ Հովհաննիսյան (AM), Տիգրան Սարգսյան 
(AM), Պետրոս Գասպարյան (AM)
(73) Հակոբ Մարգարյան, 0055, Երևան, Թադևոս-
յան 10, բն. 59 (AM), Դավիթ Հովհաննիսյան, 
0026, Երևան, Գարեգին Նժդեհի 19, բն. 45 (AM), 
Նունե Հակոբյան, 0033, Երևան, Բաղրամյան 75,            
բն. 11 (AM)
(54) Շրջանային դիքրոիզմի սպեկտրի չափման 
սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է օպտիկական սար-
քա շինության ոլորտին, մասնավորապես՝ լայն 
սպեկտրալ տիրույթում շրջանային դիքրոիզմի 
գրանցման համար նախատեսված սպեկտրա-
բևեռաչափին և կարող է կիրառվել օպտիկական 
սարքաշինության մեջ:

Շրջանային դիքրոիզմի սպեկտրի չափման 
սարքն ունի լույսի աղբյուր, հեղուկ բյուրեղային 
բևեռացնող դիֆրակցիոն ցանց, ընդունիչներ: 
Գյուտի համաձայն լույսի աղբյուրը բարձր 
ճնշմամբ քսենոնի լամպ է, լույսի աղբյուրի և 
հետազոտվող նմուշի միջև տեղակայված է 
մոնոքրոմատոր, որպես ընդունիչներ օգտա-
գործված են երկու ֆոտոընդունիչներ, դրանց 
միացված է լոգարիթմական իմպեդանսային 
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ուժեղարար: Ֆոտոընդունիչները տեղակայված են 
դիֆրակցիոն ցանցի ելքում՝ հետազոտվող նմուշի 
միջով անցած փնջի աջ եւ ձախ շրջանայնորեն 
բևեռացված դիֆրակցված բաղադրիչներին 
ուղղահայաց: 

Մեծացվում է հեղուկ բյուրեղային բևեռացնող 
դիֆրակցիոն ցանցի միջոցով շրջանային 
դիքրոիզմի սպեկտրի չափման ճշգրտությունը, 
1 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2878 (13) A
G01R 29/00 

(21) AM20140071 (22) 26.05.2014
(71) Էդուարդ Հարությունյան (AM)
(72) Էդուարդ Հարությունյան (AM)
(73) Էդուարդ Մուշեղի Հարությունյան, 0031, 
Երևան, Զոհրապի 115 (AM)
(54) Գումարային աղմուկից ակուստիկ ազդա-
նշանի տարանջատման և դրա պարա մետրերի 
գրանցման եղանակ 
(57) Գյուտը վերաբերում է չափողական տեխնի-
կային և կարող է օգտագործվել ակուստիկայում, 
թույլ ազդանշանների գրանցման և աղմուկի 
առկայության պայմաններում ինֆորմացիայի 
հաղորդման ժամանակ:

Գյուտի էությունն այն է, որ գումարային 
աղմուկից տարանջատում են ազդանշանային 
ալիքը: Գյուտի համաձայն՝ ակուստիկ դաշտում 
գրգռում են ազդանշանի հաճախականությանը 
մոտ հաճախականությամբ հենարանային ալիք 
և այդ ալիքների ինտերֆերենցիայի միջոցով 
տարանջատում են ազդանշանային ալիքը: 
Այնուհետև մյոսբաուերյան գրանցիչի միջոցով 
գրանցում են ալիքի պարամետրերը: 

Թույլ է տալիս գրանցել ազդանշանը ուժեղ 
աղմուկի պայմաններում:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2879 (13) A
G01V 9/00

(21) AM20130068 (22) 21.05.2013
(71) Մարինա Ռուդոլֆի Գևորգյան (AM)
(72) Սերգեյ Վաղարշակի Գրիգորյան (AM), 
Մարինա Ռուդոլֆի Գևորգյան (AM), Ռուդոլֆ 
Գրիգորի Գևորգյան (AM), Արշավիր Եղիազարի 
Հովհաննիսյան (AM)

(73) Մարինա Ռուդոլֆի Գևորգյան, 0033, Երևան, 
Վ. Համբարձումյան 2, բն. 6 (AM)
(54) Գունագեղ միներալների հանքավայրերի 
որոնման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է երկրաքիմիական 
հետազոտությունների բնագավառին, մասնա-
վորապես, գունագեղ միներալների` նռնաքարերի 
հանքավայրերի, հայտնաբերման եղանակներին:

Կատարում են մակերևութային ապար-
ների նմուշառում, քանակական-էմիսիոն սպեկ-
տրալ մեթոդով որոշում են յուրաքանչյուր 
նմու շում 30 տարրերի կոնցենտրացիաները: 
Տար անջատում են տարրեր-ինդիկատորները 
և վերլուծում են դրանց ցրման պսակները, 
որոնց կոնցենտրացիայի արժեքի մեծությունից 
ելնելով որոշում են գունագեղ միներալների 
հանքավայրի տեղը: Պսակների վերլուծոթյունը 
կատարում են տարրեր-ինդիկատորների ցրման 
երկրորդային պսակների մուլտիպլիկատիվ 
ֆոնային պարամետրերի բաշխման հիման վրա: 

Բարձրացվում է գունագեղ միներալների 
հանքավայրերի որոնման եղանակի ճշգրտու-
թյունը:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2880 (13) A
H01F 13/00

(21) AM20140087 (22) 16.07.2014
(71) Անդրանիկ Թարիկի Հովհաննիսյան (AM), 
Գրիգորի Իլյիչ Պիտկևիչ (AM)
(72) Անդրանիկ Թարիկի Հովհաննիսյան (AM), 
Գրիգորի Իլյիչ Պիտկևիչ (AM)
(73) Անդրանիկ Թարիկի Հովհաննիսյան, 0017, 
Երևան, Սարիթաղի 6-րդ շարք 36 (AM), Գրիգորի 
Իլյիչ Պիտկևիչ, 0078, Երևան, Հալաբյան 59, 
բն. 16 (AM)
(54) Մագնիսաթափման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրատեխնիկայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ հաստատուն 
մագնիսների ամբողջովին մագնիսաթափման 
տեխնիկային:

Սարքն ունի մագնիսաթափման փաթույթ, 
մագնիսաթափման հոսանքի իմպուլսների 
ձևավորման բլոկ և կառավարման իմպուլսների 
ձևավորման բլոկ: Մագնիսաթափման հոսանքի 
իմպուլսների ձևավորման բլոկն իրականացված է 
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տիրիստորային բանալու տեսքով: Կառավարման 
իմպուլսների ձևավորման բլոկն ունի սղոցաձև 
ազդանշանների գեներատոր և համեմատիչ: 
Սարքը լրացուցիչ ունի լարման ինտենսիվության 
առաջադրիչ, ժամակարգավորիչ, գործարկման 
տրիգեր, ռելեի բլոկ, օպտիկական զույգ, հսկման 
օպտիկական բլոկ: Առաջադրիչի ելքը միացված 
է ժամակարգավորիչի մուտքին և համեմատիչի 
շրջող մուտքին: Գործարկման տրիգերի մուտքը 
միացված է ժամակարգավորիչի ելքին, իսկ 
ելքը՝ ռելեի բլոկի մուտքին, որի ելքը միացված 
է առաջադրիչի մուտքին: Համեմատիչի ուղիղ 

մուտքը միացված է գեներատորի ելքին, իսկ 
ելքը՝ օպտիկական զույգի մուտքին, որի ելքը 
միացված է տիրիստորային բանալու կառա-
վարման մուտքին: Հսկման օպտիկական բլոկի 
մուտքերը համապատասխանաբար միացված են 
բանալու ելքերին, իսկ օպտիկական բլոկի ելքը` 
գեներատորի մուտքին: Բանալու ելքերից մեկը 
միացված է նաև փաթույթին:

Բարձրացվում է մագնիսաթափման որակը՝ 
բացառելով մեխանիկական հարվածների առա-
ջա ցումը, ընդլայնվում են սարքի ֆունկցիոնալ 
հնարավորությունները, 4 նկ.:

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
  որից զատված է տվյալ հայտը
71 հայտատուն, երկրի կոդը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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№ 10 
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2014.01)  (11) 377  (13) U
C12G 3/00

(21) AM20140103U (22) 06.08.2014
(71) Արամ Թադևոսյան (AM)
(72) Արամ Թադևոսյան (AM)
(73) Արամ Թադևոսյան, 0003, Երևան, Ներքին 
Չարբախ 7-րդ փող., 1/1 (AM)
(54) Ալկոհոլային խմիչք
(57) Գյուտը վերաբերում է գինեգործությանը, 
մասնավորապես` ալկոհոլային խմիչքների 
բաղադրակազմին:  

Ալկոհոլային խմիչքը ներառում է 96%-անոց 
էթիլ սպիրտ, ջուր, վանիլին, 1:2,5 ծավալային 
հարաբերակցությամբ ծիրանի ծառի կեղևի 
և ծիրանի չրի 35,0-37,0%-անոց սպիրտային 
թուրմերի խառնուրդ, դարչինի 30-32%-անոց 
սպիրտային թուրմ, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). 96%-անոց 
էթիլ սպիրտ 35,0- 37,0, վանիլին 0,1-0,2, 
սպիրտային թուրմերի խառնուրդ 40,0-42,0, 
դարչինի սպիրտային թուրմ 2-3, ջուր - մնացածը՝ 
մինչև ալկոհոլային խմիչքի 37% թնդություն:

Ընդլայնվում է ալկոհոլային խմիչքների 
տեսականին:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 378  (13) U
E04F 13/00

(21) AM20140074U (22) 11.06.2014
(71) «Հենման կետ» ՍՊԸ (AM)
(72) Հրանտ Գասպարյան (AM)
(73) «Հենման կետ» ՍՊԸ (AM)
(54) Որմնաբլոկ
(57) Որմնաբլոկը կատարված է ուղղանկյուն 
զուգահեռանիստի տեսքով, որի կողմնային 
նիստերի վերին և ստորին մասերը կատարված 
են շեղ: Բլոկի երեսային նիստում կատարված է 
առնվազն մեկ հորիզոնական և(կամ) ուղղաձիգ 
փորակ:

Իրականացման երկրորդ օրինակում 
փորակները կատարված են որմնաբլոկի երկու 
հակադիր նիստերի վրա:

Իրականացման երրորդ օրինակում որմնա-
բլոկի փորակներ ունեցող նիստում կատարված 
է առնվազն մեկ փորվածք: 

Որմնաբլոկներից կանգնեցված պատի 
վրա պարզեցվում է էլեկտրահաղորդագծի մոն-
տաժման գործընթացը, 2 նկ.:
(74) Վ. Պետրոսյան

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

Տեղեկություններ գրանցված  արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 343  (13) S
(21) 20140023  (22) 08.08.2014
(71) «ՄԱՊ» ՓԲԸ (AM)
(72) Մակար Պետրոսյան (AM)
(73) «ՄԱՊ» ՓԲԸ, ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գյուղ 
Լենուղի (AM)
(54) Շիշ (2 տարբերակ)
(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 
             չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը 
            իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730 նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը 
             արտոնագրային հավատարմատար

646

526
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10 

27 . 10 . 20 14

(210) 20130828 (111) 21967
(220) 19.06.2013 (151) 01.10.2014
   (181) 19.06.2023
(730) «Տավուշ հոլդինգ» ՍՊԸ, Տավուշի մարզ, 
գ. Ոսկեվան, 1-ին փող., տուն 32, AM 
(442) 03.07.2013
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատ րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

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

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

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

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

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

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

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

դաս 33. գինի, օղի, վիսկի, ջին, լիկյոր, ռոմ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառա յություններ և հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և հե տա  զո-
տություններ. համա կարգչային ապա  րատ ների 
և ծրագրերի մշակում և կատա րելագործում.

դաս 44. բժշկական ծառայություն-
ներ. անասնաբուժական ծառայություններ. 
կենդանիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
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կոսմետիկական ծառայություններ. գյու-
ղատնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ.

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

_____________________

(210) 20131553  (111) 21968
(220) 08.11.2013 (151) 01.10.2014
   (181) 08.11.2023
(730) Էդելվայս ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳ, DE 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 29. պանիր և կաթնամթերք:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20131570  (111) 21969
(220) 13.11.2013 (151) 01.10.2014
   (181) 13.11.2023
(730) Կիա Մոթորս Քորփորեյշն, KR 
(442) 04.02.2014
(540) 

(526) «eco» և «hybrid» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա գույն, կանաչ, սպիտակ և սև գունային 
հա մակ ցությամբ:
(511) 

դաս 12. ավտոմոբիլներ. բեռնատար 
ավտոմոբիլներ. ավտոբուսներ. միկրոավտո-
բուսներ. լիակատար շարժահաղորդ ավտո-
մեքենաներ. ֆուրգոններ (տրանսպորտային 
միջոցներ). մինիֆուրգոններ, արտաճանա-
պարհային տրանսպորտային միջոցներ. 

շարժիչներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար.  ավտոմոբիլների 
դռան բռնակներ. ավտոմատ փչվող 
անվտանգության օդային բարձիկներ 
ավտոմոբիլների համար. հողմապակիների 
ապակեմաքրիչներ. ավտոմոբիլների շարժիչ-
ների ծածկոցներ. օդապոմպեր (օդահան 
պոմպեր) (ավտոմեքենաների պիտույքներ). 
շրջադարձի ցուցիչներ ավտոմոբիլների 
համար. հակաշլացման հարմարանքներ ավտո-
մոբիլների համար. հետևի դիտահայելիներ 
ավտոմոբիլների համար. թափարգելներ 
ավտոմոբիլների համար. ավտոմոբիլների 
թափքեր. հողմապակիներ. մանկական 
անվտանգ նստոցներ ավտոմոբիլների համար. 
ղեկեր ավտոմոբիլների համար. ավտոմոբիլների 
ոտնատեղեր. ավտոմոբիլների անիվներ. 
պատյաններ տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների համար. անվտանգության 
գոտիներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
էլեկտրաշարժիչավոր միջոցներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131676  (111) 21970
(220) 09.12.2013 (151) 01.10.2014
   (181) 09.12.2023
(730) «Մեդիկալ հորիզոն» ՍՊԸ, Արարատի 
մարզ, ք. Մասիս, Մասիս կայարան, Գործա-
րանային 22, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, դիետիկ հավելումներ մարդկանց 
և կենդանի ների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն-
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

_____________________
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(210) 20131709  (111) 21971
(220) 13.12.2013 (151) 01.10.2014
   (181) 13.12.2023
(730) Փարս Ինթըրնեյշնլ Մենյուֆեքչըրինգ 
Քամփնի, IR 
(442) 20.02.2014
(540) 

(526) «Home Care» արտահայտությունը և արա-
բերեն գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց երկնագույն, կապույտ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար-
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

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

_____________________

(210) 20131770  (111) 21972 
(220) 26.12.2013 (151) 01.10.2014  
   (181) 26.12.2023
(730) Մաջիթ Ալ Ֆութաիմ Րիթեիլ ԼԼՔ, AE 
(442) 07.04.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 41. դաստիարակություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում, զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20140054 (111) 21973
(220) 22.01.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 22.01.2024
(730) Քինգ Փոյինթ Էնթըրփրայզ Քօ., ԼԹԴ., TW 
(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 6. մետաղական հեղույսներ. 

հարմարանքներ դռները փակելու համար 
(ոչ էլեկտրական). դռների պիտույքակազմեր 
(մետաղական). դռան բռնակներ (մետաղական). 
դռան մուրճեր. հարմարանքներ դռները բացելու 
համար (ոչ էլեկտրական). դռների նեցուկներ, 
սահմանափակիչներ (մետաղական). շինա-
րարական մետաղական ամրան. ֆուրնիտուր 
(օժանդակ պարագաներ) կահույքի 
համար (մետաղական). պատուհանների 
պիտույքակազմեր (մետաղական). փոքր 
երկաթե իրեր. հոդակապեր (մետաղական). 
կեռեր (երկաթե իրեր). բանալիներ. մետաղական 
մղլակներ. մետաղական փականքներ, 
փակեր (բացառությամբ էլեկտրականների). 
մեխեր. մետաղական պնդօղակներ. գամեր 
(մետաղական). մետաղական պտուտակներ, 
փայտապտուտակներ. ունկով հեղույսներ. 
զսպանակներ (երկաթե իրեր). մետաղական 
միջադիրներ.

դաս 7. դանակներ (մեքենաների 
մասեր). ձեռքի էլեկտրական սղոցներ. 
կապիչներ (մեքենաների մասեր). գայլիկոնիչ 
գլխիկներ (մեքենաների մասեր). ձեռքի 
էլեկտրական գայլիկոնիչներ. ձեռքի գործիքներ 
(բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների). 
շարժաբեր (շարժահաղորդ) մուրճեր (կռաններ). 
էլեկտրապտուտակիչներ. օդաճնշական 
պտուտակիչներ. էլեկտրական շինարարական 
կարիչներ (ստեպլեր). օդաճնշական 
շինարարական կարիչներ (ստեպլեր). 
հեսանասկավառակներ, հղկասկավառակներ 
(մեքենաների մասեր). էլեկտրական սարքեր 
դռների փակման համար.

