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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) 2806 (13) A
A23L 1/00

(21) AM20120122 (22) 21.08.2012
(71) Վահրամ Գաբզիմալյան (AM), Վարսենիկ 
Ավետիսյան (AM)
(72) Վահրամ Գաբզիմալյան (AM), Վարսենիկ 
Ավետիսյան (AM)
(73) Վահրամ Գաբզիմալ յան, 0005, Երևան, 
Արցախի 1,բն.32 (AM), Վարսենիկ Մարլիկի 
Ավետիսյան, 0025, Երևան, Հերացու 14/4 (AM)
(54) Բանջարեղենի խավիար
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյու նա-
բերությանը, մասնավորապես՝ բանջարեղենի 
խավիարին:

Խավիարը ներառում է խավիարի հիմք, 
տոմատի մածուկ, սոխ, տաքդեղ, բուսական յուղ 
և կերակրի աղ, ընդ որում, որպես խավիարի հիմք 
վերցված է գետնախնձոր, բաղադրամասերի 
հետևյալ համաբերակցությամբ. զանգվ. % 
գետնախնձոր՝ 38,0-38,5, տոմատի մածուկ՝ 
26,0-26,5, սոխ՝ 7,0-7,5, տաքդեղ՝ 22,9-23,4, 
բուսական յուղ՝ 3,6-4,1, կերակրի աղ՝ 0,4- 0,5:

Բարձրացվում են խավիարի զգայորոշման 
հատկությունները։

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2807 (13) A
A23N 3/00

(21) AM20120123 (22) 21.08.2012
(71) Վահրամ Գաբզիմալյան (AM), Վարսենիկ 
Ավետիսյան (AM)
(72) Վահրամ Գաբզիմալյան (AM), Վարսենիկ 
Ավետիսյան (AM)
(73) Վահրամ Գաբզիմալ յան, 0005, Երևան, 
Արցախի 1, բն. 32 (AM), Վարսենիկ Ավետիսյան, 
0025, Երևան, Հերացու 14/4 (AM)
(54) Մրգի հրուշակավորման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա բե-
րությանը, մասնավորապես՝ մրգի հրուշա կա-
վորման եղանակին:

Միրգը լվանում են, լցնում հրուշակավորող 
նյութի մեջ: Որպես հրուշակավորող նյութ 
վերցնում են գետնախնձորի պալարի ջրային 
լուծազատվածքը, ընդ որում մրգի և  գետնա-
խնձորի պալարի ջրային լուծազատվածքի 
հարաբերակցությունը  1,0 : 2,1-2,5  է:

Բարձրացվում է հրուշակավորված մրգի 
օրգանոլեպտիկ հատկությունները:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2808 (13) A
A61H 3/00

(21) AM20130056 (22) 22.04.2013
(71) Նարեկ Զաքարյան (AM)
(72) Միքայել Հարությունյան (AM), Սուրեն 
Սարգսյան (AM), Վիգեն Առաքելյան (FR), Նարեկ 
Զաքարյան (AM)
(73) Նարեկ Զաքարյան, 3601, Վայոց Ձորի մարզ, 
ք. Եղեգնաձոր, Միկոյան 12, բն. 20 (AM)
(54) Շարժմանն օժանդակող սարքի ակտիվ 
մոդուլ
(57) Գյուտը վերաբերում է վերականգնողական 
տեխնիկային, մասնավորապես` մարդու 
շարժողական գործառույթներին նպաստող 
և դրանք վերականգնող սարքերին, որոնք 
կարող են կիրառվել հենաշարժողական ապա-
րատի վնասվածքների հետևանքով դրանց 
ֆունկցիաների ժամանակավոր կամ մշտական 
կորստի դեպքում և տարեց մարդկանց օժան-
դակման համար:

Շարժմանն օժանդակող սարքի ակտիվ 
մոդուլն ունի մարդու հենաշարժողական համա-
կարգի հոդակապի երկու փոխկապակցված 
մասերին ամրացված և միմյանց նկատմամբ 
հարաբերական շարժման հնարավորությամբ 
տեղակայված երկու հատվածամաս, տվիչ-
ներ, ակտուատոր, կոնտրոլեր: Կոնտրոլերը 
միաց ված է ակտուատորին: Ակտուատորը 
միացված է հատվածամասերին, որոնցից 
յուրաքանչյուրը պատրաստված է կարբոնե 
կմախքից և էլեկտրաակտիվ պոլիմերային 
ակտուատորներից: Հատվածամասերն իրար 
միակցված են շարժական միացության ակտուա-
տորների և առաձգական տարրի միջոցով: 
Տվիչները տեղակայված են կմախքի վրա, 
որոնց գրանցած ազդակները փոխանցվում են 
կոնտրոլերին:

Ակտիվ մոդուլն ապահովում է հենաշար-
ժողական ապարատի հոդի բոլոր հնարավոր 
շարժումները և դրանց կառավարումը, 1 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2809 (13) A
B23C 3/00

(21) AM20120020 (22) 24.01.2012
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(71) «Հայաստանի պետական ճարտարա գի տա-
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային 
կազ մակերպություն (AM)
(72) Բորիս Բալասանյան (AM), Ստեփան Խրիս-
տա ֆորյան (AM), Արամ Բալասանյան (AM), 
Լարիսա Մութաֆյան (AM), Կարինե Գուլոյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտա րա գի-
տական համալսարան» պետական ոչ առև-
տրային կազմակերպություն, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM)
(54) Ճակատային ֆրեզի և նախա պատ րաստ-
վածքի համաչափության առանցքների միջև 
շեղման օպտիմալ չափի որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինության 
բնագավառին, մասնավորապես՝ ճակատային 
ֆրեզներով կտրման գործընթացին:

Ընտրված կտրման ռեժիմներով կատարում 
են նախապատրաստվածքի մշակում, չափում են 
կտրող ատամի ներխրման ընթացքում հարվածի 
ուժը, չափում են հարվածից հետո կտրող 
ատամի կտրման մեծագույն ուժը, ապա ֆրեզի 
և նախապատրաստվածքի համաչափության 
առանցքների միջև օպտիմալ շեղումը որոշում 
են առաջարկվող պայմանով:

Նվազում են հաստոցի թրթռոցները, բարձ -
րացվում է ճակատային ֆրեզի մաշա կայու-
նությունը, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2810 (13) A
B25B 15/00

(21) AM20120011 (22) 20.01.2012
(71) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(54) Բազմապտուտակահան
(57) Գյուտը վերաբերում է ձեռքի գործիքներին, 
մասնավորապես բազմապտուտակահաններին:

Բազմապտուտակահանն ունի աշխատան-
քային պտուտակահան գլխիկներով վեցանիստ 
իրան և գլխակալով բռնակ: Իրանը միևնույն 
կոորդինատական առանցքներն ունեցող գնդի 
և խորանարդի փոխհատված մարմին է, որի 
ութ գագաթները հատված են խորանարդի 
անկյունագծերին ուղղահայաց տարած հար-
թություններով՝ կազմելով լրացուցիչ անկյունային 
նիստեր: Իրանի յուրաքանչուր հիմնական նիստի 

կենտրոնում կատարված է աշխատանքային 
գլխիկ՝ ելուստի տեսքով: Աշխատանքային գլխիկ-
ները չափերով և տեսակներով տարբերվում 
են միմյանցից, իսկ անկյունային նիստերի վրա 
կատարված են սևեռման միջոցներ:

Բռնակի գլխակալի խոռոչն ունի չորս 
անկյունային շրջանաձև նիստեր, իսկ խոռոչի 
չորս հիմնական նիստերը կատարված են կիսա-
շրջանաձև բացվածքներով: Գլխակալն ունի 
լրացուցիչ կենտրոնական գլանաձև խոռոչ, 
իսկ անկյունային շրջանաձև նիստերի վրա 
կատարված են սևեռման միջոցներ:

Ընդլայնվում են գործիքի ֆունկցիոնալ հնա-
րավորությունները, 17 նկ.:
(74) Ռ. Մանասերյան

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2811 (13) A
B60C 23/00

(21) AM20130041 (22) 26.03.2013
(71) Անի Ավագյան (AM), Գագիկ Երիցյան (AM)
(72) Անի Ավագյան (AM), Գագիկ Երիցյան (AM)
(73) Անի Ավագյան, 0057, Երևան, Նազարբեկյան 
2, բն. 10 (AM), Գագիկ Երիցյան, 0004, Երևան, 
Ա. Բաբաջանյան 93, բն. 20 (AM)
(54) Տրանսպորտային միջոցի անվադողի օդի 
ճնշման վերահսկման սարք
(57) Սարքն ունի անվադողի հետ խողովակա-
շարի միջոցով միացվող ու անվի սռնուն համ-
առանցք ամրակցվող դիաֆրագմային խցիկ 
և ազդանշանային համակարգ: Խցիկի դիա-
ֆրագման միակցված է խցիկի զսպանակած 
կոթին: Կոթի ծայրը եռաստիճան է և ուղղված 
է դեպի տրանսպորտային միջոցի կամրջակի 
հեծանի ներսը: Անվի կիսասռնին կատարված 
է խցիկի կոթին համապատասխանող առանց-
քային կենտրոնական անցքով: Հեծանը և 
կիսասռնին ունեն կիսասռնու կենտրոնական 
անցքին ուղղահայաց մեկական լուսատար անցք: 
Հեծանի վրա լուսատար անցքի ուղղությամբ 
տեղակայված է լուսադիոդ: Ազդանշանային 
համակարգն ունի կոմպարատոր, որի մեկ 
մուտքին միացված են լուսադիոդը ու ԵՎ 
տրա մաբանական բլոկ, իսկ մյուս մուտքին՝ 
դիմադրություն: ԵՎ տրամաբանական բլոկի 
ելքը միացված է RS տրիգերի առաջին մուտքին, 
իսկ կոմպարատորի ելքը՝ RS տրիգերի երկրորդ 
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մուտքին: Կոմպարատորի ելքը ուժեղարարի 
միջոցով միացված է ցուցանշման բլոկին: 
Հեծանի վրա՝ լուսադիոդին համառանցք և դրան 
հա կա դիր տեղակայված է լրացուցիչ լուսադիոդ: 
Ազդանշանային համակարգը լրացուցիչ ունի 
պահաժամի սարք, որի մուտքը միացված է RS 
տրիգերի ելքին, իսկ ելքը՝ ուժեղարարի մուտքին:  

Բարձրացվում է սարքի աշխատանքի 
հուսալիությունը, պարզեցվում է կառուցվածքը, 
2 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2812 (13) A
C12G 3/00