դաս 8. պարուրահաններ. եզրալայնիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). սայրեր (ձեռքի գործիքներ). 
կտրող գործիքներ (ձեռքի). գայլիկոնիչներ. 
ձեռքով կառավարվող ձեռքի գործիքներ. 
մետաղական բզեր (մախաթներ). մեխահաններ. 
ծակատիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
մամլամատներ (ձեռքի գործիքներ). գամիչ 
գործիքներ (ձեռքի). ձեռքի գործիքների կալիչ 
գոտիներ. պտուտակահաններ. դարձակներ 
(ձեռքի գործիքներ). ներպարուրակիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). կարիչներ ստեպլեր (ձեռքի 
գործիքներ):
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140055 (111) 21974
(220) 22.01.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 22.01.2024
(730) «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան փող. 
7/9 շենք, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. ականջի կաթիլների տեսքով 

դեղագործական պատրաստուկներ ականջի 
բորբոքային և ալերգիկ հիվանդությունների 
բուժման համար:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

_____________________

(210) 20140067  (111) 21975
(220) 24.01.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 24.01.2024
(730) «Լուսակերտ» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 
21, բն. 5, AM 
(442) 20.02.2014
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր գույնով:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր. ձվի փոշի, մելանժ, 
ձվի սպիտակուց, ձվի դեղնուց:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20140086 (111) 21976
(220) 30.01.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 30.01.2024
(730) Քաթար Էյըրուեյզ (Քյու.Սի.Էս.Սի.), QA 
(442) 18.04.2014
(540) 

(526) «AIRWAYS» բառը և արաբերեն գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ  դասերում.  տպագրական  
արտադրանք.  կազմարարական  նյութեր.  
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
նկարելու վրձիններ, նկարիչների վրձիններ, 
գրելու վրձիններ. գրամեքենաներ  և  գրա-
սենյակային  պիտույքներ  (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 

չեն  այլ  դասերում.  տառաշարեր.  տպագրական  
կլիշեներ,  պարբերական  մամուլ և բուկլետներ.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում, 
ավիափոխադրումներ, կրուիզների կազմա-
կերպում, շրջագայությունների կազմա-
կերպում, ճանապարհորդության համար 
տոմսերի ամրագրում, ցրիչների ծառայու-
թյուններ, ճանապարհորդների փոխադրում 
(տեղափոխում), տրանսպորտային  միջոց-
ների ամրագրում, տեղեկատվություն փոխա-
դրումների հարցերով:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140110  (111) 21977
(220) 03.02.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 03.02.2024
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գ/գ, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20140137  (111) 21978
(220) 07.02.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 07.02.2024
(730) «Հայարտ» ՍՊԸ, Երևան, Ազատության 
7բ, բն. 65, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(526) «ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՍՏՈՒԴԻԱ» արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, ծիրանագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 42. գեղարվեստի ստուդիա:
_____________________

(210) 20140143  (111) 21979
(220) 07.02.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 07.02.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգոր Շաբոյան, 
Երևան, ՀԱԹ Բ-2 131, բն. 25, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(526) «studio» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 20. կահույք.
դաս 42. դիզայն:

_____________________

(210) 20140178  (111) 21980
(220) 12.02.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 12.02.2024
(730) Դիսքավըրի Քմյունիքեյշնզ, ԼԼՔ., Դելավերի 
նահանգ, US 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 38. հաղորդակցական ծառայություն-

ներ, այն է՝ հոսքային ձայնային և ձայնա-
տեսային գրանցումների փոխանցում 

համացանցի, մալուխային ցանցերի, անլար 
ցանցերի, արբանյակային կամ ինտերակտիվ 
մուլտիմեդիային ցանցերի միջոցով. ձայնա- 
և տեսահեռարձակում ինտերնետի միջոցով. 
ձայնատեսային բնույթի տեղեկատվության 
փոխանցում. հեռուստատեսային հեռարձակում. 
մալուխային հեռուստատեսային հեռարձակում. 
արբանյակային հեռուստատեսային հեռար-
ձակում. զանգվածային տեղեկատվական 
շարժական միջոցների ծառայություններ 
զվարճալի մեդիաբովանդակության էլեկտրո-
նային փոխանցման տեսքով. համացանցից 
ձայնա- տեսաֆայլերի ավտոմատացված 
հավաքման ծառայություններ (փոդքասթինգ). 
համացանցում ծրագրերի բաշխման 
ծառայություններ. հեռուստաալիքի տրամա-
դրում ըստ պահանջի (VoD). օնլայն 
ֆորումների տրամադրում համակարգիչներ 
օգտագործողների միջև հաղորդագրու-
թյունների փոխանցման համար. ընդհանուր 
հետաքրքրությունների բնագավառում հաղոր-
դա գրությունների փոխանցման համար 
էլեկ տրոնային հայտարարությունների տախ -
տակների և զրուցասրահների օնլայն տրա-
մադրում.

դաս 41. զվարճություններ, այն է՝ 
իրական ժամանակում ընթացող ընդհանուր 
հետաքրքրությունների բնագավառում մուլ-
տի մեդիային ծրագրեր, որոնք փոխանցման 
միջոցների բազմաթիվ ձևերի օգնությամբ 
տարածվում են տարբեր հիմքային 
համակարգերով (պլատֆորմներով). համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցի միջոցով 
չընդհատվող հեռուստատեսային ծրագրերի 
վերաբերյալ զվարճալի տեղեկատվության 
տրամադրում. հեռուստատեսային ծրագրերի 
արտադրություն. մուլտիմեդիային ծրագրերի 
արտադրություն, ֆիլմերի արտադրություն։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140180  (111) 21981
(220) 12.02.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 12.02.2024
(730) «Սահակյան և ընկերներ» ՍՊԸ, Երևան, 
Վարդաշեն, 3-րդ փ., 11/1 տուն, AM 
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(442) 07.03.2014
(540) 

(526) «TOUR» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 39. ավիատոմսերի վաճառք, ներգնա և 
արտագնա տուրիզմ, ուղևորափոխադրումներ:

_____________________

(210) 20140198  (111) 21982
(220) 14.02.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 14.02.2024
(730) 3Մ Դոյչլանդ ԳմբՀ, DE 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ, 

այն է՝ ցավազրկող միջոց:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140201  (111) 21983
(220) 17.02.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 17.02.2024
(730) Մակար Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Բամբակաշատ, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20140204  (111) 21984
(220) 17.02.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 17.02.2024

(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու  (Բրենդս) 
Ինք., US 
(442) 18.03.2014
(310) UK00003019811 (320) 28.08.2013  (330) GB
(540) 

(526) «NAVY BLUE» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ, մուգ կապույտ, մոխրագույն 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա-
խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140206  (111) 21985
(220) 18.02.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 18.02.2024
(730) «Լո Էքսպերտս» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 
33 ա շենք, տարածք 12, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(526) «LAW» և «EXPERTS» բառերը ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ծիրանագույն, մուգ կապույտ և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 45. իրավաբանական խորհրդա-
տվություն:

_____________________

(210) 20140222  (111) 21986
(220) 19.02.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 19.02.2024
(730) «Շարան արհեստների կենտրոն» ՍՊԸ, 
Երևան, Սայաթ-Նովա 33, բն. 78, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(526) «Crafts center», «Est. 1993», «Hand made 
in Armenia» գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կարմիր, վարդագույն, կապույտ, 
շագանակագույն, մոխրագույն և դեղին գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի 
ծածկոցներ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր:

_____________________

(210) 20140223  (111) 21987
(220) 19.02.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 19.02.2024
(730) «Շարան արհեստների կենտրոն» ՍՊԸ, 
Երևան, Սայաթ-Նովա 33, բն. 78, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(526) «Արհեստների կենտրոն» և «Crafts center» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր գույնով:
(511) 

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի 
ծածկոցներ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր:

_____________________

(210) 20140231  (111) 21988
(220) 19.02.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 19.02.2024
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., 
Դելավերի նահանգ, US 
(442) 18.03.2014
(310) UK00003019798 (320) 28.08.2013 (330) GB
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(540) 

(526) «SILVER» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, մուգ մոխրագույն, մոխրագույն,  բաց 
մոխրագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. 
ծխախոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140241  (111) 21989
(220) 21.02.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 21.02.2024
(730) «Թրասթ փիփլ» ՍՊԸ, Երևան, Այվա-
զովսկու փող. 3-րդ նրբ., AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. մասնակի մշակված 
պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, խցման 
և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ.

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

_____________________

(210) 20140243  (111) 21990
(220) 21.02.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 21.02.2024
(730) Հայաստանի դեղ արտադրողների և 
ներմու ծողների միություն, ք. Երևան, Մոսկովյան 
24, բն. 1, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(526) «ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱ-
ԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ», 
« М Е Ж Д У Н А Р ОД Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФАРМА-
ЦЕВТИКИ», «INTERNATIONAL PHARMACEU-
TICAL COMPETITIVENESS CONFERENCE» 
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արտահայտություններն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 41. համաժողովների, ցուցահան-
դեսների կազմակերպում, դաստիարակություն 
(կրթություն, ուսուցում). ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում, մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20140246  (111) 21991
(220) 21.02.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 21.02.2024
(730) Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի 
նահանգ, US 
(442) 18.03.2014
(540) 

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

փոխարինիչներ. ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ. հաց, խմորեղեն և քաղցրավենիք, 
սննդային սառույց. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. պաղպաղակ. 
հրուշակեղեն, ծամոն, կոնֆետներ, անա-
նուխային քաղցրավենիք, դրաժեներ և 
պաստեղիկներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140247  (111) 21992
(220) 21.02.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 21.02.2024
(730) Ջոն Փոլ Միտչել Սիսթըմզ, US 
(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. մազերի և մաշկի խնամքի 

պատրաստուկներ, այն է՝ շամպուններ, 
մանկական շամպուն, ներկման, երան-
գավորման շամպուններ, օճառներ, 
լավորակիչներ, խոնավացուցիչներ, ողողման 
պատրաստուկներ, դեղերով չտոգորված  
խնամքի միջոցներ, հեղուկացիրներ, 
ջերմային պաշտպանիչ հեղուկացիրներ, 
ցրցայտվող լավորակիչներ, մազերի ժելեր, 
ցրցայտվող ժելեր, հարդարման փրփուր, 
լոսյոններ, հարդարման շիճուկ, հարդարման 
հեղուկացիրներ, հարդարման ժելեր, 
հարդարման լոսյոններ, քսուքներ մազերի 
ուղղման համար, մազերի հեղուկացիրներ, 
պոմադներ, հարդարման պատրաստուկներ, 
փայլավորման հեղուկացիրներ, փայլավորման 
կաթիլներ, մոմեր, մազերի ներկանյութեր, 
մազերի գունավորման միջոցներ, մազերի 
երանգավորման միջոցներ, մազերի երկարա-
ժամկետ և ոչ երկարաժամկետ  ներկ ման 
միջոցներ, գունազերծման միջոցներ, մազերը 
ամրացնող պատրաստուկներ. մազերի 
ուղղման պատրաստուկներ. երկարաժամկետ 
գանգրացման լուծույթներ, մաշկի խնամքի 
պատրաստուկներ, այն է՝ հեղուկ օճառներ, 
կտոր օճառներ, սափրվելու ժելեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140262  (111) 21993
(220) 25.02.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 25.02.2024
(730) «Արսանիտ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Երևանյան 
110, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ:
_____________________
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(210) 20140263  (111) 21994
(220) 25.02.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 25.02.2024
(730) «Արսանիտ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Երևանյան 
110, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անաս նա-

բուժական պատրաստուկներ:
_____________________

(210) 20140264  (111) 21995
(220) 25.02.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 25.02.2024
(730) «Արսանիտ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Երևանյան 
110, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ:
_____________________

(210) 20140265  (111) 21996
(220) 25.02.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 25.02.2024
(730) «Արսանիտ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Երևանյան 
110, AM 
(442) 18.03.2014

(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ:
_____________________

(210) 20140266  (111) 21997
(220) 26.02.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 26.02.2024
(730) «Արսանիտ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Երևանյան 
110, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ:
_____________________

(210) 20140280 (111) 21998
(220) 27.02.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 27.02.2024
(730) «Բիգստեպ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 
33/27, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(526) «shoes» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վարդա-
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. կոշկեղեն:
_____________________
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(210) 20140307  (111) 21999
(220) 05.03.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 05.03.2024
(730) Տավրոս Գևորգյան, Երևան, Բաշինջաղյան 
185, բն. 29, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 11. գազի կաթսաներ:

_____________________

(210) 20140316  (111) 22000
(220) 06.03.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 06.03.2024
(730) «Դը միթ շոփ» ՍՊԸ, 0010, Երևան, Եզ. 
Կողբացու փ., շ. 30, 27 տարածք, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(526) «BURGER» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:
_____________________

(210) 20140320  (111) 22001
(220) 07.03.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 07.03.2024
(730) «Մեդիա փարթնրզ» ՓԲԸ, Երևան, Տպա-
գրիչների 13, բն. 22, AM 
(442) 18.03.2014

(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 35. գովազդ:
_____________________

(210) 20140321  (111) 22002
(220) 07.03.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 07.03.2024
(730) «Մեդիա փարթնրզ» ՓԲԸ, Երևան, 
Տպագրիչների 13, բն. 22, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 35. գովազդ:
_____________________

(210) 20140327  (111) 22003
(220) 10.03.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 10.03.2024
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(730) «Աշոտ Ղարագյոզյան» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 
2-րդ փ., տուն 20, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(526) «1988» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր գույնով:
(511) 

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
_____________________

(210) 20140361  (111) 22004
(220) 13.03.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 13.03.2024
(730) «Կոջոյան» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
25ա, բն. 59, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(526) «DESIGN SCHOOL-STUDIO» արտահայ տու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. կրթություն:
_____________________

(210) 20140389 (111) 22005
(220) 18.03.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 18.03.2024
(730) «Արմենիում» ՍՊԸ առևտրի տուն, RU 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140415  (111) 22006
(220) 19.03.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Վիտոր՝զ Ս.Ռ.Լ., Galleria del Corso, 4, 
1-20122 Milano, Italy, IT 
(442) 07.04.2014
(540) 

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

փոխարինիչներ. 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) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140418  (111) 22007
(220) 19.03.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Վիտոր՝զ Ս.Ռ.Լ., Galleria del Corso, 4, 
1-20122 Milano, Italy, IT 
(442) 18.04.2014
(540) 
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(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

փոխարինիչներ. 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) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140420  (111) 22008
(220) 19.03.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Վիտոր՝զ Ս.Ռ.Լ., Galleria del Corso, 4, 
1-20122 Milano, Italy, IT 
(442) 07.04.2014
(540) 

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

փոխարինիչներ. 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) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140421  (111) 22009
(220) 19.03.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Վիտոր՝զ Ս.Ռ.Լ., Galleria del Corso, 4, 
1-20122 Milano, Italy, IT 
(442) 07.04.2014
(540) 

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

փոխարինիչներ. 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) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140430 (111) 22010
(220) 19.03.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Էդգար Ռաֆիկի Ստեփանյան, Արմավիրի 
մարզ, գ. Ամբերդ 11, 14, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(526) «ֆուդ», «фуд», «food» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(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) 20140460 (111) 22011
(220) 25.03.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 25.03.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 
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(526) «ДЕТСКАЯ» և «ՄԱՆԿԱԿԱՆ» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, նարնջագույն, դեղին, կանաչ, կապույտ, 
մուգ կապույտ, սպիտակ, սև և մանուշակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20140502  (111) 22012
(220) 01.04.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 01.04.2024 
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US 
(442) 03.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. թղթից և (կամ) թաղանթանյութից 

պատրաստված միանգամյա օգտագործման 
տակդիրներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140509 (111) 22013
(220) 02.04.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 02.04.2024
(730) Էդգար Ռաֆիկի Ստեփանյան, Արմավիրի 
մարզ, գ. Ամբերդ 11, 14, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(526) «ֆուդ» «фуд» «food» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(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) 20140512  (111) 22014
(220) 03.04.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 03.04.2024
(730) «Եվրոպա թրավել» ՍՊԸ, ք. Արտաշատ, 
Աղայան փ., տուն 40, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(526) «EUROPE» և «TRAVEL» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիզմ:
_____________________

(210) 20140518  (111) 22015
(220) 04.04.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 04.04.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հայկ Նաջարյան, 
Երևան, Ջրաշատ փող., տուն 80, AM 
(442) 08.05.2014
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(540) 

(511) 
դաս 6. դարբնային ձևավորմամբ մետաղյա 

կառուցվածքներ:
_____________________

(210) 20140521  (111) 22016
(220) 04.04.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 04.04.2024
(730) Դը Ջիլլեթ քամփընի, US 
(442) 03.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու 

դեմ և հոտազերծիչներ մարդու անձնական 
օգտագործման համար. օճառ, մասնավորապես՝ 
միջոցներ ցնցուղի և լոգանքի համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140524  (111) 22017
(220) 07.04.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 07.04.2024
(730) Դուբայ Էվիեյշն Քորփորեյշն (առևտրա-
յինը՝ Ֆլայդուբայ), AE 
(442) 03.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 39. օդային փոխադրամիջոցների 

ծառայություններ, օդային փոխադրումների 
ծառայություններ, օդային փոխադրամիջոց-
ների վարձակալման ծառայություններ. 
ճանապար հորդությունների ծառայություններ. 
սուր  հան դակ ների ծա ռայու թյուններ. բեռնման-
բեռնաթափման ծառայություններ. բեռների 
պահման ծառայություններ. բեռնա փոխադրման 
ծառայություններ. ապրանք ների օդային 
առաքում. ճանապարհորդ ների ուղեկցում. 
միջնորդություն բեռնափոխադրումների 
ժա մա նակ և բեռ ների առաքման ծառա-
յություններ. օդանա վակայանների վեր գետնյա 
փոխա դրամիջոցների ծառայություն ներ. 
ապ րանք ների փաթեթավորում և պահում. 
ճանապար հորդությունների համար ամրա-
գրումներ կատարող գործակալություններ. 
ճանապարհորդությունների գործակալու-
թյուններ. չվերթների ամրագրում. չվերթ-
ների կազմակերպում. արձակուրդի 
կազմակերպում. տուրիստական ուղեգրերի 
փաթեթների ծառայություններ. տուրիստական 
տեղեկատվության ծառայություններ. աջակ-
ցություն չվերթների գրանցման և  ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպման 
հարցերում. տեղեկատվական և խորհրդակ-
ցական ծառայություններ բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայությունների վերաբերյալ՝ ընդգրկված 
39-րդ դասում:   
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140567  (111) 22018
(220) 16.04.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 16.04.2024
(730) «Ջունիոր քլաբ» մանկական կենտրոն 
ՍՊԸ, Երևան, Սասնա Ծռեր, շ. 2, 250, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
երկնագույն,  բաց և մուգ կանաչ, վարդագույն և 
մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն և դաստիարակություն.
դաս 43. մսուր-մանկապարտեզ:

(740) Ալբինա Նազարյան
_____________________

(210) 20140585 (111) 22019
(220) 17.04.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 17.04.2024
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US 
(442) 03.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. թղթից և (կամ) թաղանթանյութից 

պատրաստված խոնավ (նախապես տոգորված) 
անձեռոցիկներ.

դաս 5. հիգիենիկ պարագաներ. թղթից 
և (կամ) թաղանթանյութից պատրաստված 
միանգամյա օգտագործման տակդիրներ.