(21) AM20130114 (22) 05.08.2013
(71) Կարեն Կազումյան (AM), Մանվել Սուքոյան (AM)
(72) Կարեն Կազումյան (AM), Մանվել Սուքոյան (AM)
(73) Կարեն Կազումյան, 0010, Երևան, Վար-
դանանց 2-րդ նրբ. 6, բն. 3 (AM), Մանվել Սուքոյան, 
4003, Տավուշի մարզ, գյուղ Ակնաղբյուր (AM)
(54) Բրենդիի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գինեգործությանը, 
մասնավորապես` բրենդիի ստացման եղա-
նակներին:

Միրգը տրորում են, մամլում, քաղցուին 
ավելաց նում են խմորասունկ, այնուհետև 
ստացված գինենյութը թորում են, որից 
հետո ստացված սպիրտը հասունացնում են, 
կուպաժավորում՝ փափուկ ջրի և շաքարի 
օշարակի ավելացմամբ, մշակում են ցրտով և 
ֆիլտրում, ընդ որում, որպես միրգ վերցնում են 
ծիրանը, քաղցուին լրացուցիչ ավելացնում են 5 
գ/100սմ3 հարաբերակցությամբ մեղր և ծիրանի 
չկոտրած կորիզներ, իսկ հասունացումից հետո՝ 
տվյալ սպիրտով թրմում են ծիրանի կորիզների 
միջուկները 10 լ/կգ հարաբերակցությամբ:

Բարձրացվում է բրենդիի որակը, 1 նկ.:
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2813 (13) A
F16B 12/00

(21) AM20130147 (22) 01.11.2013
(71) Արաիկ Լևիկի Գևորգյան (AM)
(72) Արաիկ Լևիկի Գևորգյան (AM)
(73) Արաիկ Լևիկի Գևորգյան, 0031, Երևան, 
Զոհրապի 108 (AM)

(54) Փայտյա տարրերի միացման հանգույց
(57) Գյուտը վերաբերում է փայտյա տարրերի 
միացման հանգույցներին և կարող է օգտագործվել, 
մասնավորապես այն դեպքերում, երբ փայտյա 
տարրերից կազմված իրը նախորոշված է պահել 
հեղուկ միջավայրում:

Փայտյա տարրերի միացման հանգույցի 
միացվող տարրերը կիպ հպվում են իրենց 
ճակատային մասերով և կապվում իրար փայտյա 
գլանաձև ներդրովի բութակների միջոցով: 
Գյուտի համաձայն, հպվող մակերևույթներից 
յուրաքանչյուրի վրա կատարված է գոգա-
վորություն:

Պահպանվում է հանգույցի տարրերի հպվող 
ճակատային մակերևույթների իրար նկատմամբ 
կիպ դիրքը` նաև հանգույցը հեղուկի մեջ 
ընկղմված լինելու պայմաններում, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2814 (13) A
G01R 29/00

(21) AM20130070 (22) 23.05.2013
(71) Երևանի կապի միջոցների ԳՀԻ (AM)
(72) Մհեր Վարդգեսի Մարկոսյան (AM), Վահան 
Հենրիկի Ավետիսյան (AM), Արմեն Համլետի Նիկո -
ղոսյան (AM), Արեգ Արարատի Սարգսյան (AM)
(73) «Երևանի կապի միջոցների գիտա հետա-
զոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0015, Երևան, 
Ձորափի 26 (AM) 
(54) Ուղղաթիռի միջոցով վերգետնյա անտե-
նայի ուղղորդվածության դիագրամի չափման 
եղանակ 
(57) Գյուտը վերաբերում է անտենային տեխնիկայի 
ոլորտին, կարող է կիրառվել վերգետնյա անտե-
նային ցանցերի և գերկարճալիքային տիրույթի 
անտենաների պարամետրերի չափման համար:

Գյուտի խնդիրը  չափումների արժեքի նվա-
զեցումն է։

Վերգետնյա փորձարկվող ընդունիչ անտե-
նայի ուղղորդվածության դիագրամի (ՈՒԴ) 
չափումների առաջարկվող եղանակը` շրջաթիռ 
մեթոդով, բաղկացած է երկու փուլերից։

Առաջին փուլը թույլ է տալիս որոշել ՈՒԴ-
ն ուղղահայաց հարթության մեջ աջ և ձախ 
վերին ուղղաձիգ կիսահարթություններում 0°-
20° անկյունային սեկտորներում, ուղղաթիռի 
դանդաղ ուղղաձիգ թռիչքների օգնությամբ։
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Երկրորդ փուլը թույլ է տալիս որոշել ուղղա-
հայաց հարթության մեջ ՈՒԴ-ն ամբողջ վերին 
կիսահարթությունում, բացառությամբ հորիզոնից 
մինչև 1° ընկած անկյունային սեկտորները։ 
Երկրորդ փուլում ուղղահայաց հարթության 
մեջ ՈՒԴ-ի մասին տվ յալների ստացումը 
կատարվում է տարբեր հարկերում` ուղղաթիռի 
հորիզոնական թռիչքներով, իսկ հարկերի 
քանակը չի գերազանցում 10-ը։ Առաջին հարկի 
բարձրությունը հավասար է ուղղաթիռի անվտանգ 
հորիզոնական թռիչքի մինիմալ բարձրությանը, 
իսկ վերջին հարկի բարձրությունը հավասար է  
փորձարկվող անտենայի չափումների համար 
ընտրված հեռավոր գոտու հեռավորությանը։

Նվազեցվում է չափումների արժեքը, 2 նկ.:
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2815 (13) A
G02F 1/00

(21) AM20130109 (22) 16.07.2013
(71) «Երևանի պետական համալսարան», պետա-
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM), 
Բիմ Էնջինիրինգ ֆոր Ըդվանսթ Մեժըմընթս Քո. 
(US), Բրուկհեվընի Ազգային Լաբորատորիա (US)
(72) Հակոբ Մարգարյան (AM), Վլադիմիր Հարու-
թյունյան (AM), Նելսոն Թաբիրյան (US) Նունե 
Հակոբյան (AM), Վալերի Աբրահամյան (AM), 
Դավիթ Հովհաննիսյան (AM), Տիգրան Սարգսյան 
(AM), Արտաշես Մովսիսյան (AM), Պետրոս 
Գասպարյան (AM)
(73) «Երևանի պետական համալսարան», պետա-
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0025, 

Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM), Բիմ Էնջինիրինգ 
ֆոր Ըդվանսթ Մեժըմընթս Քո., 32789, Ֆլորիդա, 
Վինտեր Պարկ, 809 Հարավային Օռլանդոյի 
պողոտա, շին.1 (US), Բրուկհեվընի Ազգային 
Լաբորատորիա, 11973, Նյու-Յորք, Ուպտոն, շին. 
197D (US)
(54) Մոնոխրոմատիկ լուսային ճառագայթի 
բևեռացման փոփոխության գրանցման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է օպտիկայի ոլորտին, 
մասնավորապես՝ օպտիկական չափում ներ կա-
տարելու նոր եղանակի մշակմանը, և կարող 
է կիրառվել պոլ յարիմետրիայում, սպեկտրո-
պոլյարիմետրիայում և էլիփսո մետրիայում:

Առաջարկվում է մոնոխրոմատիկ լուսային 
ճառագայթի բևեռացման վեկտորի փոփոխման 
գրանցման եղանակ, որը հիմնված է առանցքային 
համաչափությամբ հեղուկ բյուրեղային հապա-
ղիչի և բևեռացման դիֆրակցիոն ցանցի օգտա-
գործման վրա: Ռադիալ համաչափությամբ 
փուլային հապաղիչը թույլ է տալիս ստեղծել 
միանշանակ համապատասխանություն նրա 
վրա ընկնող ճառագայթի բևեռացման վեկ-
տորի վիճակի և նրանից հետո տեղադրված 
բևեռացման դիֆրակցիոն ցանցի միջով անցած 
ճառագայթի ռադիալ համաչափությամբ օժտված 
ինտենսիվության բաշխվածության միջև:

Առաջարկվող մոնոխրոմատիկ լուսային ճա-
ռագայթի բևեռացման փոփոխման գրանցման 
եղանակում բևեռացման վեկտորի վիճակը 
որոշվում է Ստոքսի պարամետրերի արժեքներով, 
որոնք ստացվում են ընդամենը մեկ չափման 
միջոցով, 33 նկ.:

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

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

21
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(51) (2014.01)  (11) 347  (13) U
B65D 85/00

(21) AM20130142U (22) 14.10.2013
(71) Աշոտ Ռուբենի Գրիգորյան (AM), Սերգեյ 
Գարեգինի Հովակիմյան (AM), Էդուարդ Կարենի 
Սիմոնյան (AM)
(72) Աշոտ Ռուբենի Գրիգորյան (AM), Սերգեյ 
Գարեգինի Հովակիմյան (AM), Էդուարդ Կարենի 
Սիմոնյան (AM)
(73) Աշոտ Ռուբենի Գրիգորյան, 0051,Երևան, 
Կոմիտասի պող. 33ա, բն. 111 (AM), Սերգեյ 
Գարեգինի Հովակիմյան, 0708, Արարատի 
մարզ, գ. Ազատավան, Բարեկամության 21 
(AM), Էդուարդ Կարենի Սիմոնյան, 0055, Երևան 
Սողոմոն Տարոնցի նրբ. 2, բն. 12 (AM)
(54) Լավաշի փաթեթվածք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է մարդու 
կենսական պահանջները բավարարող պարա-
գաներին, մասնավորապես` լավաշի փաթե-
թավորմանը:

Լավաշը դրված է հիգիենիկ պոլիէթիլենային 
պարկի մեջ, որն էլ իր հերթին դրված է տուփի 
մեջ: Երբ հեռացնում են տուփի երեսային շերտի 
թղթե պատյանը, այնտեղ երևում է լավաշը՝ 
տեղադրված պոլիէթիլենային պարկի մեջ: 
Առաջին հերթին հեռացնում են պոլիէթիլենային 
շերտի վերին մասը, որպեսզի հանվի առաջին 
լավաշը: Տուփի մեջ լավաշները դասավորված 
են այնպես, որ ամեն անգամ լավաշ քաշելիս 
դուրս գա այդ լավաշին հաջորդող լավաշի 
վերին մասը,և հաջորդ լավաշը հեշտությամբ 
հանվի, մինչև լավաշի ավարտվելը տուփում: Եթե 
տուփում դեռ լավաշ է մնացել, և այն ցանկանում 
են թողնել հետո, տուփը փակում են թղթե 
պատյանով, որպեսզի լավաշը չչորանա:

Լավաշի օգտագործումը դառնում է ավելի 
հարմարավետ և հիգիենիկ, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 348 (13) U
C02F 1/00

(21) AM20130151U (22) 06.11.2013
(71) Մկրտիչ Անդրանիկի Մելիքյան (AM)
(72) Մկրտիչ Անդրանիկի Մելիքյան (AM)

(73) Մկրտիչ Մելիքյան, 0025, Երևան, Այգեստանի 
9-րդ փող., 4 (AM)
(54) Ջրի էլեկտրաքիմիական մշակման սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է կիրառական 
էլեկտրաքիմիային, մասնավորապես ջրի 
էլեկտրաքիմիական մշակման սարքերին, և 
կարող է օգտագործվել բուժաառողջարա րա-
կան պրոցեդուրաների համար, սննդի արդյու-
նաբերության և գյուղատնտեսության մեջ:

Ջրի էլեկտրաքիմիական մշակման սարքն 
ունի խողովակաձև արտաքին էլեկտրոդ, դրա 
խոռոչում համառանցք տեղակայված իոնա-
թափանց դիաֆրագմա և ներքին էլեկտրոդ, ընդ 
որում, արտաքին և ներքին էլեկտրոդների միջև 
կա բացակ, իսկ էլեկտրոդներից յուրաքանչյուրն 
ունի էլեկտրասնման աղբյուրին միացնելու 
արտանցիչ: Առաջարկության համաձայն, 
իոնաթափանց դիաֆրագման տեղակայված 
է էլեկտրոդների նկատմամբ բացակով և 
ունի էլեկտրասնման աղբյուրին միացնելու 
արտանցիչ, ներքին էլեկտրոդը խողովակա-
ձև է, ունի իր անցքը փակող անջրանցիկ 
միջնորմ, որը բաժանում է էլեկտրոդի խոռոչը 
մուտքային և ելքային մասերի, մուտքային և 
ելքային մասերի պատերին կատարված են 
շառավղային անցքեր, իսկ արտաքին էլեկ-
տրոդի ճակատներին նստեցված են բացակը 
հերմետիկացնող ծայրոցներ: Իոնաթափանց 
դիաֆրագման պատրաստված է մետաղական 
ցանցից: Ծայրոցների դեպի արտաքին էլեկտրոդ 
ուղղված ճակատներին կատարված են արտաքին 
էլեկտրոդի և իոնաթափանց դիաֆրագմայի 
տրամագծային չափերին համապատասխան 
օղակաձև սևեռիչ փորվածքներ:

Պարզեցվում է կառուցվածքը և հեշտացվում 
է դրա շահագործումը, 1 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 349  (13) U
C02F 1/00

(21) AM20130150U (22) 05.11.2013
(71) Մկրտիչ Անդրանիկի Մելիքյան (AM)
(72) Մկրտիչ Անդրանիկի Մելիքյան (AM)
(73) Մկրտիչ Անդրանիկի Մելիքյան, 0025, 
Երևան, Այգեստանի 9-րդ փող. 4 (AM)

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
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(54) Ջրի էլեկտրաքիմիական մշակման սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է կիրառական 
էլեկտրաքիմիային, մասնավորապես՝ ջրի էլեկ-
տրաքիմիական մշակման սարքերին, և կարող է 
օգտագործվել բուժաառողջարարական պրոցե-
դուրաների համար սննդի արդյունաբերության 
և գյուղատնտեսության մեջ:

Ջրի էլեկտրաքիմիական մշակման սարքն 
ունի խողովակաձև արտաքին էլեկտրոդ, դրա 
խոռոչում համառանցք տեղակայված ներքին 
էլեկտրոդ: Արտաքին և ներքին էլեկտրոդների 
միջև կա բացակ: Էլեկտրոդներից յուրաքանչյուրն 
ունի էլեկտրասնման աղբյուրին միացնելու 
արտանցիչ: Առաջարկության համաձայն 
ներքին էլեկտրոդը խողովակաձև է, ունի իր 
անցքը փակող անջրանցիկ միջնորմ, որը 
բաժանում է էլեկտրոդի խոռոչը մուտքային 
և ելքային մասերի: Մուտքային և ելքային 
մասերի պատերին կատարված են շառավղային 
անցքեր, իսկ արտաքին էլեկտրոդի ճակատնե-
րին նստեցված են բացակը հերմետիկացնող 
ծայրոցներ: Ծայրոցների դեպի արտաքին էլեկ-
տրոդ ուղղված ճակատներին կատարված 
են արտաքին էլեկտրոդի տրամագծային չա-
փերին համապատասխան օղակաձև սևեռիչ 
փորվածքներ:

Պարզեցվում է կառուցվածքը և հեշտացվում 
է շահագործումը, 1 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 350  (13) U
E04F 13/00

(21) AM20130130U (22) 23.09.2013
(71) Լենդրուշ Ադամյան (AM)
(72) Լենդրուշ Ադամյան (AM)
(73) Լենդրուշ Ադամյան (AM)
(54) Երեսպատման սալիկով որմնաբլոկ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է շինա-
րարությանը և կարող է օգտա գործվել երես-
պատվածքով արտաքին պա տերի կանգ նեցման 
համար։

Երեսպատման սալիկով որմնաբլոկն 
ունի որմնաբլոկի արտաքին մակերևույթին 
կատար ված փորակ: Փորակը կատարված 
է հորի զոնական՝ որմնաբլոկի վերին կողով 
և սուր անկյան ձև ունեցող հատույթով, իսկ 
երեսպատման սալիկի վերին կողի երկայնքով 
դրա ներքին կողմից կատարված է փորակին 
համապատասխանող ելուստ՝ նույնպիսի անկյան 
ձև ունեցող հատույթով։

Պարզեցվում է պատի շարվածքը, նվազում է 
ինքնարժեքը և արագանում է պատի շարվածքը, 
5 նկ.։
(74) Ա. 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) 06-03 (11) 322  (13) S 
21-01

(21) 20130032  (22) 25.11.2013
(71) Պարույր Կարանի Ենոքյան (AM)
(72) Պարույր Կարանի Ենոքյան (AM)
(73) Պարույր Կարանի Ենոքյան, Երևան, Եր. 
Քոչարի փ.15 շ., բն. 14 (AM)
(54) Շախմատի խաղասեղան իր ֆիգուրներով 
(«Վագր», «Առյուծ», «Հեծյալ թագուհի»)
(55)
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

_____________________

(51) 11-01 (11) 323  (13) S
(21) 20130029  (22) 03.10.2013
(71) Նարինե Գևորգյան, Երևան, Գ. Նժդեհի 13/2, 
բն. 3 (AM)
(72) Նարինե Գևորգյան (AM)
(73) Նարինե Գևորգյան, Երևան, Գ. Նժդեհի 
13/2, բն. 3 (AM)
(54) Զարդեր պատրաստված մետաղալարից 
(9 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
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար

 646

 526

 740
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 2 

25 .02 . 20 14

(210) 20101326  (111) 20947
(220) 16.09.2010 (151) 01.02.2014
   (181) 16.09.2020
(730) Բուրգեր Քինգ Քորփորեյշն, US 
(442) 21.10.2010
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. համբուրգերներ, պահա-
ծոյացված, չորացված և ջերմամշակման 
են թարկ ված մրգեր և բանջարեղեն. խորտիկներ, 
խոզի ապխտած կրծքամիս. պանիր. կարտոֆիլ 
«ֆրի», կարտոֆիլի չիպսեր, կարտոֆիլի կեղևի 
տապակած շերտեր. ձկան ֆիլե, ձկան մսից 
պատրաստած մթերքներ. կաթ, կաթնային 
կոկտեյլներ, կաթնային ըմպելիքներ. թթու 
դրած բանջարեղեն. թթու դրած վարունգ. 
պահածոյացված սոխ. պատրաստի սնունդ և 
սննդի բաղադրիչներ. ապուրներ. ձու. կաթի 
հիմքով աղանդեր և կոկտեյլներ.

դաս 30. սենդվիչներ, տաք սենդվիչներ. 
բիֆշտեքսով սենդվիչներ, հավի մսով 
սենդվիչներ, ձկան մսով սենդվիչներ. հաց. 
մթերքով լցոնած հաց. լցոնած բուլկիներ և 
սենդվիչներ. բուրգերներ՝ ընդգրկված 30-րդ 
դասում. բլիթով փաթաթած ուտեստներ. 
համեմունքներ. մանանեխ, կետչուպ, մայոնեզ, 
աղցանների սոուսներ և համեմունքներ. թխած 
անուշեղեն. շոկոլադահամ բաղադրիչներով 
չորաբլիթներ. մուսեր. մրգային պաղպաղակ. 
կաթի հիմքով աղանդեր. թխվածքաբլիթներ, 
աղանդերային պուդինգներ, աղանդերային 
սուֆլեներ. բուրավետացված, քաղցրացված 
աղանդերային դոնդողներ. պաղպաղակ և պաղ-
պաղակից արտադրանք. սառը և սառեցված 
քաղցրավենիք և աղանդեր. պատրաստի 
աղանդեր. խտացրած սոուսների տեսքով համե-
մունքներ.

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգե-
գործական, անտառային և հացահատիկային 
մթերք ներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կեն դանիներ. թարմ մրգեր ու բանջարեղեն. 
սեր մեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային  
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգա-
հյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատ-
րաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20101327  (111) 20948
(220) 16.09.2010 (151) 01.02.2014
   (181) 16.09.2020
(730) Բուրգեր Քինգ Քորփորեյշն, US 
(442) 21.10.2010
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. համբուրգերներ, պահա-
ծոյացված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկ ված մրգեր և բանջարեղեն. խորտիկներ, 
խոզի ապխտած կրծքամիս. պանիր. կարտոֆիլ 
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«ֆրի», կարտոֆիլի չիպսեր, կարտոֆիլի կեղևի 
տապակած շերտեր. ձկան ֆիլե, ձկան մսից 
պատրաստած մթերքներ. կաթ, կաթնային 
կոկտեյլներ, կաթնային ըմպելիքներ. թթու 
դրած բանջարեղեն. թթու դրած վարունգ. 
պահածոյացված սոխ. պատրաստի սնունդ և 
սննդի բաղադրիչներ. ապուրներ. ձու. կաթի 
հիմքով աղանդեր և կոկտեյլներ.