դաս 25. հագուստի պարագաներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140641  (111) 22020
(220) 28.04.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 28.04.2024
(730) Ալմիրալլ, Ս.Ա., ES 
(442) 16.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20140649 (111) 22021
(220) 29.04.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 29.04.2024
(730) «Մարի հրատարակչություն» ՍՊԸ, Երևան, 
Նորքի 2-րդ զանգված, Ն. Ստեփանյան, 9-րդ շ., 
բն. 47, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 16. գիրք, տետր, ամսագիր, բրոշուր, 

թղթից պատրաստված իրեր:
_____________________

(210) 20140651  (111) 22022
(220) 29.04.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 29.04.2024
(730) «Բիոկադ» ՓԲԸ, RU 
(442) 16.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Էդուարդ Նահապետյան
_____________________

(210) 20140657  (111) 22023
(220) 30.04.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 30.04.2024
(730) Ալմիրալլ, Ս.Ա., ES 
(442) 03.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________
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(210) 20140658 (111) 22024
(220) 05.05.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 05.05.2024
(730) Սոսիետե Նասիոնալ դ՝Էքսփլուատասիոն 
Էնդուստրիել դե Տաբակ է Ալյումեթ, ՍԱՍՈՒ, FR 
(442) 03.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. ծխախոտի 
փոխարինիչներ ոչ   բուժական կամ բժշկական 
նպատակների համար. սիգարետներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. սիգարետներ  պատ-
րաստելու ձեռքի մեքենաներ. ծխափողեր. 
սիգարետի զտիչներ. սիգարետի թուղթ. լուցկի 
և ծխելու պիտույքներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140659 (111) 22025
(220) 05.05.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 05.05.2024
(730) Սոսիետե Նասիոնալ դ՝Էքսփլուատասիոն 
Էնդուստրիել դե Տաբակ է Ալյումեթ, ՍԱՍՈՒ, FR 
(442) 03.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. ծխախոտի 
փոխարինիչներ ոչ բուժական կամ բժշկական 
նպատակների համար. սիգարետներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. սիգարետներ պատ-

րաստելու ձեռքի մեքենաներ. ծխափողեր. 
սիգարետի զտիչներ. սիգարետի թուղթ. լուցկի 
և ծխելու պիտույքներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140674  (111) 22026
(220) 07.05.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 07.05.2024
(730) «Արսանիտ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Երևանյան 
110, AM 
(442) 03.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ:

_____________________

(210) 20140677  (111) 22027
(220) 08.05.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 08.05.2024
(730) Արսեն Մանուկյան, Երևան, Րաֆֆու 103 
շ., բն. 21, AM 
(442) 03.06.2014
(540) 
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(526) «Glass» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կապույտ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 35. առևտուր, գովազդ. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործա-
րարության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20140684 (111) 22028
(220) 08.05.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 08.05.2024
(730) «Լյուդվիգովիչ» ՍՊԸ, Երևան, Նորք-
Մարաշ, Արմենակյան 123, 2-րդ հարկ, AM 
(442) 03.06.2014
(540) 

(526) «CENTER» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սև և սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
ծառայություններ մարդկանց հիգիենայի և 
կոսմետիկայի բնագավառում:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20140690 (111) 22029
(220) 12.05.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 12.05.2024
(730) Հայկ Բաբայան, Երևան, Աբովյան 1/1, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա -
պույտ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. առևտուր.
դաս 39. տուրիզմ:

_____________________

(210) 20140701  (111) 22030
(220) 14.05.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 14.05.2024
(730) «Բետանեթ» ՍՊԸ, Երևան, Աբելյան փ. 
6/1, AM 
(442) 03.06.2014
(540) 

(526) «ADVERTISING NETWORK» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
նարնջագույն, կապույտ և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20140706  (111) 22031
(220) 14.05.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 14.05.2024
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(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 03.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական արդուզարդի պարագաներ. 
օծանելիք, դուխիներ, եթերային յուղեր և 
անուշաբույր արտադրանք անձնական 
օգտագործման համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20140710  (111) 22032
(220) 19.05.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 19.05.2024
(730) Լևոն-Վարթան Դեր-Բեդրոսսյան, Երևան, 
Այգեձորի փ., տուն 53ա, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20140712  (111) 22033
(220) 19.05.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 19.05.2024
(730) Գուանգժոու Բլյուսկայ Քեմիքլ Տեքնոլըջի 
Քո., Լթդ., CN 
(442) 03.06.2014

(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. եղունգ-

ների խնամքի պատրաստուկներ. եղունգների 
լաքեր. օծանելիք. շպարի պարագաներ. 
արդուզարդի պարագաներ. կոսմետիկական 
պատրաստուկներ նիհարելու համար. 
արհեստական եղունգներ. եղունգներին փայլ 
հաղորդող լաքեր. եղունգների դեկորատիվ 
կպչուն նյութեր: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140724  (111) 22034
(220) 20.05.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 20.05.2024
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 
8, բն. 55, AM 
(442) 03.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ. կենսա-

բանորեն ակտիվ հավելումներ. դիետիկ 
հավելումներ:

_____________________

(210) 20140749  (111) 22035
(220) 23.05.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 23.05.2024
(730) «Բիոկադ» ՓԲԸ, RU 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________
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(210) 20140754  (111) 22036
(220) 26.05.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 26.05.2024 
(730) Լիլյա Ներսեսյան, Երևան, Արաբկիր 43, 
շ. 35, բն. 8, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն:

_____________________

(210) 20140764  (111) 22037
(220) 26.05.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 26.05.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արսեն Պետրոսյան, 
Երևան, Ջրվեժ, Բանավան 11 շ., բն. 31, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(526) «JEWELRY» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 14. ոսկյա զարդեր.
դաս 35. խանութներում մանրածախ առև- 

տրի ծառայություններ:
_____________________

(210) 20140780 (111) 22038
(220) 27.05.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 27.05.2024
(730) «Ամառան» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 
փ., 5ա շ., բն. 4, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 

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

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

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.
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դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացա-
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

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

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

_____________________

(210) 20140786 (111) 22039
(220) 29.05.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 29.05.2024
(730) Արսեն Ավետիսյան, Երևան, Ռուբինյանց 
27/4ա, բն. 19, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 

ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. առևտուր.

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

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

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140788 (111) 22040
(220) 29.05.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 29.05.2024
(730) Ա. Նաթերման ընդ ՍԻԵ ԳմբՀ, DE 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ. 

սննդային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
հավելումներ. վիտամիններ. հանքանյութեր 
բուժական նպատակների համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________
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(210) 20140789 (111) 22041
(220) 29.05.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 29.05.2024
(730) Ա. Նաթերման ընդ ՍԻԵ ԳմբՀ, DE 
(442) 18.06.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ մոխրագույն, բեժ, մուգ կանաչ, բաց կապ-
տա կանաչ, նարնջագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 
սննդային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
հավելումներ. վիտամիններ. հանքանյութեր 
բուժական նպատակների համար: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20140811  (111) 22042
(220) 05.06.2014 (151) 01.10.2014
   (181) 05.06.2024 
(730) «Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20130842 (111) 22043
(220) 21.06.2013 (151) 10.10.2014
   (181) 21.06.2023

(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 օգտագործման համար. 
խար թթվեցնող նյութեր կենդանիների խար 
արտադրման համար. կաթի ֆերմենտներ 
և կաթի ֆերմենտների փոխարինիչներ. 
բորբոսի արգելակիչներ կենդանիների կերերի 
համար. քիմիական հավելումներ ալկոհոլային 
ապրանքների արտադրության համար. 
բակտերիական արգելակիչներ ալկոհոլային 
ապրանքների պատրաստման համար և 
ալկոհոլի արտադրման սարքավորումների 
ախտահանման համար.

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

_____________________

(210) 20131683  (111) 22044
(220) 09.12.2013 (151) 10.10.2014
   (181) 09.12.2023
(730) Փաուըր Րութ (ԵՄ) Էսդիէն Բիեյջդի, MY 
(442) 04.02.2014
(540) 

(526) «ROOT» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս 30. արհեստական սուրճ, շոկոլադ, 

սուրճ, սուրճի հատիկներ, սրճային ըմպելիքներ, 
սրճային արտադրանք, բուրումնավետ թեյ 
(դեղայինից և (կամ) բուժիչից տարբերվող), 
բուսական թեյեր, թեյ, թեյի միանգամյա 
օգտագործման պարկիկներ (ոչ բժշկական), 
թեյի հիմքով ըմպելիքներ (բժշկականից 
տարբերվող), ծլեցված հացահատիկի հիման 
վրա թեթև խմորման ենթարկված ըմպելիքներ, 
լուծվող թեյ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20131684  (111) 22045
(220) 09.12.2013 (151) 10.10.2014
   (181) 09.12.2023
(730) Ռիկո ֆուդս Էս. Էլ, ES 
(442) 07.03.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է կարմիր, դեղին, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյուր 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. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. առևտուր.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140087 (111) 22046
(220) 30.01.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 30.01.2024
(730) Աշոտ Խաչատրյան, 0006, Երևան, Եղ. 
Թադևոսյան 12/1, բն. 27, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. շինանյութերի վաճառք:
_____________________

(210) 20140096 (111) 22047
(220) 31.01.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 31.01.2024
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB 
(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 

հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
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սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր 
և սարքավորումներ. Էլեկտրական և 
էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ՝ 
բոլորը նախատեսված տվյալների մշակման, 
գրանցման, պահման, փոխանցման, որոնման, 
առբերման կամ ստացման համար. սարքեր 
և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների, 
տեղեկատվության և ծածկագրված տվյալների 
գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման կամ 
վերարտադրման համար. կառավարման, 
տեստավորման (բացառությամբ in-vivo 
տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և 
էլեկտրաօպտիկական սարքեր և գործիքներ. 
հաղորդակցական սերվերներ. համակարգչային 
սերվերներ. վիրտուալ մասնավոր ցանցի (VPN) 
համակարգային ապարատային արտադրանք. 
գլոբալ ցանցի (WAN) համակարգային 
ապարատային արտադրանք. լոկալ ցանցի 
(LAN) համակարգային ապարատային 
արտադրանք. համակարգչային ապարատային 
արտադրանք. համակարգչային ցանցի 
ապարատային արտադրանք. համակարգչային 
ապարատային արտադրանք համակարգչին 
և հաղորդակցական ցանցերին ապահով 
հեռադիր մուտքի տրամադրման համար. 
իթերնեթ ցանցի ապարատային արտադրանք. 
պատկերի մշակման սարքեր, գործիքներ և 
սարքավորանք. խցիկներ. լուսանկարչական 
սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. 
տեսապրոյեկտորներ. մուլտիմեդիային 
պրոյեկտորներ. գծանիշ կոդի տեսածրիչներ 
և ընթերցիչներ. հեռուստատեսային 
և ռադիոսարքեր և սարքավորումներ՝ 
բացառությամբ թվային հեռուստատեսային 
կցուրդների կամ դրանց վերաբերող 
ապրանքների. հեռահաղորդակցական 
սարքեր. հոլոգրամներ. համակարգիչներ. 
համակարգիչներին կից սարքավորումներ. 
ծրագրավորված տվյալներ պարունակող 
էլեկտրոնային սխեմաներ. տվյալների 
մագնիսական կրիչներ հանդիսացող 
սկավառակներ, ժապավեններ և լարեր. 
տպահարթակներ. դատարկ և նախապես 
գրանցված մագնիսական քարտեր. տվյալների 
քարտեր. հիշողության քարտեր. բանական 

քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարունակող 
քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. 
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր. 
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային 
վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. 
հաշվեքարտեր. քարտեր էլեկտրոնային 
խաղերի համար, որոնք նախատեսված են 
հեռախոսների հետ օգտագործման համար. 
CD-ROM-ներ. տվյալների մագնիսական, 
թվային և օպտիկական կրիչներ. տվյալների 
մագնիսական, թվային և օպտիկական 
գրանցման և պահման կրիչներ (դատարկ 
և նախապես գրանցված). USB ֆլեշ 
սարքավարներ. սարքեր ներբեռնած 
երաժշտական ֆայլերի նվագարկման 
համար. շարժական մեդիա նվագարկիչներ. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման 
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային 
փարոսներ և հեռախոսային կայմեր. 
էլեկտրական լարեր և մալուխներ. օպտիկական 
մալուխներ. թելքաօպտիկական մալուխներ. 
դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ. 
հեռահաղորդակցական համակարգեր 
և կայանքներ. հեռախոսային ցանցերի 
տերմինալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. 
հեռահաղորդակցական ազդանշանի մուտքի, 
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր. 
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք 
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
կամ ձայնով կառավարվող հեռախոսների 
համար. մուլտիմեդիա տերմինալներ. 
ինտերակտիվ տերմինալներ ապրանքների 
և ծառայությունների ցուցադրման և 
պատվիրման համար. անվտանգության 
տերմինալներ էլեկտրոնային գործարքների, 
այդ թվում՝ էլեկտրոնային վճարումների 
համար. սարքեր էլեկտրոնային վճարումների 
կատարման համար. փեյջինգային, 
ռադիոփեյջինգային և ռադիոհեռախոսային 
սարքեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ, 
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային 
լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ (PDA). 
էլեկտրոնային նոթփեդներ, էլեկտրոնային 
նոթբուքեր. էլեկտրոնային պլանշետներ. 
ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների, 
հաղորդագրությունների և էլեկտրոնային 
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վճարումների անլար ստացման, 
պահման և (կամ) փոխանցման համար. 
շարժական էլեկտրոնային սարքեր, որոնք 
հնարավորություն են տալիս օգտագործողին 
հետևելու կամ կառավարելու անձնական 
տեղեկատվությունը. արբանյակային 
նավարկման սարքեր, սարքավորումներ 
և համակարգեր. հեռախոսների և 
հեռախոսափողերի լրասարքեր. հեռախոսների 
հետ օգտագործվող ադապտերներ. 
հեռախոսների լիցքավորման սարքեր. 
գրասեղաններին կամ ավտոմեքենաներում 
տեղակայված բարձրախոսով սարքեր 
հեռախոսափողերի ավտոմատ օգտագործման 
համար. ավտոմեքենաներում տեղադրվող 
հեռախոսափողերի հենարաններ. գլխային 
հեռախոսներ. ավտոմատ սարքեր 
հեռախոսափողերի և այլ շարժական 
սարքերի համար. պայուսակներ և պատ-
յաններ՝ հատուկ նախատեսված շարժական 
հեռախոսների և հեռախոսային սարքերի 
ու լրասարքերի պահման և կրման 
համար. բջջային հեռախոսների փոկեր. 
համակարգչայնացված անձնական 
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ. 
միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմներ. 
հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ 
դիրքավորման էլեկտրոնային համակարգեր. 
նավարկման, հետևման և դիրքավորման 
էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ. 
հսկման (բացառությամբ in-vivo հսկման) 
սարքեր և սարքավորումներ. ռադիոսար-
քեր և սարքավորումներ. տեսաֆիլմեր. 
ձայնատեսային սարքեր և սարքավորումներ. 
էլեկտրական և էլեկտրոնային լրացուցիչ 
պարագաներ և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված 
են համակարգիչների և ձայնատեսային 
սարքերի հետ օգտագործման համար. 
համակարգչային խաղերի քարթրիջներ. բոլոր 
վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր. 
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. վիրտուալ 
մասնավոր ցանցի (VPN) համակարգային 
ծրագրային արտադրանք. գլոբալ ցանցի (WAN) 
համակարգային ծրագրային արտադրանք. 
լոկալ ցանցի (LAN) համակարգային ծրագրային 
արտադրանք. USB համակարգային ծրագրային 

արտադրանք. ինտերնետից տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
համակարգիչների, պրոցեսորների, 
ձայնագրիչների, մոնիտորների և էլեկտրոնային 
սարքերի և գլխավոր համակարգչի միջև 
տվյալների համաժամացման համար. ամպային 
հաշվարկման ծրագրային արտադրանք. 
ցանցային օպերացիոն համակարգերի 
ծրագրեր. համակարգչային օպերացիոն 
համակարգերի ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք համակարգչին և 
հաղորդակցական ցանցերին ապահով հեռադիր 
մուտքի տրամադրման համար. համակարգչի 
պաշտպանիչ ծրագրային արտադրանք. 
միջցանցային էկրանի համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. էլեկտրոնային 
փոստի անվտանգությունն ապահովող 
ծրագրային արտադրանք. ներբեռնվող զանգի 
մեղեդիներ բջջային հեռախոսների համար. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակություններ 
(բեռնվող). համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք և հեռահաղորդակցական 
սարքեր (ներառյալ մոդեմներ), որոնք 
հնարավորություն են տալիս միանալ 
տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին և 
ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոսների 
ծառայության մատուցման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվյալների որոնման և առբերման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվյալների բազաներին, հեռահաղորդակցա-
կան ծառայություններին, համակարգչային 
ցանցերին և հայտարարությունների 
էլեկտրոնային տախտակներին մուտքի 
ապահովման համար. համակարգչային 
խաղերի ծրագրային արտադրանք. 
ինտերակտիվ մուլտիմեդիա համակարգչային 
խաղերի ծրագրեր. վիրտուալ իրականության 
խաղերի ծրագրային արտադրանք. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից 
կամ ինտերնետային կայքերից օնլայն 
ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ, 
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նկարներ, գրաֆիկա, պատկերային ֆայլեր, 
ձայնային ֆայլեր, ֆիլմեր, տեսատվյալներ 
և ձայնատեսային ծրագրեր (բեռնվող). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
հեռահսկման համար. ծրագրային արտադրանք 
GPS նավարկման համար:

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. 
հաղորդակցություն. հեռախոսների, 
շարժական հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, 
տելեքսի, հաղորդագրությունների 
հավաքման և փոխանցման, ռադիոփեյջինգի, 
հեռախոսականչի երթուղու փոփոխման, 
ինքնապատասխանիչի, տեղեկատուի և 
էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. ձայնի, 
տվյալների, պատկերների, երաժշտության 
և տեղեկատվության փոխանցում, 
տեղհասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների տեղհասցնում. օնլայն 
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության 
վերաբերյալ. տվյալների միջփոխանակման 
ծառայություններ. տվյալների փոխանցում 
հեռահաղորդակցության միջոցով. թվային 
ֆայլերի փոխանցում. արբանյակային 
կապի ծառայություններ. հեռարձակման 
ծառայություններ. ռադիո կամ 
հեռուստատեսային ծրագրերի, ֆիլմերի և 
ինտերակտիվ խաղերի հեռարձակում կամ 
հաղորդում. տեսատեքստի, տելետեքստի 
և տվյալների դիտման ծառայություններ. 
մուլտիմեդիա բովանդակության և 
էլեկտրոնային խաղերի հեռարձակում, 
հաղորդում և տեղհասցնում էլեկտրոնային 
հաղորդակցական ցանցերի միջոցով. 
տեսահաղորդագրությունների ծառայություն-
ներ. տեսակոնֆերանսների ծառայություն-
ներ. տեսահեռախոսների ծառայություններ. 
տե ղե կատվության (ներառյալ վեբ-
էջերի), համակարգչային ծրագրերի և 
այլ տվյալների հեռահաղորդակցություն. 
հիմնապաշարի սերվեր մուտքի ժամանակի 
վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի տրամադրում հեռախոսային 
«թեժ գծերի» և հեռախոսազանգերի 
կայանների համար. հեռախոսային կապի 
տրամադրում հեռախոսային «թեժ գծերի» 
և հեռախոսազանգերի կայանների համար. 

օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետին կամ տվյալների 
հիմնապաշարներին հեռահաղորդակցական 
միացումների կամ կապուղիների 
տրամադրում. օգտագործողներին ինտերնետ 
մուտքի տրամադրում (պրովայդերների 
ծառայություններ). էլեկտրոնային 
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և 
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում. 
ինտերնետում թվային երաժշտության 
վեբկայքերին մուտքի տրամադրում. 
ինտերնետում MP3 վեբկայքերին մուտքի 
տրամադրում. հեռահաղորդակցության 
միջոցով թվային երաժշտության տեղհասցնում. 
այլ օպերատորներին և երրորդ անձանց 
հեռահաղորդակցական ենթակառուցվածքներ 
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքների և ցանցերի վարձույթ 
այլ օպերատորների և երրորդ անձանց 
համար.  որոնման միջոցների գործարկում և 
տրամադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված 
փոխանցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
միջոցով. տվյալների կամ ձայնատեսային 
պատկերների փոխանցում և տարածում 
համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի կամ ինտերնետի միջոցով. երրորդ 
անձանց ինտերնետ ժամանակավոր մուտքի 
տրամադրում. էլեկտրոնային վճարումների 
տվյալների էլեկտրոնային փոխանցում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով. նորությունների գործակալությունների 
ծառայություններ. նորությունների և 
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի 
վարձում, վարձույթ կամ վարձակալություն. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20140097  (111) 22048
(220) 31.01.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 31.01.2024
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB 
(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 

հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր 
և սարքավորումներ. Էլեկտրական և 
էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ՝ 
բոլորը նախատեսված տվյալների մշակման, 
գրանցման, պահման, փոխանցման, որոնման, 
առբերման կամ ստացման համար. սարքեր 
և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների, 
տեղեկատվության և ծածկագրված տվյալների 
գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման կամ 
վերարտադրման համար. կառավարման, 
տեստավորման (բացառությամբ in-vivo 
տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և 
էլեկտրաօպտիկական սարքեր և գործիքներ. 
հաղորդակցական սերվերներ. համակարգչային 
սերվերներ. վիրտուալ մասնավոր ցանցի (VPN) 
համակարգային ապարատային արտադրանք. 
գլոբալ ցանցի (WAN) համակարգային 
ապարատային արտադրանք. լոկալ ցանցի 
(LAN) համակարգային ապարատային 
արտադրանք. համակարգչային ապարատային 
արտադրանք. համակարգչային ցանցի 
ապարատային արտադրանք. համակարգչային 
ապարատային արտադրանք համակարգչին 
և հաղորդակցական ցանցերին ապահով 
հեռադիր մուտքի տրամադրման համար. 
իթերնեթ ցանցի ապարատային արտադրանք. 
պատկերի մշակման սարքեր, գործիքներ և 
սարքավորանք. խցիկներ. լուսանկարչական 
սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. 
տեսապրոյեկտորներ. մուլտիմեդիային 
պրոյեկտորներ. գծանիշ կոդի տեսածրիչներ 
և ընթերցիչներ. հեռուստատեսային 
և ռադիոսարքեր և սարքավորումներ՝ 
բացառությամբ թվային հեռուստատեսային 

կցուրդների կամ դրանց վերաբերող 
ապրանքների. հեռահաղորդակցական 
սարքեր. հոլոգրամներ. համակարգիչներ. 
համակարգիչներին կից սարքավորումներ. 
ծրագրավորված տվյալներ պարունակող 
էլեկտրոնային սխեմաներ. տվյալների 
մագնիսական կրիչներ հանդիսացող 
սկավառակներ, ժապավեններ և լարեր. 
տպահարթակներ. դատարկ և նախապես 
գրանցված մագնիսական քարտեր. տվյալների 
քարտեր. հիշողության քարտեր. բանական 
քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարունակող 
քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. 
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր. 
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային 
վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. 
հաշվեքարտեր. քարտեր էլեկտրոնային 
խաղերի համար, որոնք նախատեսված են 
հեռախոսների հետ օգտագործման համար. 
CD-ROM-ներ. տվյալների մագնիսական, 
թվային և օպտիկական կրիչներ. տվյալների 
մագնիսական, թվային և օպտիկական 
գրանցման և պահման կրիչներ (դատարկ 
և նախապես գրանցված). USB ֆլեշ 
սարքավարներ. սարքեր ներբեռնած 
երաժշտական ֆայլերի նվագարկման 
համար. շարժական մեդիա նվագարկիչներ. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման 
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային 
փարոսներ և հեռախոսային կայմեր. 
էլեկտրական լարեր և մալուխներ. օպտիկական 
մալուխներ. թելքաօպտիկական մալուխներ. 
դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ. 
հեռահաղորդակցական համակարգեր 
և կայանքներ. հեռախոսային ցանցերի 
տերմինալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. 
հեռահաղորդակցական ազդանշանի մուտքի, 
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր. 
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք 
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
կամ ձայնով կառավարվող հեռախոսների 
համար. մուլտիմեդիա տերմինալներ. 
ինտերակտիվ տերմինալներ ապրանքների 
և ծառայությունների ցուցադրման և 
պատվիրման համար. անվտանգության 
տերմինալներ էլեկտրոնային գործարքների, 
այդ թվում՝ էլեկտրոնային վճարումների 
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համար. սարքեր էլեկտրոնային վճարումների 
կատարման համար. փեյջինգային, 
ռադիոփեյջինգային և ռադիոհեռախոսային 
սարքեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ, 
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային 
լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ (PDA). 
էլեկտրոնային նոթփեդներ, էլեկտրոնային 
նոթբուքեր. էլեկտրոնային պլանշետներ. 
ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների, 
հաղորդագրությունների և էլեկտրոնային 
վճարումների անլար ստացման, 
պահման և (կամ) փոխանցման համար. 
շարժական էլեկտրոնային սարքեր, որոնք 
հնարավորություն են տալիս օգտագործողին 
հետևելու կամ կառավարելու անձնական 
տեղեկատվությունը. արբանյակային 
նավարկման սարքեր, սարքավորումներ 
և համակարգեր. հեռախոսների և 
հեռախոսափողերի լրասարքեր. հեռախոսների 
հետ օգտագործվող ադապտերներ. 
հեռախոսների լիցքավորման սարքեր. 
գրասեղաններին կամ ավտոմեքենաներում 
տեղակայված բարձրախոսով սարքեր 
հեռախոսափողերի ավտոմատ օգտագործման 
համար. ավտոմեքենաներում տեղադրվող 
հեռախոսափողերի հենարաններ. գլխային 
հեռախոսներ. ավտոմատ սարքեր 
հեռախոսափողերի և այլ շարժական սարքերի 
համար. պայուսակներ և պատյաններ՝ հատուկ 
նախատեսված շարժական հեռախոսների և 
հեռախոսային սարքերի ու լրասարքերի պահ-
ման և կրման համար. բջջային հեռախոսների 
փոկեր. համակարգչայնացված անձնական 
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ. 
միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմներ. 
հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ 
դիրքավորման էլեկտրոնային համակարգեր. 
նավարկման, հետևման և դիրքավորման 
էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ. 
հսկման (բացառությամբ in-vivo հսկման) 
սարքեր և սարքավորումներ. ռադիոսարքեր 
և սարքավորումներ. տեսաֆիլմեր. 
ձայնատեսային սարքեր և սարքավորումներ. 
էլեկտրական և էլեկտրոնային լրացուցիչ 
պարագաներ և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված 
են համակարգիչների և ձայնատեսային 
սարքերի հետ օգտագործման համար. 

համակարգչային խաղերի քարթրիջներ. բոլոր 
վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր. 
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. վիրտուալ 
մասնավոր ցանցի (VPN) համակարգային 
ծրագրային արտադրանք. գլոբալ ցանցի (WAN) 
համակարգային ծրագրային արտադրանք. 
լոկալ ցանցի (LAN) համակարգային ծրագրային 
արտադրանք. USB համակարգային ծրագրային 
արտադրանք. ինտերնետից տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
համակարգիչների, պրոցեսորների, 
ձայնագրիչների, մոնիտորների և էլեկտրոնային 
սարքերի և գլխավոր համակարգչի միջև 
տվյալների համաժամացման համար. ամպային 
հաշվարկման ծրագրային արտադրանք. 
ցանցային օպերացիոն համակարգերի 
ծրագրեր. համակարգչային օպերացիոն 
համակարգերի ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք համակարգչին և 
հաղորդակցական ցանցերին ապահով հեռադիր 
մուտքի տրամադրման համար. համակարգչի 
պաշտպանիչ ծրագրային արտադրանք. 
միջցանցային էկրանի համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. էլեկտրոնային 
փոստի անվտանգությունն ապահովող 
ծրագրային արտադրանք. ներբեռնվող զանգի 
մեղեդիներ բջջային հեռախոսների համար. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակություններ 
(բեռնվող). համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք և հեռահաղորդակցական 
սարքեր (ներառյալ մոդեմներ), որոնք 
հնարավորություն են տալիս միանալ 
տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին և 
ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոսների 
ծառայության մատուցման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվյալների որոնման և առբերման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվյալների բազաներին, հեռահաղորդակցա-
կան ծառայություններին, համակարգչային 
ցանցերին և հայտարարությունների 
էլեկտրոնային տախտակներին մուտքի 
ապահովման համար. համակարգչային 
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խաղերի ծրագրային արտադրանք. 
ինտերակտիվ մուլտիմեդիա համակարգչային 
խաղերի ծրագրեր. վիրտուալ իրականության 
խաղերի ծրագրային արտադրանք. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից 
կամ ինտերնետային կայքերից օնլայն 
ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ, 
նկարներ, գրաֆիկա, պատկերային ֆայլեր, 
ձայնային ֆայլեր, ֆիլմեր, տեսատվյալներ 
և ձայնատեսային ծրագրեր (բեռնվող). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
հեռահսկման համար. ծրագրային արտադրանք 
GPS նավարկման համար:

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. 
հաղորդակցություն. հեռախոսների, 
շարժական հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, 
տելեքսի, հաղորդագրությունների 
հավաքման և փոխանցման, ռադիոփեյջինգի, 
հեռախոսականչի երթուղու փոփոխման, 
ինքնապատասխանիչի, տեղեկատուի և 
էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. ձայնի, 
տվյալների, պատկերների, երաժշտության 
և տեղեկատվության փոխանցում, 
տեղհասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների տեղհասցնում. օնլայն 
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության 
վերաբերյալ. տվյալների միջփոխանակման 
ծառայություններ. տվյալների փոխանցում 
հեռահաղորդակցության միջոցով. թվային 
ֆայլերի փոխանցում. արբանյակային 
կապի ծառայություններ. հեռարձակման 
ծառայություններ. ռադիո կամ 
հեռուստատեսային ծրագրերի, ֆիլմերի և 
ինտերակտիվ խաղերի հեռարձակում կամ 
հաղորդում. տեսատեքստի, տելետեքստի 
և տվյալների դիտման ծառայություններ. 
մուլտիմեդիա բովանդակության և 
էլեկտրոնային խաղերի հեռարձակում, 
հաղորդում և տեղհասցնում էլեկտրոնային 
հաղորդակցական ցանցերի միջոցով. 
տեսահաղորդագրությունների ծառայու թյուն-
ներ. տեսակոնֆերանսների ծառայություն-
ներ. տեսահեռախոսների ծառայություններ. 
տե ղե կատվության (ներառյալ վեբ-
էջերի), համակարգչային ծրագրերի և 
այլ տվյալների հեռահաղորդակցություն. 
հիմնա պաշարի սերվեր մուտքի ժամանակի 
վարձույթ. հեռահաղորդակցական կապի 
տրամադրում հեռախոսային «թեժ 

գծերի» և հեռախոսազանգերի կայան-
ների համար. հեռախոսային կապի 
տրամադրում հեռախոսային «թեժ գծերի» 
և հեռախոսազանգերի կայանների համար. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետին կամ տվյալների 
հիմնապաշարներին հեռահաղորդակցական 
միացումների կամ կապուղիների 
տրամադրում. օգտագործողներին ինտերնետ 
մուտքի տրամադրում (պրովայդերների 
ծառայություններ). էլեկտրոնային կոնֆե-
րանսների, բանավիճող խմբերի և 
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում. 
ինտերնետում թվային երաժշտության 
վեբկայքերին մուտքի տրամադրում. 
ինտերնետում MP3 վեբկայքերին մուտքի 
տրամադրում. հեռահաղորդակցության 
միջոցով թվային երաժշտության տեղհասցնում. 
այլ օպերատորներին և երրորդ անձանց 
հեռահաղորդակցական ենթակառուցվածքներ 
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքների և ցանցերի վարձույթ 
այլ օպերատորների և երրորդ անձանց 
համար.  որոնման միջոցների գործարկում և 
տրամադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված 
փոխանցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
միջոցով. տվյալների կամ ձայնատեսային 
պատկերների փոխանցում և տարածում 
համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի կամ ինտերնետի միջոցով. երրորդ 
անձանց ինտերնետ ժամանակավոր մուտքի 
տրամադրում. էլեկտրոնային վճարումների 
տվյալների էլեկտրոնային փոխանցում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով. նորությունների գործակալությունների 
ծառայություններ. նորությունների և 
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի 
վարձում, վարձույթ կամ վարձակալություն. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20140114  (111) 22049
(220) 03.02.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 03.02.2024
(730) «Կոֆիսթորի» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Նալբանդյան 98/9, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ ռեստորանների և 
սրճարանների ծառայություններ, սննդի 
առաքման ծառայություններ: 

_____________________

(210) 20140153  (111) 22050
(220) 10.02.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 10.02.2024
(730) «Ակբա-կրեդիտ ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ, 
Երևան, Բայրոնի 1, AM 
(442) 18.03.2014

(540) 

(526) «BUSINESS PARTNER» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կարմիր, սև և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. բանկային ծառայություններ:
_____________________

(210) 20140165  (111) 22051
(220) 11.02.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 11.02.2024
(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU 
(442) 07.04.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ ծխախոտագույն, սև և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ, ներառյալ սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, մանրացված 
ծխախոտ ծխամորճերի համար. ծխելու 
պիտույքներ, ներառյալ՝ մոխրամաններ, սարքեր 
սիգարները կտրելու համար, լուցկու տուփեր՝ 
ոչ թանկարժեք մետաղներից, սիգարների 
տուփեր՝ ոչ թանկարժեք մետաղներից. լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140166  (111) 22052
(220) 11.02.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 11.02.2024
(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU 
(442) 07.04.2014
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագույն, շագանակագույն, դեղին, բեժ, բաց 
և մուգ կանաչ, երկնագույն, սպիտակ, կարմիր, 
վարդագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ, ներառյալ սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, մանրացված 
ծխախոտ ծխամորճերի համար. ծխելու 
պիտույքներ, ներառյալ՝ մոխրամաններ, սարքեր 
սիգարները կտրելու համար, լուցկու տուփեր՝ 
ոչ թանկարժեք մետաղներից, սիգարների 
տուփեր՝ ոչ թանկարժեք մետաղներից. լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140167  (111) 22053
(220) 11.02.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 11.02.2024
(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU 
(442) 07.04.2014
(540) 

(526) «1845» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ շագանակագույն, բաց և մուգ 
դարչնագույն, սպիտակ, կանաչ և կարմիր 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ, ներառյալ սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, մանրացված 
ծխախոտ ծխամորճերի համար, ծխելու 
պիտույքներ, ներառյալ՝ մոխրամաններ, սարքեր 
սիգարները կտրելու համար, լուցկու տուփեր՝ 
ոչ թանկարժեք մետաղներից, սիգարների 
տուփեր՝ ոչ թանկարժեք մետաղներից. լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140168  (111) 22054
(220) 11.02.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 11.02.2024
(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU 
(442) 07.04.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, նարնջագույն, մոխրագույն, 
կարմիր, դեղին, սպիտակ և բեժ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ, ներառյալ սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, մանրացված 
ծխախոտ ծխամորճերի համար, ծխելու 
պիտույքներ, ներառյալ՝ մոխրամաններ, սարքեր 
սիգարները կտրելու համար, լուցկու տուփեր՝ 
ոչ թանկարժեք մետաղներից, սիգարների 
տուփեր՝ ոչ թանկարժեք մետաղներից. լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140169  (111) 22055
(220) 11.02.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 11.02.2024
(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU 
(442) 07.04.2014
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

51

ՄԱՍ 1

51

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10 

27 . 10 . 20 14

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, երկնագույն, նարնջագույն, կարմիր, 
կանաչ, շագանակագույն, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ, ներառյալ սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, մանրացված 
ծխախոտ ծխամորճերի համար, ծխելու 
պիտույքներ, ներառյալ՝ մոխրամաններ, սարքեր 
սիգարները կտրելու համար, լուցկու տուփեր՝ 
ոչ թանկարժեք մետաղներից, սիգարների 
տուփեր՝ ոչ թանկարժեք մետաղներից. լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140170  (111) 22056
(220) 11.02.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 11.02.2024
(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU 
(442) 07.04.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է ծխախոտագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ, ներառյալ սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, մանրացված 
ծխախոտ ծխամորճերի համար, ծխելու 
պիտույքներ, ներառյալ՝ մոխրամաններ, սարքեր 
սիգարները կտրելու համար, լուցկու տուփեր՝ 
ոչ թանկարժեք մետաղներից, սիգարների 
տուփեր՝ ոչ թանկարժեք մետաղներից. լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140171  (111) 22057
(220) 11.02.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 11.02.2024

(730) Էմպրեսա Կուբանա Դել Տաբակո 
(Կուբատաբակո), CU 
(442) 07.04.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ծխախոտագույն, շագանակագույն, մոխրագույն, 
բաց կանաչ, կարմիր, սպիտակ, դեղին և 
երկնագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ, ներառյալ սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, մանրացված 
ծխախոտ ծխամորճերի համար, ծխելու 
պիտույքներ, ներառյալ՝ մոխրամաններ, սարքեր 
սիգարները կտրելու համար, լուցկու տուփեր՝ 
ոչ թանկարժեք մետաղներից, սիգարների 
տուփեր՝ ոչ թանկարժեք մետաղներից. լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140173  (111) 22058
(220) 11.02.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 11.02.2024
(730) Էմպրեսա Կուբանա Դել Տաբակո 
(Կուբատաբակո), CU 
(442) 07.04.2014
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ծխախոտագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ, ներառյալ սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, մանրացված 
ծխախոտ ծխամորճերի համար, ծխելու 
պիտույքներ, ներառյալ՝ մոխրամաններ, սարքեր 
սիգարները կտրելու համար, լուցկու տուփեր՝ 
ոչ թանկարժեք մետաղներից, սիգարների 
տուփեր՝ ոչ թանկարժեք մետաղներից. լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140174  (111) 22059
(220) 11.02.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 11.02.2024
(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU 
(442) 07.04.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, երկնագույն, կարմիր, վարդագույն, 
դեղին, դարչնագույն, բեժ, կանաչ, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ, ներառյալ սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, մանրացված 
ծխախոտ ծխամորճերի համար, ծխելու 
պիտույքներ, ներառյալ` մոխրամաններ, սարքեր 
սիգարները կտրելու համար, լուցկու տուփեր՝ 
ոչ թանկարժեք մետաղներից, սիգարների 
տուփեր՝ ոչ թանկարժեք մետաղներից. լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140197  (111) 22060
(220) 14.02.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 14.02.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ավետիս Մխճյան, 
0019, Երևան, Բաղրամյան 14, բն. 27, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. մսից պատրաստված կիսա-
ֆաբրիկատներ.