դաս 30. սենդվիչներ, տաք սենդվիչներ. 
բիֆշտեքսով սենդվիչներ, հավի մսով սենդ-
վիչներ, ձկան մսով սենդվիչներ. հաց. մթերքով 
լցոնած հաց. լցոնած բուլկիներ և սենդվիչներ. 
բուրգերներ՝ ընդգրկված 30-րդ դասում. բլիթով 
փաթաթած ուտեստներ. համեմունքներ. 
մա նանեխ, կետչուպ, մայոնեզ, աղցանների 
սոուս ներ և համեմունքներ. թխած անուշեղեն. 
շոկո լադահամ բաղադրիչներով չորաբլիթներ. 
մուսեր. մրգային պաղպաղակ. կաթի հիմքով 
աղանդեր. թխվածքաբլիթներ, աղանդերային 
պուդինգներ, աղանդերային սուֆլեներ. 
բուրավետացված, քաղցրացված աղանդերային 
դոնդողներ. պաղպաղակ և պաղպաղակից 
արտադրանք. սառը և սառեցված քաղցրավենիք 
և աղանդեր. պատրաստի աղանդեր. խտացրած 
սոուսների տեսքով համեմունքներ.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգե գործա-
կան, անտառային և հացահատիկային մթերք-
ներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդանիներ. թարմ մրգեր ու բանջարեղեն. 
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային  ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20101328  (111) 20949
(220) 16.09.2010 (151) 01.02.2014
   (181) 16.09.2020
(730) Բուրգեր Քինգ Քորփորեյշն, US 
(442) 21.10.2010

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, դեղին, 
կարմիր և սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ։

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

մսի էքստրակտներ. համբուրգերներ, պահա-
ծոյացված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. խորտիկներ, 
խոզի ապխտած կրծքամիս. պանիր. կարտոֆիլ 
«ֆրի», կարտոֆիլի չիպսեր, կարտոֆիլի կեղևի 
տապակած շերտեր. ձկան ֆիլե, ձկան մսից 
պատրաստած մթերքներ. կաթ, կաթնային 
կոկտեյլներ, կաթնային ըմպելիքներ. թթու 
դրած բանջարեղեն. թթու դրած վարունգ. 
պահածոյացված սոխ. պատրաստի սնունդ և 
սննդի բաղադրիչներ. ապուրներ. ձու. կաթի 
հիմքով աղանդեր և կոկտեյլներ.

դաս 30. սենդվիչներ, տաք սենդվիչներ. 
բիֆշտեքսով սենդվիչներ, հավի մսով 
սենդվիչներ, ձկան մսով սենդվիչներ. հաց. 
մթերքով լցոնած հաց. լցոնած բուլկիներ և 
սենդվիչներ. բուրգերներ՝ ընդգրկված 30-րդ 
դասում. բլիթով փաթաթած ուտեստներ. 
համեմունքներ. մանանեխ, կետչուպ, մայոնեզ, 
աղցանների սոուսներ և համեմունքներ. թխած 
անուշեղեն. շոկոլադահամ բաղադրիչներով 
չորաբլիթներ. մուսեր. մրգային պաղպաղակ. 
կաթի հիմքով աղանդեր. թխվածքաբլիթներ, 
աղանդերային պուդինգներ, աղանդերային 
սուֆլեներ. բուրավետացված, քաղցրացված 
աղանդերային դոնդողներ. պաղպաղակ 
և պաղպաղակից արտադրանք. սառը և 
սառեցված քաղցրավենիք և աղանդեր. 
պատրաստի աղանդեր. խտացրած սոուսների 
տեսքով համեմունքներ.
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դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդանիներ. թարմ մրգեր ու 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 մրգա-
հյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատ-
րաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20130518  (111) 20950
(220) 19.04.2013 (151) 01.02.2014
   (181) 19.04.2023
(730) «Կոսկա գրուպ» ՍՊԸ, 0010, Երևան, 
Վարդանանց փակ. 8, 1/4 տարածք, AM 
(442) 17.05.2013
(540) 

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք 

նախատեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակներով, 
լուսա նկարչության, գյուղատնտեսության, այ գե -
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 նպա-
տակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խա ծա-
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղարվես-
տական տպագրության համար.

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

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

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և 
շինու թյուններ. մետաղյա նյութեր ռելս-
ուղիների 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. 
շարժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). կցորդիչներ, միացք-
ներ, կցիչներ և փոխանցման տարրեր (բացա-
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ռությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
մի ջոց ների համար նախատեսվածների). գյու-
ղա  տնտեսական 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 տո -
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափ ման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղե կատվության թվային  այլ կրիչներ. 
կանխա  վճարով աշխատող ապարատների 
մե խա   նիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակ մարիչներ.

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

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

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապա րատներ.

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 
պի տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացա-
ռությամբ սարքավորումների). պլաստ մասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատ-
րաստված 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.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և 
բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուց-
վածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա հուշ-
արձաններ.

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 
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համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախճ-
ապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա-
սաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկա րան ներ, 
բրեզենտ, առագաստներ, պար  կեր և տոպրակներ 
(որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում). 
խծուծման նյութեր (բացառությամբ ռետինից և 
պլաստմասսայից պատրաստվածների). մանա-
ծագործական թել քա հումք.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա գոր-
ծության 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 
ծա ղիկ ներ.

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, 
սա ռեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

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 մրգա-
հյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատ-
րաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քավորումների 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 ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

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

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կենդա   նի-
ների և մարդկանց հիգիենիկ և կոս  մե տիկական 
ծառայություններ. գյուղա տնտեսական, այգեգոր-
ծական և անտառային ծառայություններ.

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

____________________

(210) 20130800 (111) 20951
(220) 12.06.2013 (151) 01.02.2014
   (181) 12.06.2023
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(730) Գալդերմա Ս.Ա., CH 
(442) 06.08.2013
(540) 

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

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ.
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր.
դաս 10. բժշկական սարքեր:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20130860 (111) 20952
(220) 25.06.2013 (151) 01.02.2014
   (181) 25.06.2023
(730) Հայաստանի պետական տնտեսա գի-
տական համալսարան ՊՈԱԿ, 0025, Երևան, 
Նալբանդյան 128, AM 
(442) 06.08.2013
(540) 

(526) «RESEARCH CENTER» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բոսո-
րագույն և մոխրագույն գունային հա մակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). 
դաս 42. վերլուծումներ և հետազոտու թյուններ:

____________________

(210) 20130863 (111) 20953
(220) 26.06.2013 (151) 01.02.2014
   (181) 26.06.2023

(730) «Սնեկարմ ինվեստ» ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակի 2-րդ փող., 73տ, AM 
(442) 18.07.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կար  միր, սպիտակ, դեղին, սև, և բաց դարչ-
նագույն գունային համակցությամբ:

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

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

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

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

____________________
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(210) 20130898 (111) 20954
(220) 03.07.2013 (151) 01.02.2014
   (181) 03.07.2023
(730) «Այգեզարդի գինու-կոնյակի գործարան» 
ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Այգեզարդ, AM 
(442) 18.07.2013
(540) 

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

____________________

(210) 20131057  (111) 20955
(220) 02.08.2013 (151) 01.02.2014
   (181) 02.08.2023
(730) «Մարի հրատարակչություն» ՍՊԸ, 
Երևան, Նորքի 2-րդ զանգված, Ն. 
Ստեփանյան, 9-րդ շ., բն. 47, AM 
(442) 20.08.2013
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացառու-
թյամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. գիրք, տետր, ամսագիր, 
բրոշյուր:

____________________

(210) 20131083  (111) 20956
(220) 07.08.2013 (151) 01.02.2014
   (181) 07.08.2023
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 20.08.2013
(540) 

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք.
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20131084  (111) 20957
(220) 07.08.2013 (151) 01.02.2014
   (181) 07.08.2023
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 20.08.2013
(540) 

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք.
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20131085  (111) 20958
(220) 07.08.2013 (151) 01.02.2014
   (181) 07.08.2023
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(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 20.08.2013
(540) 

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք.
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20131101  (111) 20959
(220) 08.06.2013 (151) 01.02.2014
   (181) 08.06.2023
(730) Գոռ Սարգսյան, Երևան, Մամիկոնյանց 
50 շ., բն. 16, AM 
(442) 06.09.2013
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ.

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

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգ չային ապարատների և ծրագրերի մշա-
կում և կատարելագործում.

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

____________________

(210) 20131103  (111) 20960
(220) 09.08.2013 (151) 01.02.2014
   (181) 09.08.2023
(730) «Գործք» ՍՊԸ, Երևան, Սարմենի 1, 2/1 
տարածք, AM 
(442) 06.09.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գույնով:
(511) 

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

____________________

(210) 20131152  (111) 20961
(220) 23.08.2013 (151) 01.02.2014
   (181) 23.08.2023
(730) «Արթսուիթ» ՍՊԸ, Երևան, Նաիրի 
Զարյան 122, AM 
(442) 06.09.2013
(540) 
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(526) «SWEET» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և արծաթագույն գունային համակ ցու-
թյամբ:

(511) 
դաս 30. քաղցրավենիք, հրուշակեղեն, 

տորթեր.
դաս 35. առևտուր.
դաս 43. հրուշակարան, սրճարան:

____________________

(210) 20131339  (111) 20962
(220) 07.10.2013 (151) 01.02.2014
   (181) 07.10.2023
(730) Կարեն Համլետի Աղաջանյան, Երևան, 
Օգանովի 4-րդ շ., բն. 71, AM 
(442) 18.10.2013
(540) 

(526) «PRIMUS INTER PARES» և «ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ» արտահայտություններն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 

և բաց կապույտ, սպիտակ և արծաթագույն 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 39. տուրիզմ, ավիատոմսերի վաճառք 

և տուրիստական գործունեություն:
____________________

(210) 20121117  (111) 20963
(220) 17.08.2012 (151) 03.02.2014
   (181) 17.08.2022

(730) ՖԴ Մենեջմենթ, Ինք., Դելավերի 
նահանգ, US 
(442) 20.11.2012
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիքային իրեր անձնական օգտա-
գործման համար, մասնավորապես՝ օծանելիք, 
հոտավետ ջուր, անուշաբույր ջուր, անուշաբույր 
ջուր (օդեկոլոն), քյոլնի ջուր (օդեկոլոն) և 
մարմնի սփրեյ. խոնավացնող լոսյոններ ու 
քսուքներ. բուրումնավետ լոսյոններ մարմնի 
համար, սկրաբներ ոտքերի ու մարմնի համար. 
միջոցներ սափրվելուց հետո օգտագործման 
համար. հոտավետ դիմափոշի մարմնի համար. 
ձեռքի, ոտքի, դեմքի և մարմնի քսուքներ. 
հոտազերծիչներ և հարդարանքի (արդուզարդի) 
միջոցներ քրտնելու դեմ (հարդարանքի 
(արդուզարդի) պարագաներ). մարմնի ժելեր. 
ժելեր լոգանքի և ցնցուղի համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20121691  (111) 20964
(220) 13.12.2012 (151) 03.02.2014
   (181) 13.12.2022
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 
Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 21.02.2013
(310) 2627389   (320) 02.07.2012   (330) GB
(540) 

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:
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(511) 
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա-

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

____________________

(210) 20121778  (111) 20965
(220) 28.12.2012 (151) 03.02.2014
   (181) 28.12.2022
(730) «Երուսաղեմ տաճարի գերիշխան ասպե-
տական վաշտ» ռազմահայրենասիրական ՀԿ, 
Երևան, Չարենցի փ., տուն 23, AM 
(442) 06.02.2013
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, ոսկե գույն, 
կապույտ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 14. դասում ներառված բոլոր տեսակի 

հուշանվերները, կրծքանշանները.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

____________________

(210) 20130291  (111) 20966
(220) 11.03.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 11.03.2023
(730) Ջինիվը Լըբորըթրիզ Լիմիթիդ, VG 
(442) 17.04.2013
(540) 

(526) «Bio-oil» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նու թյան օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 3. օճառներ. օծանելիք. եթերային 

յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20130423  (111) 20967
(220) 02.04.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 02.04.2023
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 
Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US 
(442) 05.06.2013
(540) 

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

(511) 
դաս 35. գործարարության կազմակերպում. 

գործարարության կառավարում. ֆրանչայզինգ, 
մասնավորապես` ռեստորանների, սրճարան-
ների, սրճատների և խորտկարանների 
հիմնա դրման և (կամ) գործարկման հետ 
կապ ված տեխնիկական աջակցություն. 
մանրա ծախ վաճառքի ծառայություններ 
հետևյալ ապրանքների համար` սուրճ, թեյ, 
կակաո, փաթեթավորված և պատրաստված 
սնունդ, էլեկտրական սարքավորումներ, 
ոչ  էլեկ տրական սարքավորումներ, սպասք, 
խոհա նոցային սպասք, պատի և ձեռքի 
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ժամացույցներ, խոհանոցի ժամանակաչափեր, 
վայրկյանաչափեր, ոսկերչական իրեր, գրքեր, 
երաժշտական ձայնագրություններ, համա կարգ-
չային մկնիկի տակդիրներ, դրամապանակներ, 
դրամակալներ, մեծ պայուսակներ, քսակներ, 
թղթապանակներ, գրքերի պայուսակներ, 
թղթապանակի տիպի պորտֆելներ, թիկնա-
պայուսակներ և անձրևանոցներ` բոլորը 
պատրաստված կտորից, պլաստիկից կամ 
կաշվից, բանալիների կաշվե կախազարդեր 
(բրելոկներ), հագուստ, կեպիներ և գլխարկներ, 
խաղալիքներ, ներառյալ` թեդի արջուկներ, 
լցոնված խաղալիքներ, պլյուշից խաղալիքներ, 
տիկնիկներ և դրանց աքսեսուարներ, 
ամանորյա զարդանախշեր. ապրանքների 
մեծա ծախ առաքման, վաճառակետերի և 
պատ վերների ծառայություններ հետևյալ 
ապրանքների համար` սուրճ, թեյ, կակաո, 
փաթեթավորված և պատրաստված սնունդ, 
էլեկտրական սարքավորումներ, ոչ  էլեկ-
տրա կան սարքավորումներ, սպասք, 
խո հա  նոցային սպասք, պատի և ձեռքի ժամա-
ցույց ներ, խոհանոցի ժամանակաչափեր, 
վայրկյանաչափեր, ոսկերչական իրեր, 
գրքեր, երաժշտական ձայնագրություններ, 
համակարգչային մկնիկի տակդիրներ, 
դրամապանակներ, դրամակալներ, մեծ 
պայու սակներ, քսակներ, թղթապանակներ, 
գրքերի պայուսակներ, թղթապանակի 
տիպի պորտֆելներ, թիկնապայուսակներ 
և անձրևանոցներ` բոլորը պատրաստված 
կտորից, պլաստիկից կամ կաշվից, բանալիների 
կաշվե կախազարդեր (բրելոկներ), հագուստ, 
կեպիներ և գլխարկներ, խաղալիքներ, ներառյալ` 
թեդի արջուկներ, լցոնված խաղալիքներ, 
պլյուշից խաղալիքներ, տիկնիկներ և դրանց 
աքսեսուարներ, ամանորյա զարդանախշեր. 
փոստով պատվերի ծառայություններ 
և փոստով պատվերի կատալոգների 
ծառայություններ, համակարգչային առ ցանց 
պատվիրման ծառայություններ, համա-
կարգչային առցանց մանրածախ վաճառքի 
ծառայություններ, առցանց պատվիրման 
ծառայություններ և առցանց մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ` բոլորը 
հետևյալ ապրանքների համար` սուրճ, թեյ, 
կակաո, փա թեթավորված և պատրաստ-
ված սնունդ,  էլեկտրական սարքավորումներ, 
ոչ  էլեկ տրական սարքավորումներ, սպասք, 

խոհա նոցային սպասք, պատի և ձեռքի ժամա-
ցույցներ, խոհանոցի ժամանակաչափեր, 
վայրկյանաչափեր, ոսկերչական իրեր, 
գրքեր, երաժշտական ձայնագրություններ, 
համակարգչային մկնիկի տակդիրներ, 
դրամապանակներ, դրամակալներ, մեծ 
պա յու սակներ, քսակներ, թղթապանակներ, 
գրքերի պայուսակներ, թղթապանակի 
տիպի պորտֆելներ, թիկնապայուսակ ներ և 
անձրևանոցներ` բոլորը պատրաստված կտո-
րից, պլաստիկից կամ կաշվից, բանալիների 
կաշվե կախազարդեր (բրելոկներ), հագուստ, 
կեպիներ և գլխարկներ, խաղալիքներ, ներառյալ` 
թեդի արջուկներ, լցոնված խաղալիքներ, 
պլյուշից խաղալիքներ, տիկնիկներ և դրանց 
աքսեսուարներ, ամանորյա զարդանախշեր. 
համակարգչային առցանց նվերների ցանկի 
տրամադրման և պատվիրման ծառայություն.

դաս 43. ռեստորան, սրճարան, կաֆե-
տերիա (ինքնասպասարկումով ճաշա րան), 
խորտկարան, թեյարան, սուրճի բար և սրճատուն, 
առաքումով ռեստորաններ, պատվերը դուրս 
տանելու ռեստորաններ. քեյթրինգ (սննդի 
կազմակերպման ծառայություն, ռեստորանային 
սպասարկման ծառայություն). սննդի հետ 
կապված պայմանագրային ծառայություններ, 
սննդի պատրաստում. առաքման  համար սննդի 
և ըմպելիքների պատրաստում և վաճառք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20130512  (111) 20968
(220) 18.04.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 18.04.2023
(730) Ինթերնեյշնլ Ֆուդսթաֆս Քո. ԼԼՔ, AE 
(442) 20.06.2013
(540) 

(511) 
դաս 29. բուսական յուղ, ճարպեր, հալած 

յուղ, մարգարին, կարագ, մթերքներ ապուրի 
համար, կաթ և կաթնամթերք, անուշահամ 
կաթ, կաթնային կոկտեյլ, միս, ձուկ, թռչնա-
միս և որսամիս. մսի էքստրակտներ. 
պա հածոյացված, չորացված և ջերմային 
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մշակման ենթարկված միրգ և բանջարեղեն. 
աղանդերային սերուցքային թոփինգներ 
(կաթնամթերք), աղանդերային ոչ կաթնային 
թոփինգներ, արհեստական հարած սերուցք (ոչ 
կաթնային), սերուցք (կաթնամթերք), հարած 
սերուցք (կաթնամթերք), հարած սերուցք, 
դոնդող, շաքարի օշարակի մեջ եփված մրգեր 
կամ հատապտուղներ, կոմպոտներ, ձու, 
խորտիկների բաղադրամասեր կարտոֆիլի և ոչ 
կարտոֆիլի հիմքի վրա, խրթխրթան կարտոֆիլ 
և կարտոֆիլի չիպսեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20130611  (111) 20969
(220) 13.05.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 13.05.2023
(730) Ուիզարդ Քո., Ինք., US 
(442) 06.08.2013
(540) 

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

դաս 9. էլեկտրական և գիտական սարքեր. 
տրանսպորտային միջոցների վարձույթի 
ծառայություններում օգտագործելու համար 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
տրանսպորտային միջոցների տեղակայման և 
ամրագրման վերահսկման համար, ինչպես նաև 
տրանսպորտային միջոցների, սպառողների և 
վարձույթի համար վճարումների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն պարունակող  տվյալների 
բազայի վարման համար. տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթի ծառայությունների 
հետ կապված համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. լիզինգային ծառայությունների 
կամ տրանսպորտային միջոցների վարձույթի 
համար բջջային (շարժական) հավելվածների 
տեսքով բեռնավորվող ծրագրային ապահովում. 
դիրքավորման գլոբալ  համակարգ (GPS). 
ինտերակտիվ համակարգչային տերմինալներ, 

բաղկացած համակարգիչներից, համա կարգ-
չային սարքավորանքից, համակարգիչների 
կից սարքերից, ինչպես նաև լիզինգային 
ծառայությունների կամ տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթի ծառայությունների 
տրամադրման համար օգտագործվող գոր-
ծառ նական համակարգչային  ծրագրային 
ապահովումից. նավագնացական սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
արբանյակային ռադիոընդունիչներ. տվյալ-
ների փոխանցման համար ցանցային և 
հեռակապի ապարատային ապահովում, 
այդ թվում` տվյալների փոխանակման 
արձանագրությունների և բազմաալիքային 
ցանցային ենթակառուցվածքների միջոցով 
տեսային (վիդեո), տեղեկատվական, ձայնային  
տվյալների փոխանցման և միավորման համար 
սարքեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ). ավտո բուս-
ներ. ավտոբուսներ և դրանց կառուցվածքային 
մասեր. շրջանակներ համարանիշերի համար. 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցներ, 
այդ թվում` ավտոմոբիլներ, բեռնատար 
ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ), ֆուրգոն-
ներ, արտաճանապարհային տրանսպորտային 
միջոց ներ և դրանց կառուցվածքային մասեր. 
քարշակներ.

դաս 16. թղթյա  իրեր և տպագիր 
արտադրանք. ճանապարհորդությունների, 
տրանսպորտային միջոցների վարձույթի, 
փոխադրման թեմատիկայով բուկլետ-
ներ. օրա ցույցներ. ճանապարհորդություն ների 
մա սին ամսագրեր. գրիչներ. տուրիստական 
բրոշյուրներ. ճանապարհորդությունների մա  սին 
գրքեր. աշխարհագրական քարտեզներ. 
բլանկ  ներ. տպագիր արտադրանք, այդ թվում` 
թղթե ցուցանակներ, գրքեր, ձեռնարկներ, 
ուսումնական ծրագրեր, տեղեկագրեր,  ճանա-
պարհորդությունների, տրանսպորտային միջոց-
ների վարձույթի և փոխադրման թեմատիկայով 
տեղեկատվական բրոշյուրներ և քարտեր.