դաս 30. թխվածքներ, տորթեր, քաղցրա-
վենիք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140336 (111) 22061
(220) 10.03.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 10.03.2024
(730) «Էլջեն» ՍՊԸ, Երևան, Շերամի 59/79, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կապույտ, դեղին և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. գիտական, ծովային, 
երկրաբաշխական, լուսանկարչական, 
կինեմատոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
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փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

_____________________

(210) 20140359 (111) 22062
(220) 12.03.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 12.03.2024
(730) Շայըր Ինթըրնեշնլ Լայսնզինգ ԲՎ, NL 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժական 

պատրաստուկներ և նյութեր:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140365 (111) 22063
(220) 13.03.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 13.03.2024
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի 43, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա_
նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի), գինի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ, առևտուր:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140367  (111) 22064
(220) 14.03.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 14.03.2024
(730) «Բեներիկ» ՍՊԸ, Երևան, Աղբյուր Սերոբի 
3, բն. 21, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
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. մասնավորապես՝ 
դրամապանակներ, այցեքարտերի 
թղթապանակներ, կաշվե իրեր փաստաթղթերի 
համար, անձրևակալներ, արևային հովանոցներ, 
պատյաններ հովանոցների համար, կանացի 
պայուսակների հիմնակմախքներ, կաշվե 
փականներ (կափույրներ), արհեստական 
կաշի, օղակներ հովանոցների համար, 
տուփեր կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից, 
տուփեր, արկղեր, սնդուկներ ֆիբրից, 
քսակներ, մետաղյա օղակներից 
պատրաստված քսակներ, կաշվե պարկեր 
(ծրարներ, փաթաթվածքներ, պայուսակներ) 
փաթեթվածքի համար, կաշվե թելեր, 
թղթապանակներ երաժշտական նոտաների 
համար, պորտմաններ, ոչ ազնիվ մետաղներից, 
կռնապայուսակներ, կաշեփոկիկներ, փոկեր 
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չմուշկների համար, բռնակներ հովանոցների 
համար, բռնակներ գավազանների 
համար, բռնակներ ճամպրուկների համար, 
թիկնապայուսակներ, ուղեպայուսակներ, 
պայուսակներ լեռնագնացների համար, կաշվե 
պայուսակներ ճամփորդական իրերի համար, 
պայուսակներ երեխաներին տանելու համար,  
ճամփորդական պայուսակներ հագուստի 
համար, կանացի պայուսակներ, անվավոր 
պայուսակներ, ծովափի պայուսակներ, 
պայուսակներ, տնտեսական պայուսակներ, 
դպրոցական պայուսակներ, ճամփորդական 
սնդուկներ, կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից 
պատրաստված սնդուկներ, ճամպրուկներ, 
տափակ ճամպրուկներ, տափակ ճամպրուկներ 
փաստաթղթերի համար,  ձեռնափայտեր 
(գավազաններ), բանալիների պատյաններ 
(կաշվե իրեր), շևրո (փափուկ այծակաշի), 
կաշիներ (մշակված).

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, 
մասնավորապես՝ շալեր, շարֆեր (պարանոցի 
թաշկինակներ), բանդանաներ, բոաներ 
(կանացի վզպատներ (վզամորթիներ), 
գորժետներ),  չալմաներ (տուրբաններ), 
վզպատներ, գլխակապեր (գլխի ծածկոցներ), 
հագուստի օձիքներ, փողկապներ, 
ժապավենակապ փողկապներ, գլխանոցներ, 
թաթմաններ, մուֆտաներ, ձեռնամուշտակներ 
(հագուստ), ականջակալներ (հագուստ), 
ձեռնոցներ (հագուստ), գոտիներ (հագուստ), 
գոտի-քսակներ (դրամապանակներ), 
մետաղե եզրակ կոշիկների համար, կոշիկ, 
կիսակոշիկներ, կրկնակոշիկներ, քուղերով 
կիսակոշիկներ, գամաշներ, կոշիկների ճտքեր, 
կրունկներ, մուֆտաներ ոտքերի համար, ոչ 
էլեկտրականությամբ տաքացվող, լողի կոշիկ 
(ոտնաման),  լողափի կոշիկ (ոտնաման), 
սպորտային կոշիկ, ներբաններ (կոշկատակեր), 
սաբոներ (կոշիկ), սանդալներ, ճտքավոր 
(երկարաճիտ) կոշիկներ, միջատակեր, 
մարմնամարզական (կիսա)կոշիկներ, տնային 
(կիսա)կոշիկներ. անձրևանոցներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20140393 (111) 22065
(220) 19.03.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 19.03.2024

(730) Վահան Նարիբեկյան, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 

(526) «ԱՐՄԵՆԻԱ» և «ԿԱՀՈՒՅՔ» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 20. կահույք.
դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր:

(740) Ռուբեն Մանասերյան
_____________________

(210) 20140394 (111) 22066
(220) 19.03.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Վահան Նարիբեկյան, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 

(526) «ԱՐԳԱՎԱՆԴ» և «ԿԱՀՈՒՅՔ» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 20. կահույք.
դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր:

(740) Ռուբեն Մանասերյան
_____________________
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(210) 20140458 (111) 22067
(220) 24.03.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 24.03.2024
(730) «Վիտավեյ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փող. 2-րդ նրբ., շ. 4, բն. 39, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. բակտերիալ պատրաստուկ 

(պրոբիոտիկ):
_____________________

(210) 20140459 (111) 22068
(220) 24.03.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 24.03.2024
(730) «Վիտավեյ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փող. 2-րդ նրբ., շ. 4, բն. 39, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. բակտերիալ պատրաստուկ (պրո-

բիոտիկ): 
_____________________

(210) 20140479  (111) 22069
(220) 27.03.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 27.03.2024
(730) «Մակել թեքնոլոջի» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի 5/3, AM 

(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտրական վարդակներ, 

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

_____________________

(210) 20140557  (111) 22070
(220) 14.04.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 14.04.2024
(730) «Մեդպրոգրես» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան 
խճ. 35/2, բն. 10, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելում:

_____________________

(210) 20140610  (111) 22071
(220) 22.04.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 22.04.2024
(730) Տիգրան Հարությունի Սարգսյան, Երևան, 
16-րդ թ., շ. 38, բն. 78, AM 
(442) 08.05.2014
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(540) 

(526) «2013» թվականն ինքնուրույն պահպա-
նության ենթակա չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, կարմիր, ծիրանագույն, սև, 
մոխրագույն, մարմնագույն և բաց շագանա-
կագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

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

_____________________

(210) 20140636 (111) 22072
(220) 25.04.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 25.04.2024
(730) «Վ.Ա.Ս. Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
3/52, AM 
(442) 03.06.2014

(540) 

(526) «GROUP» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, կապույտ, մոխրագույն գունային հա մակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140637  (111) 22073
(220) 25.04.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 25.04.2024
(730) «Վ.Ա.Ս. Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
3/52, AM 
(442) 03.06.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ և դեղին գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20140685 (111) 22074
(220) 08.05.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 08.05.2024
(730) «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, Բյուրեղավան, 39 
շենք, բն. 18, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20140696 (111) 22075
(220) 13.05.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 13.05.2024
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB 
(442) 18.06.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և 
սարքավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրո-
նային սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը 
նախատեսված տվյալների մշակման, 
գրանցման, պահման, փոխանցման, որոնման, 

առբերման կամ ստացման համար. սարքեր 
և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների, 
տեղեկատվության և ծածկագրված տվյալների 
գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման կամ 
վերարտադրման համար. կառավարման, 
տեստավորման (բացառությամբ in-vivo 
տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և 
էլեկտրաօպտիկական սարքեր և գործիքներ. 
հաղորդակցական սերվերներ. համակարգչային 
սերվերներ. վիրտուալ մասնավոր ցանցի (VPN) 
համակարգային ապարատային արտադրանք. 
գլոբալ ցանցի (WAN) համակարգային 
ապարատային արտադրանք. լոկալ ցանցի 
(LAN) համակարգային ապարատային 
արտադրանք. համակարգչային ապարատային 
արտադրանք. համակարգչային ցանցի 
ապարատային արտադրանք. համակարգչային 
ապարատային արտադրանք համակարգչին 
և հաղորդակցական ցանցերին ապահով 
հեռադիր մուտքի տրամադրման համար. 
իթերնեթ ցանցի ապարատային արտադրանք. 
պատկերի մշակման սարքեր, գործիքներ և 
սարքավորանք. խցիկներ. լուսանկարչական 
սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. 
տեսապրոյեկտորներ. մուլտիմեդիային 
պրոյեկտորներ. գծանիշ կոդի տեսածրիչներ 
և ընթերցիչներ. հեռուստատեսային և 
ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. հեռա-
հաղորդակցական, ռադիո և հեռուստատեսային 
հեռարձակման հաղորդող և ընդունող սարքեր. 
հեռարձակված կամ հաղորդված ծրագրերին 
մուտքի ապահովման սարքեր. հոլոգրամներ. 
համակարգիչներ. համակարգիչներին կից 
սարքավորումներ. ծրագրավորված տվյալներ 
պարունակող էլեկտրոնային սխեմաներ. 
տվյալների մագնիսական կրիչներ հանդիսացող 
սկավառակներ, ժապավեններ և լարեր. 
տպահարթակներ. դատարկ և նախապես 
գրանցված մագնիսական քարտեր. տվյալների 
քարտեր. հիշողության քարտեր. բանական 
քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարունակող 
քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. 
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր. 
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային 
վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվե-
քարտեր. քարտեր էլեկտրոնային խաղերի 
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համար, որոնք նախատեսված են հեռախոսների 
հետ օգտագործման համար. CD-ROM-
ներ. տվյալների մագնիսական, թվային և 
օպտիկական կրիչներ. տվյալների մագնիսական, 
թվային և օպտիկական գրանցման և պահման 
կրիչներ (դատարկ և նախապես գրանցված). 
USB ֆլեշ սարքավարներ. սարքեր ներբեռնած 
երաժշտական ֆայլերի նվագարկման 
համար. շարժական մեդիա նվագարկիչներ. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման 
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոս-
ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական 
լարեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. 
թելքաօպտիկական մալուխներ. դիմադրության 
լարեր. էլեկտրոդներ. հեռահաղորդակցական 
համակարգեր և կայանքներ. հեռախոսային 
ցանցերի տերմինալներ. հեռախոսային 
կոմուտատորներ. հեռահաղորդակցական 
ազդանշանի մուտքի, պահման, փոխա-
կերպման և մշակման սարքեր. հեռախոսային 
սարքավորանք. սարքավորանք ֆիքսված, 
շարժական, բջջային, բարձրախոսով կամ 
ձայնով կառավարվող հեռախոսների համար. 
մուլտիմեդիա տերմինալներ. ինտերակտիվ 
տերմինալներ ապրանքների և ծառայությունների 
ցուցադրման և պատվիրման համար. 
անվտանգության տերմինալներ էլեկտրոնային 
գործարքների, այդ թվում՝ էլեկտրոնային 
վճարումների համար. սարքեր էլեկտրոնային 
վճարումների կատարման համար. փեյջինգային, 
ռադիոփեյջինգային և ռադիոհեռախոսային 
սարքեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ, 
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային 
լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ (PDA). 
էլեկտրոնային նոթփեդներ, էլեկտրոնային 
նոթբուքեր. էլեկտրոնային պլանշետներ. 
ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների, 
հաղորդագրությունների և էլեկտրոնային 
վճարումների անլար ստացման, պահ-
ման և (կամ) փոխանցման համար. 
շարժական էլեկտրոնային սարքեր, որոնք 
հնարավորություն են տալիս օգտագործողին 
հետևելու կամ կառավարելու անձնական 
տեղեկատվությունը. արբանյակային նավարկ-
ման սարքեր, սարքավորումներ և համա-
կարգեր. հեռախոսների և հեռախոսային 

լսափողերի լրասարքեր. հեռախոսների հետ 
օգտագործվող ադապտերներ. հեռախոսների 
լիցքավորման սարքեր. գրասեղաններին 
կամ ավտոմեքենաներում տեղակայված 
բարձրախոսով սարքեր հեռախոսի ավտոմատ 
օգտագործման համար. ավտոմեքենաներում 
տեղադրվող հեռախոսափողերի հենարաններ. 
գլխային հեռախոսներ. ավտոմատ սարքեր 
հեռախոսափողերի և այլ շարժական սարքերի 
համար.  պայուսակներ և պատյաններ՝ հատուկ 
նախատեսված շարժական հեռախոսների և 
հեռախոսային սարքերի ու լրասարքերի պահ-
ման և կրման համար. բջջային հեռախոսների 
փոկեր. համակարգչայնացված անձնական 
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ. 
միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմներ. 
հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ 
դիրքավորման էլեկտրոնային համակարգեր. 
նավարկման, հետևման և դիրքավորման 
էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ. 
հսկման (բացառությամբ in-vivo հսկման) 
սարքեր և սարքավորումներ. ռադիոսարքեր 
և սարքավորումներ. տեսաֆիլմեր. ձայնա-
տեսային սարքեր և սարքավորումներ. 
էլեկտրական և էլեկտրոնային լրացուցիչ 
պարագաներ և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված 
են համակարգիչների և ձայնատեսային 
սար քերի հետ օգտագործման համար. 
համակարգչային խաղերի քարթրիջներ. բոլոր 
վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր. 
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. վիրտուալ 
մասնավոր ցանցի (VPN) համակարգային 
ծրագրային արտադրանք. գլոբալ ցանցի (WAN) 
համակարգային ծրագրային արտադրանք. 
լոկալ ցանցի (LAN) համակարգային ծրագրային 
արտադրանք. USB համակարգային ծրագրային 
արտադրանք. ինտերնետից տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
համակարգիչների, պրոցեսորների, ձայնա-
գրիչների, մոնիտորների և էլեկտրոնային 
սարքերի և գլխավոր համակարգչի միջև 
տվյալների համաժամացման համար. ամպային 
հաշվարկման ծրագրային արտադրանք. 
ցանցային օպերացիոն համակարգերի 
ծրագրեր. համակարգչային օպերացիոն 
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համակարգերի ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք համակարգչին և 
հաղորդակցական ցանցերին ապահով հեռադիր 
մուտքի տրամադրման համար. համակարգչի 
պաշտպանիչ ծրագրային արտադրանք. 
միջցանցային էկրանի համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. էլեկտրոնային 
փոստի անվտանգությունն ապահովող 
ծրագրային արտադրանք. ներբեռնվող զանգի 
մեղեդիներ բջջային հեռախոսների համար. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակություններ (բեռն-
վող). համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
և հեռահաղորդակցական սար քեր (ներառյալ 
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս 
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին 
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսա կոնֆերանսների և տեսահեռախոսների 
ծառայությունների մատուցման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվյալների որոնման և առբերման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվյալների բազաներ, հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ, համակարգչային ցանցեր 
և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախտակներ մուտքի ապահովման համար. 
համակարգչային խաղերի ծրագրային 
արտադրանք. ինտերակտիվ մուլտիմեդիա 
համակարգչային խաղերի ծրագրեր. 
վիր տուալ իրականության խաղերի 
ծրագրային արտադրանք. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից 
կամ ինտերնետային կայքերից օնլայն 
ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ, 
նկարներ, գրաֆիկա, պատկերային ֆայլեր, 
ձայնային ֆայլեր, ֆիլմեր, տեսատվյալներ 
և ձայնատեսային ծրագրեր (բեռնվող). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
հեռահսկման համար. ծրագրային արտադրանք 
GPS նավարկման համար.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 
փափուկ խաղալիքներ. պլյուշե արջուկներ. 
էլեկտրոնային խաղեր. հեղուկաբյուրեղային 
էկրանով դյուրատար խաղեր. ավտոմատներ 
տեսախաղերի համար. էլեկտրոնային խաղերի 

սարքավորումներ և սարքեր. էլեկտրոնային 
խաղերի սարքավորումների և սարքերի հետ 
օգտագործման համար նախատեսված և 
հարմարեցված էլեկտրական և էլեկտրոնային 
լրասարքեր և ծայրամասային սարքավորումներ. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հա ղոր-
դակցություն. հեռախոսների, շարժական 
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, 
հաղորդագրությունների հավաքման և 
փոխանց ման, ռադիոփեյջինգի, հեռա-
խոսականչի երթուղու փոփոխման, 
ինքնապատասխանիչի, տեղեկատուի և 
էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. ձայնի, 
տվյալների, պատկերների, երաժշտության 
և տեղեկատվության փոխանցում, տեղ-
հասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային հաղոր-
դագրությունների տեղհասցնում. օնլայն 
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության 
վերաբերյալ. տվյալների միջփոխանակման 
ծառայություններ. տվյալների փոխանցում  
հեռահաղորդակցության միջոցով. թվային 
ֆայլերի փոխանցում. արբանյակային 
կապի ծառայություններ. հեռարձակման 
ծառայություններ. ռադիո կամ հեռուս-
տատեսային ծրագրերի, ֆիլմերի և ինտեր-
ակտիվ խաղերի հեռարձակում կամ հաղոր դում. 
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվյալների 
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա 
բովանդակության և էլեկտրոնային խաղերի 
հեռարձակում, հաղորդում և տեղհասցնում 
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. տեսահաղորդագրություն ների 
ծառա յություն ներ. տեսակոնֆերանսների 
ծառա յություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և 
այլ տվյալների հեռահաղորդակցություն. 
հիմնապաշարի սերվեր մուտքի ժամա-
նակի վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի տրամադրում հեռախոսային 
«թեժ գծերի» և հեռախոսազանգերի 
կայանների համար. հեռախոսային կապի 
տրամադրում հեռախոսային «թեժ գծերի» 
և հեռախոսազանգերի կայանների համար. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետին կամ տվյալների 
հիմնապաշարներին հեռահաղորդակցական 
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միացումների կամ կապուղիների տրա-
մադրում. օգտագործողներին ինտերնետ 
մուտքի տրամադրում (պրովայդերների 
ծառայություններ). էլեկտրոնային կոնֆե-
րանսների, բանավիճող խմբերի և 
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում. 
ինտերնետում թվային երաժշտության վեբ-
կայքեր մուտքի տրամադրում. ինտերնետում 
MP3 վեբ-կայքեր մուտքի տրամադրում. 
հեռահաղորդակցության միջոցով թվա-
յին երաժշտության տեղհասցնում. այլ 
օպերատորներին և երրորդ անձանց 
հեռահաղորդակցական ենթակառուցվածքներ 
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքների և ցանցերի վարձույթ 
այլ օպերատորների և երրորդ անձանց 
համար. որոնման միջոցների գործարկում և 
տրամադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված 
փոխանցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
միջոցով. տվյալների կամ ձայնատեսային 
պատկերների փոխանցում և տարածում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
կամ ինտերնետի միջոցով. երրորդ անձանց 
ինտերնետ ժամանակավոր մուտքի տրա-
մադրում. էլեկտրոնային վճարումների 
տվյալների էլեկտրոնային փոխանցում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով. նորությունների գործակալությունների 
ծառայություններ. նորությունների և ընթա-
ցիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի 
վարձում, վարձույթ կամ վարձակալություն. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն.