դաս 35. գովազդ և ծառայություններ 
գործարարության ասպարեզում. վարչական 
գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում՝ առաքման և տրանսպորտի բնագա-
վառում. առևտրային, խթանման  և (կամ) 
գովազդի նպատակներով սպառողների և 
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սպառողական ակումբների լոյալությունը 
ապահովելու ծառայություններ. օգնություն 
գործարարության կառավարման գործում 
տրանսպորտային միջոցների վարձույթի և 
վարձակալման համար գործակալությունների 
կազմակերպման և (կամ) կառավարման մեջ. 
օնլայն ռեժիմում շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցների մանրածախ առևտրի խանութների 
ծառայություններ. սպառողների համար բո նուս-
ների հանձնման և մշակման միջոցով խրա-
խուսական դրամային ծրագրերի տրամադրում 
օնլայն ռեժիմում ընկերության ապրանքների 
և ծառայությունների ձեռք բերման համար. 
սպառողների համար կտրոնների (կուպոնների) 
հանձնման և մշակման միջոցով խրախուսական 
դրամային ծրագրերի տրամադրում օնլայն 
ռեժիմում ընկերության բաժնետոմսերում 
մասնակցող ծառայությունների հաճախ 
օգտագործման համար. հասարակական 
տրանսպորտի վարձակալվող տրանսպորտային 
միջոցների կառավարման ծառայությունների 
տրամադրում. երրորդ անձանց համար 
տրանսպորտային փաստաթղթերի (դոկումեն-
տացիայի) տրամադրում. կառավարում 
փոխադրումների ասպարեզում, այդ թվում՝ 
երրորդ անձանց համար ուղևորների 
փոխադրման պլանավորում և կոորդինացում.

դաս 36. ֆինանսական  ծառայություններ. 
տրանսպորտային ծախսերի վճարման համար 
վաուչերների տրամադրում.

դաս 37. նորոգում. ճանապարհներին 
վնասվածքների դեպքում արտակարգ 
տեխնիկական օգնության ծառայություններ, 
այդ թվում` ճանապարհներին տեխնիկական 
օգնության հեռախոսային ծառայություն, իջած 
անվադողերի փոխարինման ծառայություններ, 
վառելիքի արտակարգ առաքում և կուտա-
կիչների լիցքավորում.

դաս 39. ապրանքների փոխադրում և 
պահպանություն. ճանապարհորդությունների 
կազմակերպում. ավտոբուսային փոխա դրում-
ներ. ավտոմեքենաների վարձույթ (վարձակա-
լություն). ավտոմոբիլային փոխադրումներ. 
վարորդների ծառայություններ. անհատական 
և խմբակային ճանապարհորդությունների 
համաձայնեցում. տարահանման ծառայու-
թյուններ՝ ճանապարհներին վնասվածքների 
դեպքում, այդ թվում` քարշակում, էվա-

կուատորների և բանալիների առաքման 
ծառայություններ. ավտոմոբիլների երկարա-
ժամկետ վարձույթ. մեքենաների երկարա ժամկետ 
վարձույթ. բեռնատարների երկա րա ժամկետ 
վարձույթ. փոխադրումների ամրա գրման 
ծառայություններ. օնլայն ռեժիմում փոխադրում-
ների ամրագրման ծառա յու թյուններ. ուղևորային 
փոխադրումներ. ճանապարհորդությունների 
մասին տեղեկատվություն պարունակող 
որոնման հնարավորությամբ տվյալների 
համակարգչային բազայի տրամադրում` օնլայն 
ռեժիմում. ճանապարհորդությունների մասին 
տեղեկատվության տրամադրում. վարձույթով 
տրվող ավտոմոբիլների նախնական պատվեր. 
կահույքի փոխադրման (տեղափոխման) 
համար բեռնատարների վարձույթ. նավա-
գնացության համար  դիրքավորման գլոբալ  
համակարգի (GPS)  սարքերի վարձույթ. 
բեռնատարների վարձույթ. տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթ. ճանապարհորդների  
փոխադրումներ. փոխադրումների հարցերով 
խորհրդատվություններ. փոխադրումն երի 
հարցերով տեղեկատվություն. ճանապար-
հոր դական  բյուրոների  ծառայություններ, 
այդ թվում` փոխադրումների ամրագրման 
ծառայություններ. փոխադրումների ամրագրման 
ծառայություններ. ճանապարհորդների ակումբ-
ներ. ճանապարհորդությունների երթու ղի ների 
պլանավորում. տրանսպորտային միջոցների 
վարման ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն և զվարճանք, ակումբ-
ներին անդամակցության ծառայու թյուններ.

դաս 42. համակարգչային և գիտական 
ծառայություններ, օգտատերերի կողմից ճանա-
պարհորդությունների ամրագրման տեխ նո-
լոգիայով վեբ-կայքերի տրամադրում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20130612  (111) 20970
(220) 13.05.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 13.05.2023
(730) Ուիզարդ Քո., Ինք., US 
(442) 06.08.2013
(540) 
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(511) 
դաս 9. էլեկտրական և գիտական սարքեր. 

տրանսպորտային միջոցների վարձույթի 
ծառայություններում օգտագործելու համար 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
տրանսպորտային միջոցների տեղակայման և 
ամրագրման վերահսկման համար, ինչպես նաև 
տրանսպորտային միջոցների, սպառողների և 
վարձույթի համար վճարումների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն պարունակող  տվյալների 
բազայի վարման համար. տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթի ծառայությունների 
հետ կապված համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. լիզինգային ծառայությունների 
կամ տրանսպորտային միջոցների վարձույթի 
համար բջջային (շարժական) հավելվածների 
տեսքով բեռնավորվող ծրագրային ապահովում. 
դիրքավորման գլոբալ  համակարգ (GPS). 
ինտերակտիվ համակարգչային տերմինալներ, 
բաղկացած համակարգիչներից, համակարգ-
չային սարքավորանքից, համակարգիչների 
կից սարքերից, ինչպես նաև լիզինգային 
ծառայությունների կամ տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթի ծառայությունների 
տրամադրման համար օգտագործվող 
գործառնական համակարգչային  ծրագրային 
ապահովումից. նավագնացական սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
արբանյակային ռադիոընդունիչներ. տվյալ-
ների փոխանցման համար ցանցային և 
հեռակապի ապարատային ապահովում, 
այդ թվում` տվյալների փոխանակման 
արձանագրությունների և բազմաալիքային 
ցանցային ենթակառուցվածքների միջոցով 
տեսային (վիդեո), տեղեկատվական, ձայնային  
տվյալների փոխանցման և միավորման համար 
սարքեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ). ավտո բուս-
ներ. ավտոբուսներ և դրանց կառուցվածքային 
մասեր. շրջանակներ համարանիշերի համար. 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցներ, 
այդ թվում` ավտոմոբիլներ, բեռնատար 
ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ), ֆուրգոններ, 
արտաճանապարհային տրանսպորտային 
միջոցներ և դրանց կառուցվածքային մասեր. 
քարշակներ.

դաս 16. թղթյա  իրեր և տպա գիր արտա-
դրանք. ճանապարհորդություն ների, տրանս -
պորտային միջոցների վարձույթի, փո խադրման 
թեմատիկայով բուկլետներ. օրացույցներ. 
ճանապարհորդությունների մա սին ամսա-
գրեր. գրիչներ. տուրիստական բրո շյուր ներ. 
ճանապարհորդությունների մասին գրքեր. 
աշխարհագրական քարտեզներ. բլանկներ. 
տպագիր արտադրանք, այդ թվում` թղթե 
ցուցանակներ, գրքեր, ձեռնարկներ, ուսում-
նական ծրագրեր, տեղեկագրեր,  ճանա պար-
հորդությունների, տրանսպորտային միջոցների 
վարձույթի և փոխադրման թեմատիկայով 
տեղեկատվական բրոշյուրներ և քարտեր.

դաս 35. գովազդ և ծառայություններ 
գործարարության ասպարեզում. վարչական 
գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում՝ առաքման և տրանսպորտի բնա-
գավառում. առևտրային, խթանման  և (կամ) 
գովազդի նպատակներով սպառողների և 
սպառողական ակումբների լոյալությունը 
ապահովելու ծառայություններ. օգնություն 
գործարարության կառավարման գործում 
տրանսպորտային միջոցների վարձույթի և 
վարձակալման համար գործակալությունների 
կազմակերպման և (կամ) կառավարման մեջ. 
օնլայն ռեժիմում շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցների մանրածախ առևտրի խանութների 
ծառայություններ. սպառողների համար 
բոնուսների հանձնման և մշակման միջոցով 
խրախուսական դրամային ծրագրերի տրա-
մադրում օնլայն ռեժիմում ընկերության 
ապրանքների և ծառայությունների ձեռք բեր-
ման համար. սպառողների համար կտրոն-
ների (կուպոնների) հանձնման և մշակման 
միջոցով խրախուսական դրամային ծրա-
գրերի տրամադրում օնլայն ռեժիմում ընկե-
րության բաժնետոմսերում մասնակցող 
ծառայությունների հաճախ օգտագործման 
համար. հասարակական տրանսպորտի 
վարձա կալվող տրանսպորտային միջոցների 
կառավարման ծառայությունների տրամադրում. 
երրորդ անձանց համար տրանսպորտային 
փաստաթղթերի (դոկումենտացիայի) տրա-
մադրում. կառավարում փոխադրումների 
ասպարեզում, այդ թվում՝ երրորդ անձանց 
համար ուղևորների փոխադրման պլանավորում 
և կոորդինացում.
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դաս 36. ֆինանսական  ծառայություններ. 
տրանսպորտային ծախսերի վճարման համար 
վաուչերների տրամադրում.

դաս 37. նորոգում. ճանապարհներին 
վնասվածքների դեպքում արտակարգ տեխ-
նիկական օգնության ծառայություններ, այդ 
թվում` ճանապարհներին տեխնիկական օգնու-
թյան հեռախոսային ծառայություն, իջած 
անվադողերի փոխարինման ծառայություններ, 
վառելիքի արտակարգ առաքում և կուտա-
կիչների լիցքավորում.

դաս 39. ապրանքների փոխադրում և 
պահպանություն. ճանապարհորդությունների 
կազմակերպում. ավտոբուսային փոխա դրում-
ներ. ավտոմեքենաների վարձույթ (վարձակա-
լություն). ավտոմոբիլային փոխադրումն եր. 
վարորդների ծառայու թյուն ներ. անհատական 
և խմբակային ճանապարհորդությունների 
համաձայնեցում. տարահանման ծառայու-
թյուններ՝ ճանապարհներին վնասվածքների 
դեպքում, այդ թվում` քարշակում, 
էվակուատորների և բանալիների առաքման 
ծառայություններ. ավտոմոբիլների երկա-
րա ժամկետ վարձույթ. մեքենաների երկա-
րաժամկետ վարձույթ. բեռնատարների 
երկարաժամկետ վարձույթ. փոխադրումների 
ամրագրման ծառայություններ. օնլայն 
ռեժիմում փոխադրումների ամրագրման 
ծառայություններ. ուղևորային փոխադրում-
ներ. ճանապարհորդությունների մասին 
տեղեկա տվություն պարունակող որոն-
ման հնարավորությամբ տվյալների համա-
կարգչային բազայի տրամադրում` օնլայն 
ռեժիմում. ճանապարհորդությունների մասին 
տեղեկատվության տրամադրում. վարձույթով 
տրվող ավտոմոբիլների նախնական պատվեր. 
կահույքի փոխադրման (տեղափոխման) 
համար բեռնատարների վարձույթ. նավա-
գնացության համար  դիրքավորման գլոբալ  
համակարգի (GPS)  սարքերի վարձույթ. բեռ-
նատարների վարձույթ. տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթ. ճանապարհորդների  
փոխադրումներ. փոխադրումների հարցե-
րով խորհրդատվություններ. փոխա դրումն երի 
հարցերով տեղեկատվություն. ճանապար-
հորդական  բյուրոների  ծառայություններ, 
այդ թվում` փոխադրումների ամրագրման 
ծառայություններ. փոխադրումների ամրագրման 

ծառայություններ. ճանապարհորդների ակումբ-
ներ. ճանապարհորդությունների երթուղի ների 
պլանավորում. տրանսպորտային միջոցների 
վարման ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն և զվարճանք, 
ակումբներին անդամակցության ծառայու-
թյուններ.

դաս 42. համակարգչային և գիտական 
ծառայություններ, օգտատերերի կողմից ճանա-
պարհորդությունների ամրագրման տեխնո-
լոգիայով վեբ-կայքերի տրամադրում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20130613  (111) 20971
(220) 13.05.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 13.05.2023
(730) Ուիզարդ Քո., Ինք., US 
(442) 06.08.2013
(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտրական և գիտական սարքեր. 

տրանսպորտային միջոցների վարձույթի 
ծառայություններում օգտագործելու համար 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
տրանսպորտային միջոցների տեղակայման և 
ամրագրման վերահսկման համար, ինչպես նաև 
տրանսպորտային միջոցների, սպառողների և 
վարձույթի համար վճարումների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն պարունակող  տվյալների 
բազայի վարման համար. տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթի ծառայությունների 
հետ կապված համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. լիզինգային ծառայությունների 
կամ տրանսպորտային միջոցների վարձույթի 
համար բջջային (շարժական) հավելվածների 
տեսքով բեռնավորվող ծրագրային ապահովում. 
դիրքավորման գլոբալ  համակարգ (GPS). 
ինտերակտիվ համակարգչային տերմինալներ, 
բաղկացած համակարգիչներից, համակարգ-
չային սարքավորանքից, համակարգիչների 
կից սարքերից, ինչպես նաև լիզինգային 
ծառայությունների կամ տրանսպորտային 
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միջոցների վարձույթի ծառայությունների 
տրամադրման համար օգտագործվող 
գործառնական համակարգչային  ծրագրային 
ապահովումից. նավագնացական սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
արբանյակային ռադիոընդունիչներ. տվյալ-
ների փոխանցման համար ցանցային և 
հեռա կապի ապարատային ապահովում, 
այդ թվում` տվյալների փոխանակման 
արձանագրությունների և բազմաալիքային 
ցանցային ենթակառուցվածքների միջոցով 
տեսային (վիդեո), տեղեկատվական, ձայնային  
տվյալների փոխանցման և միավորման համար 
սարքեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ). ավտո բուս-
ներ. ավտոբուսներ և դրանց կառուցվածքային 
մասեր. շրջանակներ համարանիշերի համար. 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցներ, 
այդ թվում` ավտոմոբիլներ, բեռնատար 
ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ), ֆուրգոններ, 
արտաճանապարհային տրանսպորտային 
միջոցներ և դրանց կառուցվածքային մասեր. 
քարշակներ.

դաս 16. թղթյա  իրեր և տպագիր 
արտադրանք. ճանապարհորդությունների, 
տրանս պորտային միջոցների վարձույթի, 
փոխադրման թեմատիկայով բուկլետներ. 
օրացույցներ. ճանապարհորդությունների 
մասին ամսագրեր. գրիչներ. տուրիստա-
կան բրո շյուրներ. ճանապարհորդությունների 
մա սին գրքեր. աշխարհագրական քարտեզներ. 
բլանկ ներ. տպագիր արտադրանք, այդ թվում` 
թղթե ցուցանակներ, գրքեր, ձեռնարկներ, 
ուսումնական ծրագրեր, տեղեկագրեր,  ճանա-
պարհորդությունների, տրանսպորտային միջոց-
ների վարձույթի և փոխադրման թեմատիկայով 
տեղեկատվական բրոշյուրներ և քարտեր.

դաս 35. գովազդ և ծառայություններ 
գործարարության ասպարեզում. վարչական 
գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում՝ առաքման և տրանսպորտի բնա-
գավառում. առևտրային, խթանման  և (կամ) 
գովազդի նպատակներով սպառողների և 
սպառողական ակումբների լոյալությունը 
ապահովելու ծառայություններ. օգնություն 
գործարարության կառավարման գործում 
տրանսպորտային միջոցների վարձույթի և 

վարձակալման համար գործակալությունների 
կազմակերպման և (կամ) կառավարման մեջ. 
օնլայն ռեժիմում շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցների մանրածախ առևտրի խանութների 
ծառայություններ. սպառողների համար 
բոնուսների հանձնման և մշակման միջոցով 
խրախուսական դրամային ծրագրերի տրա-
մադրում օնլայն ռեժիմում ընկերության 
ապրանքների և ծառայությունների ձեռք 
բերման համար. սպառողների համար 
կտրոնների (կուպոնների) հանձնման և 
մշակման միջոցով խրախուսական դրամային 
ծրագրերի տրամադրում օնլայն ռեժիմում 
ընկերության բաժնետոմսերում մասնակցող 
ծառայությունների հաճախ օգտագործման 
համար. հասարակական տրանսպորտի վար-
ձակալվող տրանսպորտային միջոցների 
կառավարման ծառայությունների տրամադրում. 
երրորդ անձանց համար տրանսպորտային 
փաստաթղթերի (դոկումենտացիայի) տրա-
մադրում. կառավարում փոխադրումների 
ասպարեզում, այդ թվում՝ երրորդ անձանց 
համար ուղևորների փոխադրման պլանավորում 
և կոորդինացում.

դաս 36. ֆինանսական  ծառայություններ. 
տրանսպորտային ծախսերի վճարման համար 
վաուչերների տրամադրում.

դաս 37. նորոգում. ճանապարհներին 
վնասվածքների դեպքում արտակարգ տեխ-
նիկական օգնության ծառայություններ, այդ 
թվում` ճանապարհներին տեխնիկական 
օգնության հեռախոսային ծառայություն, իջած 
անվադողերի փոխարինման ծառայություններ, 
վառելիքի արտակարգ առաքում և կու-
տակիչների լիցքավորում.

դաս 39. ապրանքների փոխադրում և 
պահպանություն. ճանապարհորդությունների 
կազմակերպում. ավտոբուսային փոխա դրում-
ներ. ավտոմեքենաների վարձույթ (վարձա-
կալություն). ավտոմոբիլային փոխադրումներ. 
վարորդների ծառայություններ. անհատական 
և խմբակային ճանապարհորդությունների 
համաձայնեցում. տարահանման ծառայու-
թյուններ՝ ճանապարհներին վնասվածքների 
դեպքում, այդ թվում` քարշակում, էվա-
կուատորների և բանալիների առաքման 
ծառայություններ. ավտոմոբիլների երկարա-
ժամկետ վարձույթ. մեքենաների երկարա-
ժամկետ վարձույթ. բեռնատարների 
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եր կա   րա ժամ կետ վարձույթ. փոխադրումների 
ամրա գրման ծառայություններ. օնլայն ռեժի-
մում փոխադրումների ամրագրման ծառա-
յություններ. ուղևորային փոխադրումներ. 
ճանապարհորդությունների մասին տեղե-
կա           տվություն պարունակող որոն ման 
հնարավորությամբ տվյալների համա կարգ-
չային բազայի տրամադրում` օնլայն ռեժի-
մում. ճանապարհորդությունների մասին 
տեղեկատվության տրամադրում. վարձույթով 
տրվող ավտոմոբիլների նախնական պատվեր. 
կահույքի փոխադրման (տեղափոխման) 
համար բեռնատարների վարձույթ. նավա-
գնացության համար  դիրքավորման գլոբալ  
համակարգի (GPS)  սարքերի վարձույթ. բեռնա-
տարների վարձույթ. ճանապարհորդների  
փոխադրումներ. փոխադրումների հար ցե-
րով խորհրդատվություններ. փոխադրումն երի 
հարցերով տեղեկատվություն. ճանապար-
հորդական  բյուրոների  ծառայություններ, 
այդ թվում` փոխադրումների ամրագրման 
ծառայություններ. փոխադրումների ամրագրման 
ծառայություններ. ճանապարհորդների ակումբ-
ներ. ճանապարհորդությունների երթուղիների 
պլանավորում. տրանսպորտային միջոցների 
վարման ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն և զվարճանք, 
ակումբներին անդամակցության ծառայու-
թյուններ.

դաս 42. համակարգչային և գիտական 
ծառայություններ, օգտատերերի կողմից ճանա-
պարհորդությունների ամրագրման տեխ նո-
լոգիայով վեբ-կայքերի տրամադրում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20130645 (111) 20972
(220) 18.05.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 18.05.2023
(730) Սուսաննա Մելքոնյան, Երևան, Եղ. 
Թադևոսյան 5/2, AM 
(442) 05.06.2013
(540) 

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

(511) 
դաս 25. վերնաշապիկ.
դաս 40. նյութի մշակում՝ կարում:

____________________

(210) 20130692  (111) 20973
(220) 24.05.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 24.05.2023
(730) «Լիլ» ՍՊԸ, Աշտարակ, Միկոյան 
եղբայրներ 2, AM 
(442) 20.06.2013
(540) 

(526) «ՌԵԶՈՐԹ», « RESORT» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

____________________

(210) 20130695 (111) 20974
(220) 24.05.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 24.05.2023
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 20.06.2013
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
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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 (բացա-
ռությամբ սարքավորումների). պլաստ մասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

____________________

(210) 20130738 (111) 20975
(220) 03.06.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 03.06.2023
(730) «Սի-այ-թիվի» ՍՊԸ, Երևան, Նորքի 9-րդ 
զանգ., Վիլնյուսի 101, բն. 7, AM 
(442) 20.06.2013
(540) 

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

(511) 
դաս 16. ամսագրի հրատարակություն  Հայաս -

տանում և արտերկրում.
դաս 38. հեռարձակում Հայաստանում և 

արտերկրում.
դաս 41. տեսանյութի պատրաստում Հայաս-

տանում և արտերկրում:
____________________

(210) 20130808 (111) 20976
(220) 14.06.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 14.06.2023
(730) Դը Փոլո / Լորն Քամփնի, Լ.Փ., US 
(442) 18.07.2013
(540) 