դաս 42. գիտական ու տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց վերաբերյալ 
հետազոտություններ ու նախագծում. հետա-
զոտական լաբորատորիաների ծառայու-
թյուններ. հետազոտական, նախագծային 
և զարգացման պրոյեկտների ղեկավարում. 
ապրանքների հետազոտում, նախագծում 
և կատարելագործում. տեխնիկա կան 

հետազոտություններ. համակարգիչների, 
հա մա կարգչային ծրագրերի, համակարգչային 
համակարգերի, համակարգչային աշխատա-
ծրագրային լուծումների, համակարգչային 
խաղերի, վիրտուալ իրականության ծրագրային 
ապահովման, տվյալների մշակման 
համակարգերի, տվյալների կառավարման, 
համակարգչայնացված տեղեկատվության 
մշակման համակարգերի, հաղորդակցա-
կան ծառայությունների, հաղորդակցա կան 
լուծումն երի, կապի աշխատածրագրերի, 
հաղորդակցական համակարգերի և ցանցային 
ինտերֆեյսի վերաբերյալ հետազոտման, 
նախագծման և զարգացման ծառայություններ 
և տեխնիկական խորհրդատվություն, 
խորհրդակցություն և տեղեկատվություն 
վերոհիշյալի վերաբերյալ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման նախագծում և 
կատարելագործում համակարգչային ցանցերի 
և սերվերների համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման նախագծում և 
կատարելագործում ամպային համակարգչային 
ցանցերի համար. հեռահաղորդակցական 
ցանցերի տեխնիկական նախագծում և 
պլանավորում. ինտերնետային անվտան-
գության համակարգերի նախագծում և 
կատարելագործում. էլեկտրոնային տվյալների 
անվտանգության համակարգերի նախագծում 
և կատարելագործում. տեխնիկական ստուգում. 
արդյունաբերական ստուգում. տեխնիկական 
հաշվետվությունների և ուսումնասիրու-
թյուն ների պատրաստում. համակարգչային 
ծառայություններ. ամպային հաշվարկման 
ծառայություններ. համակարգչային ապա-
րատային արտադրանքի արդիականացում և 
նախագծում. համակարգչային ներսարված 
ծրագրային արտադրանքի, համակարգչային 
ծրագրային արտադրանքի և համակարգչային 
ծրագրերի պահպանում, արդիականացում և 
նախագծում. համակարգչային ծրագրավորում. 
համակարգիչների և համակարգչային ցանցային 
միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության 
պատրաստում և տրամադրում. տեխնիկական 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն 
տեղեկատվական տեխնոլոգիայի և հեռա-
հաղորդակցության ոլորտում. խորհրդակ-
ցություն ամպային համակարգչային ցանցերի 
և ծառայությունների ոլորտում. տեխնիկական 
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խորհրդակցություն համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանքի կիրառման և 
օգտագործման վերաբերյալ. խորհրդակցություն 
և տեղեկատվություն համակարգչային 
համակարգերի միահավաքման, տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիայի, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիայի համակառույցի և ենթա-
կառուցվածքի ոլորտում. խորհրդակցություն 
համակարգչային անվտանգության վերա-
բերյալ. համակարգչային համակարգերի 
և հեռահաղորդակցական համակարգերի 
ու սարքավորումների նախագծում և 
կատարելագործում. համակարգչային կառա-
վարման ծառայություններ. համակարգչային 
ցանցերի, հեռահաղորդակցական ցանցերի և 
տվյալների փոխանցման ցանցերի գործարկման 
համար աջակցության տրամադրում. 
համակարգչային օնլայն ծառայություններ. 
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող ծրագրավորման 
ծառայություններ. ինտերնետային անվտան-
գության ծրագրերի ծրագրավորում. 
էլեկտրոնային օնլայն ցանցեր մուտքի 
տրամադրում տեղեկատվության որոնման 
և առբերման համար. համակարգիչների 
վարձույթ. ինտերնետում վեբ-էջերի հավաքման 
համար նախագծում, գծագրում և լիազորված 
գրառում. վիրտուալ և ինտերակտիվ 
պատկերների ստեղծման ծառայություններ. 
տվյալների հիմնապաշարների, ինտրանետի 
և վեբ-կայքերի ստեղծում, գործարկում և 
պահպանում. երրորդ անձանց վեբ-կայքերի 
ստեղծում, պահպանում և հոսթինգ. տվյալների 
հիմնապաշարների, բլոգերի, վեբ-պորտալների 
հոսթինգ. ինտերնետում հիմնահարթակների 
հոսթինգ. համակարգչային կիրառական 
ծրագրերի հոսթինգ երրորդ անձանց 
համար. ինտերնետում հիշողության 
տարածքի հոսթինգ. վեբ-կայքերում 
հիշողության տարածքի հոսթինգ և վարձույթ. 
ինտերնետում էլեկտրոնային առևտրի 
հիմնահարթակների հոսթինգ. մուլտիմեդիա 
և ինտերակտիվ աշխատածրագրերի 
հոսթինգ. ծրագրային արտադրանքի հոսթինգ 
գրադարանների կառավարման համար. 
օնլայն միջոցների հոսթինգ ինտերակտիվ 
քննարկումների անցկացման համար. 
օնլայն վեբ-սարքերի հոսթինգ երրորդ 
անձանց համար. համակարգչայնացված 

տվյալների, ֆայլերի, աշխատածրագրերի 
և տեղեկատվության հոսթինգ. սերվեր-
ների հոսթինգ. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանքի տեղակայում և 
պահպանում. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ժամանակի վարձույթ. 
համակարգչային հայտարարությունների 
և հաղորդագրությունների տախտակներ և 
համակարգչային ցանցեր մուտքի ժամանակի 
վարձույթ. օնլայն աշխատածրագրերի, 
ծրագրային միջոցների և օնլայն չբեռնվող 
համակարգային ծրագրերի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում համակարգչային 
ցանցերի և սերվերների համար. 
համակարգային ծրագրերի վարձույթ 
ամպային համակարգչային ցանց մուտքի 
և օգտագործման համար. համակարգային 
ծրագրերի վարձույթ համակարգչային 
ցանցերի և սերվերների համար. վեբ-
սերվերների վարձույթ. համակարգչային 
խաղերի ծրագրային արտադրանքի վարձույթ. 
օնլայն չբեռնվող համակարգչային ծրագրերի 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում 
ամպային համակարգչային ցանց մուտքի 
և օգտագործման համար. ինտերնետային 
անվտանգության ծրագրերի օգտագործման 
ժամանակավոր տրամադրում. սերվերներում 
հիշողության տարածքի վարձույթ էլեկտրո-
նային հայտարարությունների տախտակների 
հոսթինգի համար. ինտերնետ պրովայդերների 
(ISP) ծառայություններ. գրանցված դոմեն 
անվանումների հավաքում, ստեղծում և 
պահպանում. համակարգիչների կամ շարժական 
հեռախոսների միջոցով տրամադրվող 
տեքստերի, պատկերների և երաժշտության 
գրանցման համար վեբ-կայքերի, վեբ-էջերի 
և պորտալների ստեղծում, գործարկում և 
պահպանում. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարներից կամ ինտերնետի միջոցով 
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող տեղեկատվական 
և խորհրդատվական ծառայություններ. 
համակարգչային համակարգերի հսկում 
հեռադիր մուտքի միջոցով. համակարգչային 
անվտանգության ծառայություններ ապօրինի 
ցանցային մուտքից պաշտպանելու համար. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիայի նախագծի 
կառավարում. ծրագրային արտադրանքի 
կիրառմամբ համակարգչային ցանցերի 
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ձևավորում. համակարգչային համակարգերի 
միահավաքման ծառայություններ. համա-
կարգչային նախագծի կառավարում 
էլեկտրոնային տվյալների մշակման 
ոլորտում. սերվերների կառավարում. 
եղանակի կանխատեսում. եղանակի 
մասին տեղեկատվության տրամադրում. 
ինտերիերի նախագծման ծառայություններ. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն և խորհրդատվություն:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20140697  (111) 22076
(220) 13.05.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 13.05.2024
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 

հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և 
սարքավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրո-
նային սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը 
նախատեսված տվյալների մշակման, 
գրանցման, պահման, փոխանցման, որոնման, 
առբերման կամ ստացման համար. սարքեր 
և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների, 
տեղեկատվության և ծածկագրված տվյալների 
գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման կամ 
վերարտադրման համար. կառավարման, 
տեստավորման (բացառությամբ in-vivo 
տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և 
էլեկտրաօպտիկական սարքեր և գործիքներ. 
հաղորդակցական սերվերներ. համակարգչային 
սերվերներ. վիրտուալ մասնավոր ցանցի (VPN) 
համակարգային ապարատային արտադրանք. 
գլոբալ ցանցի (WAN) համակարգային 
ապարատային արտադրանք. լոկալ ցանցի 
(LAN) համակարգային ապարատային 
արտադրանք. համակարգչային ապարատային 

արտադրանք. համակարգչային ցանցի 
ապարատային արտադրանք. համակարգչային 
ապարատային արտադրանք համակարգչին 
և հաղորդակցական ցանցերին ապահով 
հեռադիր մուտքի տրամադրման համար. 
իթերնեթ ցանցի ապարատային արտադրանք. 
պատկերի մշակման սարքեր, գործիքներ և 
սարքավորանք. խցիկներ. լուսանկարչական 
սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. 
տեսապրոյեկտորներ. մուլտիմեդիային 
պրոյեկտորներ. գծանիշ կոդի տեսածրիչներ 
և ընթերցիչներ. հեռուստատեսային 
և ռադիո սարքեր և սարքավորումներ. 
հեռահաղորդակցական, ռադիո և հեռուստա-
տեսային հեռարձակման հաղորդող և 
ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ 
հաղորդված ծրագրերին մուտքի ապահովման 
սարքեր. հոլոգրամներ. համակարգիչներ. 
համակարգիչներին կից սարքավորումներ. 
ծրագրավորված տվյալներ պարունակող 
էլեկտրոնային սխեմաներ. տվյալների 
մագնիսական կրիչներ հանդիսացող 
սկավառակներ, ժապավեններ և լարեր. 
տպահարթակներ. դատարկ և նախապես 
գրանցված մագնիսական քարտեր. տվյալների 
քարտեր. հիշողության քարտեր. բանական 
քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարունակող 
քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. 
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր. 
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային 
վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվե-
քարտեր. քարտեր էլեկտրոնային խաղերի 
համար, որոնք նախատեսված են հեռախոսների 
հետ օգտագործման համար. CD-ROM-
ներ. տվյալների մագնիսական, թվային և 
օպտիկական կրիչներ. տվյալների մագնիսական, 
թվային և օպտիկական գրանցման և պահման 
կրիչներ (դատարկ և նախապես գրանցված). 
USB ֆլեշ սարքավարներ. սարքեր ներբեռնած 
երաժշտական ֆայլերի նվագարկման 
համար. շարժական մեդիա նվագարկիչներ. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման 
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային 
փարոսներ և հեռախոսային կայմեր. 
էլեկտրական լարեր և մալուխներ. օպտիկական 
մալուխներ. թելքաօպտիկական մալուխներ. 
դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ. 
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հեռահաղորդակցական համակարգեր 
և կա յանքներ. հեռախոսային ցանցերի 
տերմինալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. 
հեռահաղորդակցական ազդանշանի մուտքի, 
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր. 
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք 
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
կամ ձայնով կառավարվող հեռախոսների 
համար. մուլտիմեդիա տերմինալներ. 
ինտերակտիվ տերմինալներ ապրանքների 
և ծառայությունների ցուցադրման և 
պատվիրման համար. անվտանգության 
տերմինալներ էլեկտրոնային գործարքների, 
այդ թվում՝ էլեկտրոնային վճարումների 
համար. սարքեր էլեկտրոնային վճարումների 
կատարման համար. փեյջինգային, ռադիո-
փեյջինգային և ռադիոհեռախոսային 
սարքեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ, 
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային 
լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ (PDA). 
էլեկտրոնային նոթփեդներ, էլեկտրոնային 
նոթբուքեր. էլեկտրոնային պլանշետներ. 
ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների, 
հաղորդագրությունների և էլեկտրոնային 
վճարումների անլար ստացման, պահ-
ման և (կամ) փոխանցման համար. 
շարժական էլեկտրոնային սարքեր, որոնք 
հնարավորություն են տալիս օգտագործողին 
հետևելու կամ կառավարելու անձնական 
տեղեկատվությունը. արբանյակային նավարկ-
ման սարքեր, սարքավորումներ և համա-
կարգեր. հեռախոսների և հեռախոսային 
լսափողերի լրասարքեր. հեռախոսների հետ 
օգտագործվող ադապտերներ. հեռախոսների 
լիցքավորման սարքեր. գրասեղաններին 
կամ ավտոմեքենաներում տեղակայված 
բարձրախոսով սարքեր հեռախոսի ավտոմատ 
օգտագործման համար. ավտոմեքենաներում 
տեղադրվող հեռախոսափողերի հենարաններ. 
գլխային հեռախոսներ. ավտոմատ սարքեր 
հեռախոսափողերի և այլ շարժական սարքերի 
համար.  պայուսակներ և պատյաններ՝ հատուկ 
նախատեսված շարժական հեռախոսների և 
հեռախոսային սարքերի ու լրասարքերի պահման 
և կրման համար. բջջային հեռախոսների 
փոկեր. համակարգչայնացված անձնական 
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ. 

միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմներ. 
հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ 
դիրքավորման էլեկտրոնային համակարգեր. 
նավարկման, հետևման և դիրքավորման 
էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ. 
հսկման (բացառությամբ in-vivo հսկման) 
սարքեր և սարքավորումներ. ռադիոսարքեր 
և սարքավորումներ. տեսաֆիլմեր. 
ձայնատեսային սարքեր և սարքավորումներ. 
էլեկտրական և էլեկտրոնային լրացուցիչ 
պարագաներ և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված 
են համակարգիչների և ձայնատեսային 
սարքերի հետ օգտագործման համար. 
համակարգչային խաղերի քարթրիջներ. բոլոր 
վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր. 
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. վիրտուալ 
մասնավոր ցանցի (VPN) համակարգային 
ծրագրային արտադրանք. գլոբալ ցանցի (WAN) 
համակարգային ծրագրային արտադրանք. 
լոկալ ցանցի (LAN) համակարգային ծրագրային 
արտադրանք. USB համակարգային ծրագրային 
արտադրանք. ինտերնետից տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
համակարգիչների, պրոցեսորների, ձայնա-
գրիչների, մոնիտորների և էլեկտրոնային 
սարքերի և գլխավոր համակարգչի միջև 
տվյալների համաժամացման համար. ամպային 
հաշվարկման ծրագրային արտադրանք. 
ցանցային օպերացիոն համակարգերի 
ծրագրեր. համակարգչային օպերացիոն 
համակարգերի ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք համակարգչին և 
հաղորդակցական ցանցերին ապահով հեռադիր 
մուտքի տրամադրման համար. համակարգչի 
պաշտպանիչ ծրագրային արտադրանք. 
միջցանցային էկրանի համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. էլեկտրոնային 
փոստի անվտանգությունն ապահովող 
ծրագրային արտադրանք. ներբեռնվող զանգի 
մեղեդիներ բջջային հեռախոսների համար. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակություններ (բեռն-
վող). համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ 
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մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս 
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին 
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոսների 
ծառայությունների մատուցման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվյալների որոնման և առբերման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվյալների բազաներ, հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ, համակարգչային ցանցեր 
և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախտակներ մուտքի ապահովման համար. 
համակարգչային խաղերի ծրագրային 
արտադրանք. ինտերակտիվ մուլտիմեդիա 
համակարգչային խաղերի ծրագրեր. 
վիրտուալ իրականության խաղերի 
ծրագրային արտադրանք. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից 
կամ ինտերնետային կայքերից օնլայն 
ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ, 
նկարներ, գրաֆիկա, պատկերային ֆայլեր, 
ձայնային ֆայլեր, ֆիլմեր, տեսատվյալներ 
և ձայնատեսային ծրագրեր (բեռնվող). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
հեռահսկման համար. ծրագրային արտադրանք 
GPS նավարկման համար.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 
փափուկ խաղալիքներ. պլյուշե արջուկներ. 
էլեկտրոնային խաղեր. հեղուկաբյուրեղային 
էկրանով դյուրատար խաղեր. ավտոմատներ 
տեսախաղերի համար. էլեկտրոնային խաղերի 
սարքավորումներ և սարքեր. էլեկտրոնային 
խաղերի սարքավորումների և սարքերի հետ 
օգտագործման համար նախատեսված և 
հարմարեցված էլեկտրական և էլեկտրոնային 
լրասարքեր և ծայրամասային սարքավորումներ. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հա -
ղորդա կցություն. հեռախոսների, շարժական 
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, 
հաղորդագրությունների հավաքման և 
փոխանց ման, ռադիոփեյջինգի, հեռա-
խոսա կանչի երթուղու փոփոխման, 
ինքնա պատասխանիչի, տեղեկատուի և 
էլեկտրո նային փոստի ծառայություններ. ձայնի, 
տվյալների, պատկերների, երաժշտության 

և տեղեկատվության փոխանցում, տեղ-
հասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների տեղհասցնում. օնլայն 
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության 
վերաբերյալ. տվյալների միջփոխանակման 
ծառայություններ. տվյալների փոխանցում  
հեռահաղորդակցության միջոցով. թվային 
ֆայլերի փոխանցում. արբանյակային 
կապի ծառայություններ. հեռարձակման 
ծառայություններ. ռադիո կամ հեռուստա-
տեսային ծրագրերի, ֆիլմերի և ինտերակտիվ 
խաղերի հեռարձակում կամ հաղորդում. 
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվյալների 
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա 
բովանդակության և էլեկտրոնային խաղերի 
հեռարձակում, հաղորդում և տեղհասցնում 
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. տեսահաղորդագրությունների 
ծա ռա յություններ. տեսակոնֆերանսների 
ծա ռա յություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և 
այլ տվյալների հեռահաղորդակցություն. 
հիմնապաշարի սերվեր մուտքի ժամանակի 
վարձույթ. հեռահաղորդակցական կապի 
տրամադրում հեռախոսային «թեժ 
գծերի» և հեռախոսազանգերի կայան-
ների համար. հեռախոսային կապի 
տրամադրում հեռախոսային «թեժ գծերի» 
և հեռախոսազանգերի կայանների համար. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետին կամ տվյալների 
հիմնապաշարներին հեռահաղորդակցական 
միացումների կամ կապուղիների 
տրամադրում. օգտագործողներին ինտերնետ 
մուտքի տրամադրում (պրովայդերների 
ծառայություններ). էլեկտրոնային կոնֆե-
րանսների, բանավիճող խմբերի և 
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում. 
ինտերնետում թվային երաժշտության վեբ-
կայքեր մուտքի տրամադրում. ինտերնետում 
MP3 վեբ-կայքեր մուտքի տրամադրում. 
հեռահաղորդակցության միջոցով թվա-
յին երաժշտության տեղհասցնում. այլ 
օպերատորներին և երրորդ անձանց 
հեռահաղորդակցական ենթակառուցվածքներ 
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքների և ցանցերի վարձույթ 
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այլ օպերատորների և երրորդ անձանց 
համար. որոնման միջոցների գործարկում և 
տրամադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված 
փոխանցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
միջոցով. տվյալների կամ ձայնատեսային 
պատկերների փոխանցում և տարածում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
կամ ինտերնետի միջոցով. երրորդ անձանց 
ինտերնետ ժամանակավոր մուտքի 
տրամադրում. էլեկտրոնային վճարումների 
տվյալների էլեկտրոնային փոխանցում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով. նորությունների գործակալությունների 
ծառայություններ. նորությունների և ընթա-
ցիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի 
վարձում, վարձույթ կամ վարձակալություն. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն.

դաս 42. գիտական ու տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց վերաբերյալ 
հետազոտություններ ու նախագծում. հետա-
զոտական լաբորատորիաների ծառայու-
թյուններ. հետազոտական, նախագծային 
և զարգացման պրոյեկտների ղեկավարում. 
ապրանքների հետազոտում, նախագծում 
և կատարելագործում. տեխնիկական 
հետազոտություններ. համակարգիչների, 
համակարգչային ծրագրերի, համակարգչային 
համակարգերի, համակարգչային աշխա-
տածրագրային լուծումների, համակարգչային 
խաղերի, վիրտուալ իրականության ծրագրային 
ապահովման, տվյալների մշակման 
համակարգերի, տվյալների կառավարման, 
համակարգչայնացված տեղեկատվության 
մշակման համակարգերի, հաղորդակցական 
ծառայությունների, հաղորդակցական լուծում-
ների, կապի աշխատածրագրերի, հաղոր-
դակցական համակարգերի և ցանցային 
ինտերֆեյսի վերաբերյալ հետազոտման, 
նախագծման և զարգացման ծառայություններ 
և տեխնիկական խորհրդատվություն, 
խորհրդակցություն և տեղեկատվություն 

վերոհիշյալի վերաբերյալ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման նախագծում և 
կատարելագործում համակարգչային ցանցերի 
և սերվերների համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման նախագծում և 
կատարելագործում ամպային համակարգչային 
ցանցերի համար. հեռահաղորդակցական 
ցանցերի տեխնիկական նախագծում և 
պլանավորում. ինտերնետային անվտան-
գության համակարգերի նախագծում և 
կատարելագործում. էլեկտրոնային տվյալների 
անվտանգության համակարգերի նախագծում 
և կատարելագործում. տեխնիկական ստուգում. 
արդյունաբերական ստուգում. տեխնիկական 
հաշվետվությունների և ուսումնասիրություն-
ների պատրաստում. համակարգչային 
ծառայու թյուններ. ամպային հաշվարկման 
ծառայու թյուններ. համակարգչային ապա-
րատային արտադրանքի արդիականացում և 
նախա գծում. համակարգչային ներսարված 
ծրագրային արտադրանքի, համակարգչային 
ծրագրային արտադրանքի և համակարգչային 
ծրագրերի պահպանում, արդիականացում և 
նախագծում. համակարգչային ծրագրավորում. 
համակարգիչների և համակարգչային ցանցային 
միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության 
պատրաստում և տրամադրում. տեխնիկական 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն 
տեղեկատվական տեխնոլոգիայի և հեռա-
հաղորդակցության ոլորտում. խորհրդակ-
ցություն ամպային համակարգչային ցանցերի 
և ծառայությունների ոլորտում. տեխնիկական 
խորհրդակցություն համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանքի կիրառման և 
օգտագործման վերաբերյալ. խորհրդակցու-
թյուն և տեղեկատվություն համակարգչային 
համակարգերի միահավաքման, տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիայի, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիայի համակառույցի և ենթակա-
ռուցվածքի ոլորտում. խորհրդակցություն 
համակարգչային անվտանգության վերա-
բերյալ. համակարգչային համակարգերի 
և հեռահաղորդակցական համակարգերի 
ու սարքավորումների նախագծում և 
կատարելագործում. համակարգչային կառա-
վարման ծառայություններ. համակարգչային 
ցանցերի, հեռահաղորդակցական ցանցերի և 
տվյալների փոխանցման ցանցերի գործարկման 
համար աջակցության տրամադրում. 
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համակարգչային օնլայն ծառայություններ. 
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող ծրագրավորման 
ծառայություններ. ինտերնետային անվտան-
գության ծրագրերի ծրագրավորում. 
էլեկտրոնային օնլայն ցանցեր մուտքի 
տրամադրում տեղեկատվության որոնման 
և առբերման համար. համակարգիչների 
վարձույթ. ինտերնետում վեբ-էջերի հավաք-
ման համար նախագծում, գծագրում և 
լիազորված գրառում. վիրտուալ և ինտերակտիվ 
պատկերների ստեղծման ծառայություններ. 
տվյալների հիմնապաշարների, ինտրանետի 
և վեբ-կայքերի ստեղծում, գործարկում և 
պահպանում. երրորդ անձանց վեբ-կայքերի 
ստեղծում, պահպանում և հոսթինգ. տվյալների 
հիմնապաշարների, բլոգերի, վեբ-պորտալների 
հոսթինգ. ինտերնետում հիմնահարթակների 
հոսթինգ. համակարգչային կիրառական 
ծրագրերի հոսթինգ երրորդ անձանց 
համար. ինտերնետում հիշողության 
տարածքի հոսթինգ. վեբ-կայքերում 
հիշողության տարածքի հոսթինգ և վարձույթ. 
ինտերնետում էլեկտրոնային առևտրի 
հիմնահարթակների հոսթինգ. մուլտիմեդիա 
և ինտերակտիվ աշխատածրագրերի 
հոսթինգ. ծրագրային արտադրանքի հոսթինգ 
գրադարանների կառավարման համար. 
օնլայն միջոցների հոսթինգ ինտերակտիվ 
քննարկումների անցկացման համար. 
օնլայն վեբ-սարքերի հոսթինգ երրորդ 
անձանց համար. համակարգչայնացված 
տվյալների, ֆայլերի, աշխատածրագրերի 
և տեղեկատվության հոսթինգ. 
սերվերների հոսթինգ. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանքի տեղակայում և 
պահպանում. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ժամանակի վարձույթ. 
համակարգչային հայտարարությունների 
և հաղորդագրությունների տախտակներ և 
համակարգչային ցանցեր մուտքի ժամանակի 
վարձույթ. օնլայն աշխատածրագրերի, 
ծրագրային միջոցների և օնլայն չբեռնվող 
համակարգային ծրագրերի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում համակարգչային 
ցանցերի և սերվերների համար. 
համակարգային ծրագրերի վարձույթ 
ամպային համակարգչային ցանց մուտքի 
և օգտագործման համար. համակարգային 

ծրագրերի վարձույթ համակարգչային 
ցանցերի և սերվերների համար. վեբ-
սերվերների վարձույթ. համակարգչային 
խաղերի ծրագրային արտադրանքի վարձույթ. 
օնլայն չբեռնվող համակարգչային ծրագրերի 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում 
ամպային համակարգչային ցանց մուտքի 
և օգտագործման համար. ինտերնետային 
անվտանգության ծրագրերի օգտագործման 
ժամանակավոր տրամադրում. սերվերներում 
հիշողության տարածքի վարձույթ էլեկտրո-
նային հայտարարությունների տախտակների 
հոսթինգի համար. ինտերնետ պրովայդերների 
(ISP) ծառայություններ. գրանցված դոմեն 
անվանումների հավաքում, ստեղծում և 
պահպանում. համակարգիչների կամ շարժական 
հեռախոսների միջոցով տրամադրվող 
տեքստերի, պատկերների և երաժշտության 
գրանցման համար վեբ-կայքերի, վեբ-էջերի 
և պորտալների ստեղծում, գործարկում և 
պահպանում. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարներից կամ ինտերնետի միջոցով 
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող տեղեկատվական 
և խորհրդատվական ծառայություններ. 
համակարգչային համակարգերի հսկում 
հեռադիր մուտքի միջոցով. համակարգչային 
անվտանգության ծառայություններ ապօրինի 
ցանցային մուտքից պաշտպանելու համար. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիայի նախագծի 
կառավարում. ծրագրային արտադրանքի 
կիրառմամբ համակարգչային ցանցերի 
ձևավորում. համակարգչային համակարգերի 
միահավաքման ծառայություններ. համա-
կարգչային նախագծի կառավարում 
էլեկտրոնային տվյալների մշակման 
ոլորտում. սերվերների կառավարում. 
եղանակի կանխատեսում. եղանակի մասին 
տեղեկատվության տրամադրում. ինտե-
րիերի նախագծման ծառայություններ. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն և խորհրդատվություն: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20140704  (111) 22077
(220) 14.05.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 14.05.2024
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(730) «Նիկոլա ինթերնեյշնլ, Արմենիա» ՍՊԸ, 
Կոտայքի մարզ, Աբովյան, Ռոսսիայի 14/55, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

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

_____________________

(210) 20140716  (111) 22078
(220) 20.05.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 20.05.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահագն 
Հարությունյան, ք. Կապան, Դավիթ Բեկ 3/1, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20140721  (111) 22079
(220) 20.05.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 20.05.2024
(730) «Սնեհա» ՍՊԸ, Երևան, Բաշինջաղյան 
179, բն. 14, AM 

(442) 18.06.2014
(540) 

(526) «publishers» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կանաչ, մուգ դեղին և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշ-
խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման 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 
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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). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20140737  (111) 22080
(220) 22.05.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 22.05.2024
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
գյուղ Հաղթանակ, 6-րդ. փող., տուն 17, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կապույտ, մոխրագույն, դեղին, կարմիր, սև 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20140738 (111) 22081
(220) 22.05.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 22.05.2024
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
գյուղ Հաղթանակ, 6-րդ. փող., տուն 17, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, դեղին, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20140739  (111) 22082
(220) 22.05.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 22.05.2024
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(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
գյուղ Հաղթանակ, 6-րդ. փող., տուն 17, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, դեղին, կարմիր, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20140741  (111) 22083
(220) 22.05.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 22.05.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անդրանիկ  
Բաբայան, ք. Գյումրի, Կրուպսկայայի փ., տուն 
7ա, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20140767  (111) 22084
(220) 27.05.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 27.05.2024
(730) «Առողջսպասարկում» ՍՊԸ, Երևան, 
Նուբարաշեն 1/8, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 20. կահույք:
_____________________

(210) 20140772  (111) 22085
(220) 27.05.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 27.05.2024
(730) Արմինե Սամվելի Դումանյան, Երևան, 
Մաշտոցի 18, բն. 2, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 
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(526) «ԲՈՒՐԳԵՐ» և «burger» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, կարմիր, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20140798 (111) 22086
(220) 31.05.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 31.05.2024
(730) «Մ.Մ.Ս. դենտ» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան 
3, շ. 64, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 

անասնաբուժական ծառայություններ. 
կենդա նիների և մարդկանց հիգիենիկ 
և կոսմետիկական ծառայություններ. 
գյուղատնտեսական, այգեգործական և 
անտառային ծառայություններ:

_____________________

(210) 20140805 (111) 22087
(220) 04.06.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 04.06.2024
(730) «Շարմ հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Վարդանանց 18, թիվ 6, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանու շա կագույն, բաց մանուշակագույն, դեղին 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 1.  քիմիական նյութեր, որոնք նախա-
տես ված են օգտագործելու արդյունաբերական 
և գիտական նպատակներով, լուսա-
նկարչության, գյուղատնտեսության, այգե-
գործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. 
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը 
քայքայումից պաշտպանող նյութեր. ներ-
կանյութեր. խածանյութեր, ներկանյութերի 
սևեռակայիչներ. չմշակված բնական խեժեր. 
թերթավոր և փոշենման մետաղներ՝ գեղար-
վեստական, գեղազարդման նպատակների և 
գեղար վեստական տպագրության համար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրույգներ լուսավորման համար.

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, դիետիկ հավելումներ մարդկանց 
և կենդանի ների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
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ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. 
շարժիչ ներ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). կցորդիչներ, միացք-
ներ, կցիչներ և փոխանցման տարրեր 
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ. 
առևտրի ավտոմատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը 
զենք. ածելիներ.

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

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների 

պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու 
համար.

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

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

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.

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

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. մասնակի մշակված 
պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, խցման 
և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ.

դաս 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.



ԳՅՈՒՏԵՐ

72

ՄԱՍ 1

72

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10 

27 . 10 . 20 14

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

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

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

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա-
սաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, 
բրեզենտ, առագաստներ, պարկեր և 
տոպրակներ (որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում). խծուծման նյութեր 
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների). մանածագործական 
թելքահումք.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանա-
ծագործության համար.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր, որոնք 

ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր.

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

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

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
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ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություն-
ներ և դրանց հետ կապված մշակում-
ներ. արդյունաբերական վերլուծումներ և 
հետազոտություններ. համակարգչային ապա -
րատների և ծրագրերի մշակում և կա տա-
րելագործում.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություն ներ. 
կենդա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ.

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

_____________________

(210) 20140806 (111) 22088
(220) 04.06.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 04.06.2024
(730) «Ռուժ բուտե» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 
56/2 շ., բն.33, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(526) «perfumes & cosmetics» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20140840 (111) 22089
(220) 10.06.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 10.06.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հովհաննես 
Գալստյան, Երևան, Դավիթաշեն 7-րդ փ., տուն 
48, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև, շագանակագույն, բաց և մուգ 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն և խմորեղեն:
_____________________

(210) 20140841  (111) 22090
(220) 10.06.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Սոլիդ մակերես» ՍՊԸ, Երևան, 
Մոլդովական 44/3 շ., բն. 20, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 19. փայտե դռներ:

_____________________
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(210) 20140884 (111) 22091
(220) 10.06.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 10.06.2024
(730) Հարություն Սամուելյան, Երևան, Թուման-
յան փ. 9, բն. 32, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մոխ-
րա գույն և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 40. տպագրություն.
դաս 41. հրատարակչություն:

(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20140885 (111) 22092
(220) 10.06.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 10.06.2024
(730) Հարություն Սամուելյան, Երևան, 
Թումանյան փ. 9, բն. 32, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 40. տպագրություն.
դաս 41. հրատարակչություն. լուսանկար-

չական ծառայություններ.
դաս 42. գրաֆիկական դիզայն. նկարա-

զարդողի ծառայություններ. գրքերի, 
ամսագրերի և տպագրական այլ նյութերի 
դիզայն. ապրանքային նշանների, կորպորատիվ 
ոճի, տառատեսակների, նամականիշների, 
մեդալների և մետաղադրամների դիզայն:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140897 (111) 22093
(220) 12.06.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 12.06.2024
(730) «Կվասոֆֆ» ՍՊԸ, 0010, Երևան, Մաշտոցի 
5/2, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շա -
գանակագույն և պղնձագույն գունային հա մակ-
ցությամբ:
(511) 

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

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, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
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դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսա-
կան, այգեգործական, անտառային և 
հացահատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապա հովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20140951  (111) 22094
(220) 23.06.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 23.06.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նշան Մոմջյան, 
Երևան, Մ. Խորենացու 47/1, բն. 75, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  մուգ 
կարմիր, բաց և մուգ կանաչ, սև, սպիտակ  և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, մսամթերք, մասնավորապես՝ 
քուֆթա, քաբաբ, նրբերշիկ և այլ երշիկեղեն:

_____________________

(210) 20141022  (111) 22095
(220) 26.06.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 26.06.2024
(730) «Ալֆասեքյուրիթիզ» ՍՊԸ, Երևան, 
Հալաբյան 34/52, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  սև, 
բաց և մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. ներդրումային հիմնական և ոչ 
հիմնական ծառայություններ:

_____________________

(210) 20141088  (111) 22096
(220) 08.07.2014 (151) 10.10.2014
   (181) 08.07.2024
(730) ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախա րա-
րություն, 0054, Երևան, Ա. Միկոյան 109/8, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 16. թերթ.
դաս 41. լրատվություն, հրատարակչություն:

_____________________
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(210) 20140318  (111) 22097
(220) 07.03.2014 (151) 22.10.2014
   (181) 07.03.2024
(730) «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19/7, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(526) «YOUR PAYING SYSTEM» արտահայտությունը 
և «R» տառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մուգ  և բաց կանաչ, կանաչ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

     8686 08.09.2024 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2ա, AM

     8688 08.09.2024 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2ա, AM

     8690 08.09.2024 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2ա, AM

     8692 08.09.2024 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2ա, AM

     8694 08.09.2024 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2ա, AM

     8824  22.09.2024 «Մելինե-Արման» ՍՊԸ, Երևան, Օգանովի 58, բն. 18, AM

    8995  13.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

     9024  11.08.2024 «Իմպուլս-Ա» ՓԲԸ, ք.Երևան 0053, Արին-Բերդի 3-րդ նրբանցք 21/1, AM

     9025 11.08.2024 «Իմպուլս-Ա» ՓԲԸ, ք.Երևան 0053, Արին-Բերդի 3-րդ նրբանցք 21/1, AM

    9094  03.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

     9104  06.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

     9108  06.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

     9172  06.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

     9176  06.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

     9184  17.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

     9219  29.07.2024 Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., 106 Elizabethan Square, 

     PO Box 1162, Grand Cayman KY1-1102, Gayman Islands, KY

     9220  29.07.2024 Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., 106 Elizabethan Square, 

     PO Box 1162, Grand Cayman KY1-1102, Gayman Islands, KY

    9237  03.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

     9256 06.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

     9260 06.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

     9274  10.08.2024 «ԷՍԷՌ» ՍՊԸ, 0010, ք. Երևան, Ամիրյան 4/6, բն. 21, AM

     9489 28.10.2024 ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR

     9544  28.12.2024 Վիթամին Ուորլդ, Ինք. Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի իրավատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի իրավատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

9577  05.08.2024 Հյունդաի Մոութր Քամփնի, KR

9647  20.09.2024 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

9662  15.09.2024 Փֆայզր Հելթ ԱԲ, SE

9752  14.10.2024 Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., JP

9824  08.09.2024 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2ա, AM

9825  08.09.2024 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2ա, AM

9850  19.11.2024 Սի.Փի. Ֆարմասյութիքլզ Ինթերնեյշնլ Սի.Վի., NL

9936  22.10.2024 Վայեթ ԼԼՔ, 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA, US

9948  06.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

10148  17.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

10289  12.09.2025 «Ռեյմա» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 1, բն. 237, AM

10328  17.02.2025 Մաեսթրոու Ինթերնեյշնլ Ինքորփորեյթիդ, US

10533  03.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

10626  19.07.2025 ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

10798  03.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

11950  31.01.2025 Ն.Վ. Սումաթրա Թբեքոու Թրեյդինգ Քամփնի, ID
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

F03B 7/00 2873 A 

F03B 13/00 2873 A

F24H 6/00 2874 A

C12G 3/00     377 U

E04F 13/00     378 U

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

    09-01 343 S

G01B 7/00    2875 A

G01N 1/00    2876 A

G01N 21/00  2877 A

G01R 29/00  2878 A

G01V 9/00    2879 A

H01F 13/00   2880 A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1431
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 1677, 1678, 2640, 2830, 
11466, 15185, 16588, 16661, 16675, 16676, 
16733, 16734, 16737, 16738, 16739, 16740, 
16741, 16743
73 (1) Լիցենզատու  Յամ! Ռեսթըրնթս Ինթերնեշնլ 
Ռաշա ընդ ՍԻՍ ԼԼՔ
YUM! RESTAURANTS INTERNATIONAL RUSSIA AND 
CIS LLC, Russia 125171, Moscow, Leningradskoe 
shosse, 16A, bld.2, RU
73 (2) Լիցենզառու «Ֆասթֆուդ» ՓԲԸ,
ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պող.15, բն.16, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը 1148 գրանցման
համար ունեցող ապրանքային  նշանների ֆրան-
չայզինգի պայմանագրում վաճառքի կետերի 
ցուցակի մեջ կատարվել է փոփոխություն
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                 Հանրապետություն

Գրանցված է 03.09.2014
_____________________

Գրանցում No 1432
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղ յալ 
հայտարարել 7613, 18083, 20289
Ադելսոն Ինվեսթմընթ ԼԹԴ
ADELSON INVESTMENT LTD, 207, 3RD FLOOR, 
REGENT STREET, LONDON, UNITED KINGDOM, 
W183HH, GB
«Սաս-գրուպ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Մաշտոցի 18, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                Հանրապետություն

Գրանցված է 04.09.2014
_____________________

Գրանցում No 1433

Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 7613, 18083, 20289

73 (1) Լիցենզատու Ինվեստ Փարթներշիփ Ինք.

INVEST PARTNERSHIP INC., Columbus Centre, 2nd 
Floor-Suit 210, Road Town, Tortola, British Virgin 
Island, VG
73 (2) Լիցենզառու «Սաս-գրուպ» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Մաշտոցի 18, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
  լիցենզիա
Գործողության ժամկետը 05.08.2019

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 04.09.2014
_____________________

Գրանցում No 1434

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 510

73 (1) Իրավատեր ՅուՍիԲի Ֆարմա ԳմբՀ

UCB Pharma GmbH, Alfred-Nobel-Strase 10, 40789 
Monheim, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԳլաքսոՍմիթՔլայն 
Թրեյդինգ Սերվիսիզ Լիմիթիդ
GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 
6900 Cork Airport Business Park, Kinsale Road, 
Cork, Ireland, IE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                          Հանրապետություն

Գրանցված է 09.09.2014
_____________________
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Գրանցում No 1435
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11600
73 (1) Իրավատեր Ալ-Ֆախեր ֆոր թոբաքոու 
թրեյդենգ ընդ էյջնսիզ Քո., Լթդ
AL- FAKHER FOR TOBACCO TRADING AND 
AGENCIES CO., LTD, P.O. Box 911145, Amman 
11191 Jordan, JO
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ալ-Ֆախեր 
Ինթերնեշընլ Քո.
 AL- FAKHER INTERNATIONAL CO., P.O. Box 309, 
Ugland  House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman 
Islands, KY
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                              Հանրապետություն

Գրանցված է 09.09.2014
_____________________

Գրանցում No  1436
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18061
73 (1) Իրավատեր  «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, 
Մասիսի 31, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օբշչեստվո ս 
օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու 
«Մասլոէկստրակցիոննիյ զավոդ Յուգ Ռուսի»

O B S H C H E S T B O  S  O G R A N I C H E N N OY 
OTVETSTVENNOSTYU  “MASLOEKSTRAKTSIONNIY 
ZAVOD YUG RUSI”, Tolstogo sq., 8, RU-344037 
Rostov-on-Don, Russian Federation, RU

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                                  Հանրապետություն

Գրանցված է 10.09.2014
_____________________

Գրանցում No 1437
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 811, 2893
73 (1) Իրավատեր Դել Մոնթ Քորփորեյշն,
Դելավերի նահանգ

DEL MONTE CORPORATION, a Delaware 
corporation, One Market Street, San Francisco, 
California 94105, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դել Մոնթ Ֆուդզ, 
Ինք.
DEL MONTE FOODS, INC. One Maritime Plaza, San 
Francisco, California 94111, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                 Հանրապետություն

Գրանցված է 10.09.2014
_____________________

Գրանցում No 1438
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 21044
73 (1) Լիցենզատու «Միկինյան» ՍՊԸ, 
Վանաձոր, Գր. Լուսավորիչի 40, AM
73 (2) Լիցենզառու Ա/Ձ Նարա Մխիթարյան

Վանաձոր, Զաքարյան 6/29, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը 23.07.2023
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                  Հանրապետություն

Գրանցված է 12.09.2014
_____________________

Գրանցում No 1439
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19234
73 (1) Իրավատեր «Մելս Հարությունյան և 
բարեկամներ» ՍՊԸ, Երևան, Նորք 171, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Շեֆա Ֆրան-
չայզիզ ԼԹԴ.
SHEFA FRANCHISES LTD., 7 Ha Solela St., Beit-
Shemesh, 99052, Israel, IL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 18.09.2014
_____________________
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Գրանցում No  1440
Արտոնագրի զիջում
(11) Արտոնագիր No 2855 A
73 (1) Զիջող «ՍՊՍ Սիգարոն» ՍՊԸ
0076, Երևան, Հովհաննիսյան 24, AM
73 (2) Ստացող Սեմյոն Պողոսյան, 0012, Երևան, 
Թավրիզյան 46, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                           Հանրապետություն

Գրանցված է 24.09.2014
_____________________
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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 

    1658                24.03.2014

    2145                28.03.2014

    2749                12.03.2014

    2790                19.03.2014

    2819                12.03.2014

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)

     296U              19.03.2014

     298U              24.02.2014

     332U              12.03.2014

     355U              05.03.2014

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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Տեղեկություններ
Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия свидетельств на промышленные образцы

(за неуплату годовых госпошлин)

       80 S               05.03.2014
       81 S               05.03.2014
       87 S               17.03.2014
      206 S              19.03.2014
      207S               14.03.2014                             

Տեղեկություններ
Ապրանքային նշանի գրանցումն անվավեր ճանաչելու և 

ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения
 О  признании регистрации товарного знака недействительной

и о прекращении правовой охраны товарного знака 

Վկայագրի
համարը

Номер
патента

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
патента

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

      12146         05.08.2014
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Տեղեկություններ

Արդյունաբերական նմուշի գրանցումն անվավեր ճանաչելու
 և արդյունաբերական նմուշի  իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведение

 О  признании регистрации промышленного образца недействительным
и о прекращении правовой охраны промышленного образца

Վկայագրի
համարը

Номер
патента

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

        243 S           20.08.2014



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) 2873 (13) A 
F03B 7/00
F03B 13/00

(21) AM20140094 (22) 25.07.2014
(71) Грач Тер-Есаян (AM)
(72) Грач Тер-Есаян (AM)
(73) Грач Тер-Есаян, 0009, Ереван, Сасунци 
Давида 74 (AM)
(54) Гидротурбина
(57) Изобретение относится к гидравлическим 
двигателям и гидротурбинам и может быть 
использовано в качестве привода для электро-
генераторов.

Гидротурбина содержит установленный 
на рабочем валу ротор, который состоит из 
сердечника и одноразмерных, касающихся 
друг друга отрезков труб, расположенных по 
окружности сердечника. Согласно изобре-
тению оси отрезков труб криволинейны и 
расположены в плоскости перпендикулярной 
оси ротора. Устройство может быть выполнено с 
последовательно установленным на рабочем валу 
ротором с более чем одной секцией.

Упрощается конструкция, снижаются трудо-
затраты на изготовление, повышается к.п.д, 8 
ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2874 (13) A 
F24H 6/00

(21) AM20140083 (22) 02.07.2014
(71) Генрик Мхитарян (AM), Ваге Мхитарян (AM), 
Грант Мхитарян (AM)
(72) Генрик Мхитарян (AM), Ваге Мхитарян (AM), 
Грант Мхитарян (AM)
(73) Генрик Мхитарян, 0029, Ереван, 7-ая улица 
кв. Силикян, 23 (AM), Ваге Мхитарян, 0029, 
Ереван, 7-я улица кв. Силикян, 23 (AM), Грант 
Мхитарян, 0029, Ереван, 7-ая улица кв. Силикян, 
23 (AM)
(54) Установка для создания воздушных 
потоков и водонагрева

(57) Изобретение относится к области энергетики.
Установка содержит установленную с наклоном 
к горизонтальной плоскости туннельную нишу 
с входом потока теплого воздуха и с выходом 
потока холодного воздуха.

Перекрытие туннельной ниши содержит 
солнечный водонагреватель черного цвета, а 
выход туннельной ниши - суженный участок. В 
туннельной нише размещен зигзагообразный 
сотовый теплообменник с входом потока 
холодной воды и с выходом потока теплой воды, 
водохранилище холодной воды и бак набора 
теплой воды. Согласно изобретению туннельная 
ниша и теплообменник в центральной части 
разделены углообразно или аркообразно на два 
участка, а вход потока теплого воздуха аналогично 
выходу потока холодного воздуха имеет суженный 
участок, они присоединены туннельной нишой. 
Вся система теплоизолирована, при этом 
солнечный водонагреватель плоский сотовый 
теплообменник, покрытая  двухслойным стеклом, 
а трубопроводы установки имеют вентили.

Увеличивается мощность установки, повы-
шается производительность, 2 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2875 (13) A 
G01B 7/00

(21) AM20140078 (22) 20.06.2014
(71) “Государственный инженерный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Вардгес Нерсисян (AM)
(73) “Государственный инженерный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьяна 105 (AM)
(54) Индукционный толщиномер
(57) Изобретение относится к контрольно-
измерительным устройствам и может быть 
использовано для контроля толщины фольги 
и слоя электропроводного покрытия непо-
средственно при их прокатке и осаждении на 
изоляторе.
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Толщиномер содержит замкнутый магни-
топровод в виде четырехгранной полой призмы, 
в полости которого установлены два взаимно 
перпендикулярных центральных стержня, две 
последовательно встречно включенные намаг-
ничивающие обмотки, установленные на первом 
стержне симметрично по отношению ко второму 
стержню, измерительную обмотку, состоящую 
из двух последовательно встречно включенных 
секций, установленных на втором стержне 
симметрично по отношению к первому стержню, 
два щелевых зазора, выполненных на втором 
стержне симметрично по отношению к первому 
стержню. Каждая из секций измерительной 
обмотки состоит из двух последовательно 
встречно включенных подсекций. Одна из 
подсекций установлена по периметру внутренней 
части полости магнитопровода, а другая, 
намотанная бифилярно с обмоткой первой 
подсекции, установлена обходя второй цен-
тральный стержень. 

Повышается точность измерения, устра-
няется влияние существующих в измерительной 
зоне магнитного потока рассеяния и вспученного 
магнитного потока на выходной сигнал изме-
рительной обмотки, 2 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2876 (13) A 
G01N 1/00

(21) AM20140069 (22) 21.05.2014
(71) Гагик Еганян (AM), Сома Амбарцумян (AM)
(72) Гагик Еганян (AM), Сома Амбарцумян (AM)
(73) Гагик Еганян, 0028, Ереван, Киевян 7, кв. 45 
(AM), Сома Амбарцумян, 0097, Ереван, 16 квартал 
33, кв. 34 (AM)
(54) Способ обнаружения фрагментов A 
амилоидного фибриллярного белка в клетках 
крови
(57) Изобретение относится к медицине, а именно 
к лабораторным методам исследования.

Фрагменты A амилоидного фибриллярного  
белка в моноцитах крови свидетельствуют о 
неполной деградации SAA протеина в крови 
и накапливании их продуктов распада, что 
непременно приводит к строению фибриллярного 
белка амилоида, и свидетельствует о наличии 
процесса амилоидогенеза.

При отсутствии амилоида в биопсийном 
материале тканей больных страдаюших перио-
дической болезнью наличие фрагментов ами-
лоид ного фибриллярного белка в моноцитах 
крови может свидетельствовать о ранней фазе 
амилоидогенеза, когда амилоид в тканях пока 
не накопился.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2877 (13) A 
G01N 21/00

(21) AM20140082 (22) 01.07.2014
(71) Акоп Маргарян (AM), Давид Оганесян (AM), 
Нуне Акопян (AM)
(72) Акоп Маргарян (AM), Нелсон Табирян (US), 
Упендра Рохаджи (US), Владимир Арутюнян (AM), 
Нуне Акопян (AM), Давид Оганесян (AM), Тигран 
Саргсян (AM), Петрос Гаспарян (AM)
(73) Акоп Маргарян, 0055, Ереван, Тадевосян 
10, кв. 59 (AM), Давид Оганесян, 0026, Ереван, 
Гарегин Нжде 19, кв. 45 (AM), Нуне Акопян, 0033, 
Ереван, Баграмян 75, кв. 11 (AM)
(54) Прибор для измерения спектра кругового 
дихроизма
(57) Изобретение относится к области оптического 
приборостроения, в частности, разработке 
спектрополяриметра для регистрации кругового 
дихроизма в широком спектральном диапазоне, 
и может быть использовано в оптическом 
приборостроении.

Прибор для измерения спектра кругового 
дихроизма состоит из источника света, жидко-
кристаллической поляризационной дифрак-
ционной решетки, приемников. Согласно 
изобретению в качестве источника света исполь-
зована лампа с ксеноном под высоким давлением, 
между источником света и исследуемым образцом 
установлен монохроматор, в качестве приемников 
использованы два фотоприемника, к которым 
подключен логарифмический импедансный 
усилитель. Фотоприемники расположены на 
выходе дифракционной решетки перпен-
дикулярно направлению левой и правой круго-
выми поляризациями компонентам света, 
прошедшего через исследуемый образец. 

Увеличивается точность измерения спектра 
кругового дихроизма посредством жидко кристал-
лической поляризационной дифрак ционной 
решетки, 1 ил..

_____________________
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(51) (2014.01)  (11) 2878 (13) A 
G01R 29/00

(21) AM20140071 (22) 26.05.2014
(71) Эдуард Арутюнян (AM)
(72) Эдуард Арутюнян (AM)
(73) Эдуард Арутюнян, 0031, Ереван, Зограп 
115 (AM)
(54) Способ разделения сигнала из суммарного 
шума и регистрации его параметров
(57) Изобретение относится к измерительной 
технике и может быть использовано в акустике, 
при регистрации слабых сигналов и при передаче 
информации в наличии шума.

Сущность изобретения состоит в том, что 
из суммарного шума  разделяется волна сиг-
нала. Согласно изобретению в акустическом 
поле возбуждают опорную волну, близкую 
к частоте сигнальной волны и  с помощью 
интерференции этих волн отделяют волну сиг-
нала. Далее с помощью мёссбауэрского детек-
тора регистрируют параметры волны.

Позволяет регистрировать сигнал в условиях 
сильного шума.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2879 (13) A 
G01V 9/00

(21) AM20130068 (22) 21.05.2013
(71) Марина Геворгян (AM)
(72) Сергей Григорян (AM), Марина Геворгян (AM), 
Рудольф Геворгян (AM), Аршавир Оганесян (AM)
(73) Марина Геворгян, 0033, Ереван, В. Амбар-
цумяна 2, кв. 6 (AM)
(54) Способ поиска месторождений самоцветов
(57) Изобретение относится к области геохи-
мических исследований, в частности, к способам 
обнаружения месторождений самоцветов, а 
именно, граната.

Проводят отбор проб поверхностных пород, 
количественно-эмиссионным спектральным 
методом определяют концентрации 30 элементов 
в каждой пробе. Разделяют элементы-индикаторы 
и анализируют ореолы их рассеяния, исходя из 
величины значения концентрации элемента 
определяют место нахождения самоцветов. 
Анализ ореолов проводят на основании распре-
деления мультипликативных фоновых парамет-
ров вторичных ореолов рассеяния элементов-
индикаторов.

Повышается точность способа поиска место-
рождений самоцветов.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2880 (13) A 
H01F 13/00

(21) AM20140087 (22) 16.07.2014
(71) Андраник Оганесян (AM), Григорий Питке-
вич (AM)
(72) Андраник Оганесян (AM), Григорий Питке-
вич (AM)
(73) Андраник Оганесян, 0017, Ереван, 6-ая 
линия Саритага 36 (AM), Григорий Питкевич, 
0078,Ереван, Алабяна 59, кв. 16 (AM)
(54) Устройство размагничивания
(57) Изобретение относится к области электро-
техники, в частности, к технике полного размаг-
ничивания постоянных магнитов. 

Устройство содержит обмотку размагни-
чивания, блок формирования импульсов 
тока размагничивания и блок формирования 
импульсов управления. Блок формирования 
импульсов тока размагничивания осуществлен в 
виде тиристорного ключа. Блок формирования 
импульсов управления содержит генератор 
пилообразных сигналов и компаратор. Устройство 
дополнительно содержит задатчик интенсивности 
напряжения, таймер, пусковой триггер, релейный 
блок, оптическую пару, оптический блок контроля. 
Выход задатчика подключен к входу таймера и к 
инверсному входу компаратора. Вход пускового 
триггера подключен к выходу таймера, а выход 
– к входу релейного блока, выход которого 
подключен к входу задатчика. Прямой вход 
компаратора подключен к выходу генератора, а 
выход – к входу оптической пары, выход которой 
подключен к входу управления тиристорного 
ключа. Входы оптического блока контроля 
подключены соответственно к выходам ключа, 
а выход оптического блока – к входу генератора. 
Один из выходов ключа подключен также к 
обмотке. 

Повышается качество размагничивания, 
исключая возникновение механических ударов, 
расширяются функциональные возможности 
устройства, 4 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



95

ՄԱՍ 1
 

95

№ 10 
27 . 10 . 20 14

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) (2014.01)  (11) 377  (13) U 
C12G 3/00

(21) AM20140103U (22) 06.08.2014
(71) Арам Тадевосян (AM)
(72) Арам Тадевосян (AM)
(73) Арам Тадевосян (AM)
(54) Алкогольный напиток
(57) Изобретение относится к виноделию, в 
частности, к составам алкогольных напитков.

Алкогольный напиток содержит 96%-ый 
этиловый спирт, воду, ванилин, смесь 35,0-
37,0% спиртовых настоек  коры абрикосового 
дерева и абрикосовых сухофруктов взятых в 
объемном соотношении 1:2,5, 30-32% спиртовую 
настойку корицы, при следующем соотношении 
компонентов, мас. %: 96% этиловый спирт - 35,0-
37,0, ванилин - 0,1-0,2, смесь спиртовых настоек 
- 40,0-42,0 спиртовая настойка корицы – 2-3, 
вода - остальное – до крепости алкогольного 
напитка 37 %.

Рассширяется ассортимент алкогольных 
напитков.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 378  (13) U 
E04F 13/00

(21) AM20140074U (22) 11.06.2014
(71) ООО “Генман кет” (AM)
(72) Грант Гаспарян (AM)
(73) ООО “Генман кет” (AM)
(54) Стеновой блок
(57) Стеновой блок выполнен в виде прямо-
угольного параллелепипеда, верхние и нижние 
части боковых граней которого выполнены 
скошенными. На лицевой грани блока выполнен 
по крайней мере один горизонтальный и/или 
вертикальный паз.

Во втором примере осуществления пазы 
выполнены на двух противоположных гранях 
стенового блока.

В третьем примере осуществления на грани 
стенового блока с пазом выполнена по крайней 
мере одна выемка. 

На возведенной из стенового блока стене 
упрощается процесс монтажа электропроводки, 
2 ил..
(74) В. Петросян

_____________________

Сведения о выданных патентах
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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) 09-01 (11) 343  (13) S
(21) 20140023  (22) 08.08.2014
(71) ЗАО «МАП» (AM)
(72) Макар Петросян (AM)
(73) ЗАО «МАП», РА, Армавири марз, деревня 
Ленуги (AM)
(54) Бутылка (2 варианта)
(55)*

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 10 
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա 
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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