(511) 
դաս 9. հեռադիտակներ, քթակնոցներ, 

քթակնոցների պատյաններ, քթակնոցների 
շղթաներ, քթակնոցների պարաններ, 
մենակնոցների պատյաններ, մենակնոցների 
շրջանակներ, մենակնոցների պարաններ, 
մենակնոցներ, ակնոցների պատյաններ,  
ակնոց ների շրջանակներ, ակնոցների ապա-
կիներ, ակնոցներ, արևային ակնոցների 
պատյաններ, արևային ակնոցների պարաններ, 
արևային ակնոցների շրջանակներ, արևային 
ակնոցների շղթաներ, արևային ակնոցներ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ, ոսկերչական 
իրեր, թանկարժեք քարեր, ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 18. կաշվե իրեր, այն է՝ տափակ 
ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար, 
ուսապարկեր, լողափի պայուսակներ, պորտ-
ֆելներ, ձեռնափայտեր, քարտապանակներ, 
կանացի պայուսակներ, բանալիների պատ-
յաններ, կաշվե սուսերակալներ, հովանոցներ, 
գրպանի դրամապանակներ, քսակներ, 
պար կիկներ, դպրոցական պայուսակներ, 
դպրո ցական ուսապայուսակներ, փոկերով 
պայուսակներ, տնտեսական պայուսակներ, 
ճամպրուկներ, հագուստի համար պայուսակներ, 
մեծ պայուսակներ, ճամփորդական սնդուկներ, 
ճամփորդական պայուսակներ, անձրևակալներ, 
դրամապանակներ.
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դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ և դեկորատիվ բարձեր.

դաս 25. տղամարդկանց, կանանց և 
երեխաների հագուստ, կոշկեղեն և գլխարկներ.

դաս 35. տղամարդկանց, կանանց և երե-
խաների հագուստի, կոշկեղենի և գլխարկների 
աքսեսուարների և տնային պարագաների 
մանրածախ առևտրի և օնլայն առևտրի 
ծառայություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20130809  (111) 20977
(220) 14.06.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 14.06.2023
(730) Դը Փոլո / Լորն Քամփնի, Լ.Փ., US 
(442) 18.07.2013
(540) 

(511) 
դաս 9. հեռադիտակներ, քթակնոցներ, 

քթակնոցների պատյաններ, քթակնոցների 
շղթաներ, քթակնոցների պարաններ, 
մենակնոցների պատյաններ, մենակնոցների 
շրջանակներ, մենակնոցների պարաններ, 
մենակնոցներ, ակնոցների պատյաններ,  
ակնոց ների շրջանակներ, ակնոցների ապա-
կիներ, ակնոցներ, արևային ակնոցների 
պատյաններ, արևային ակնոցների պարաններ, 
արևային ակնոցների շրջանակներ, արևային 
ակնոցների շղթաներ, արևային ակնոցներ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ, ոսկերչական 
իրեր, թանկարժեք քարեր, ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 18. կաշվե իրեր, այն է՝ տափակ 
ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար, 
ուսապարկեր, լողափի պայուսակներ, պորտ-
ֆելներ, ձեռնափայտեր, քարտապանակներ, 
կանացի պայուսակներ, բանալիների պատ-
յաններ, կաշվե սուսերակալներ, հովանոցներ, 
գրպանի դրամապանակներ, քսակներ, 
պար կիկներ, դպրոցական պայուսակներ, 

դպրո ցական ուսապայուսակներ, փոկերով 
պայուսակներ, տնտեսական պայուսակներ, 
ճամպրուկներ, հագուստի համար պայուսակներ, 
մեծ պայուսակներ, ճամփորդական սնդուկներ, 
ճամփորդական պայուսակներ, անձրևակալներ, 
դրամապանակներ.

դաս 25. տղամարդկանց, կանանց և 
երեխաների հագուստ, կոշկեղեն և գլխարկներ.
դաս 35.տղամարդկանց, կանանց և երեխաների 
հագուստի, կոշկեղենի և գլխարկների աքսե-
սուարների և տնային պարագաների մանրածախ 
առևտրի և օնլայն առևտրի ծառայություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20130838 (111) 20978
(220) 21.06.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 21.06.2023
(730) Նանքանգ Ռաբբեր Թայր Քորփ., ԼԹԴ., TW 
(442) 06.09.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ և կանաչ գույների համակցությամբ:

(511) 
դաս 12. դողեր. օդախցիկներ. ավտո-

մոբիլների դողեր. օդախցիկներ օդաճնշական 
դողերի համար. գլոցման մակերևույթներ 
դողերի պահպանաշերտերի վերականգնման 
համար. թրթուրներ տրանսպորտային միջոց-
ների համար. դողածածկաններ. սահելուց 
պաշտպանող հարմարանքներով դողեր 
տրանսպորտային միջոցների անիվն երի 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20130878 (111) 20979
(220) 28.06.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 28.06.2023
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(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US 
(442) 06.08.2013
(540) 

(511) 
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային 

միջոց ներ և դրանց մասեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20130879 (111) 20980
(220) 28.06.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 28.06.2023
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US 
(442) 06.08.2013
(540) 

(511) 
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային 

միջոցներ և դրանց մասեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20130892 (111) 20981
(220) 02.07.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 02.07.2023
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 
Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US 
(442) 20.08.2013
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ և սուրճի հիմքով ոչ ալկո-

հոլային ըմպելիքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20130907  (111) 20982
(220) 04.07.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 04.07.2023
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US 
(442) 06.08.2013
(540) 

(511) 
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային 

միջոցներ և դրանց մասեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20130916  (111) 20983
(220) 09.07.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 09.07.2023
(730) Աքքոր, FR 
(442) 06.09.2013
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների և ռեստորանների 

ծառայություններ (սննդի և ըմպելիքի 
տրամադրում), ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովում, մոթելներ, հյուրանոցային 
համալիրների կառավարում. ռեստորաններ. 
նախաճաշարաններ, թեյարաններ և բարեր 
(բացառությամբ ակումբների), հանգստի 
բազաներ, տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում 
զբոսաշրջիկների համար. տեղերի ամրա-
գրում ժամանակավոր բնակության համար. 
հյուրանոցների և ռեստորանների բնա-
գավառում խորհրդատվություն և խորհուրդ 
(որոնք կապված չեն գործառնության հետ):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20130921  (111) 20984
(220) 10.07.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 10.07.2023
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(730) Վահե Բալբաբյան, Երևան, Ռուբինյանց 
21/2 շ., բն. 26, AM 
(442) 06.08.2013
(540) 

(526) «TV» և «market» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 9. հեռախոսներ և բջջային 
հեռախոսներ.

դաս 35. լայն սպառման ապրանքների 
ասպարեզում հեռուստատեսության, հեռախոսի 
և համացանցի միջոցով տնային գնումների 
ծառայությունների տրամադրում. սեփական և 
այլ կազմակերպությունների համար հեռախոսի և 
համացանցի միջոցով պատվերների ընդունում. 
պատվերների մշակման և  կատարման 
ծառայություններ. գովազդի, մարկետինգի 
և վաճառքի խթանման ծառայություններ 
սեփական և այլ կազմակերպությունների 
ապրանքների համար, մասնավորապես՝ 
գովազդի պատրաստում և տեղադրում 
տպագրության, ռադիոյի, հեռուստատեսության, 
կատալոգների և գլոբալ հաղորդակցության 
ցանցի միջոցով. գովազդի և գովազդային 
շոուների ասպարեզում խորհրդատվություն. 
բիզնես մարկետինգի վերաբերյալ խորհրդա-
տվական ծառայություններ.  վաճառքի 
խթան ման ծառայություններ. լայն սպառման 
ապրանքների ասպարեզում գովազդային 
շոուների միջոցով ուղիղ արձագանքման 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. 
ուղիղ արձագանքման  մարկետինգային 
ծա ռայություններ. ուղիղ արձագանքման փոս-
տային գովազդ. սեփական և այլ կազմա-
կերպությունների համար հեռախոսային 
մարկետինգ և ուղիղ փոստային մարկետինգ 
հաճախորդների և պոտենցիալ հաճախորդների 
ներգրավման միջոցով. լայն սպառման 
ապրանքների ասպարեզում փոստային 
պատվերների ընդունման ծառայություններ, 
կատալոգների միջոցով փոստային պատ-
վերների ընդունման ծառայություններ, 
համացանցի միջոցով  մանրածախ վաճառքի և 
էլեկտրոնային կատալոգների ծառայություններ. 

լայն սպառման ապրանքների ասպարեզում 
վաճառքի և մարկետինգի առևտրային շոուների 
և ժողովների կազմակերպում և իրագործում. 
սեփական և այլ կազմակերպությունների 
համար նրանց կողմից առաջարկվող 
ապ րանքների և ծառայությունների սպառման 
խթան ման ծառայություններ՝ տպագրված 
նյութերի և վաճառքի աճը խթանող մրցույթ-
ների կազմակերպման միջոցով. հեռուս-
տատեսային և ռադիո գովազդների և 
գովազդային շոուների  արտադրություն և 
տա րածում. այլ կազմակերպությունների համար 
հեռուստատեսային գովազդի տրամադրում. 
գլոբալ համացանցի միջոցով սեփական և այլ 
կազմակերպությունների համար դրանց կողմից 
առաջարկվող ապրանքների և ծառայությունների 
վաճառքի խթանում և գովազդի պատրաստում 
և տեղադրում. լայն սպառման ապրանքների 
ասպարեզում ներմուծման, արտահանման և 
տարածման ծառայություններ. լայն սպառման 
ապրանքների ասպարեզում մեծածախ և 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ, 
համացանցի միջոցով մեծածախ և մանրածախ 
առևտրի ծառայություններ, ինչպես նաև 
համացանցային  և տպագրված կատալոգների 
միջոցով պատվերների ընդունում. 

դաս 38. հեռարձակման ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ հեռուստատեսային հեռար-
ձա կում, հեռարձակում արբանյակի միջո-
ցով, հոսքային տեսանյութերի միջոցով 
հեռարձակում դեպի համացանց, լայն սպառման 
ապրանքների տնային գնումների համար 
նախատեսված հաղորդումների հեռարձակում. 
ժամանցային հաղորդումների և տնային 
գնումների ծառայությունների մատուցում. 
հեռուստատեսային և ռադիո հեռարձակում.

դաս 41. հեռուստատեսային և ռադիո 
հաղորդումների պատրաստում և տարածում 
հեռուստատեսության, ռադիոյի, արբանյակի, 
հեռախոսների, անլար և բջջային հեռա-
խոսների, թվային հեռախոսների և գլոբալ 
հաղորդակցության ցանցի միջոցով. ժաման-
ցային ծառայություններ զարգացման, 
ստեղծման և արտադրության ոլորտում և 
մուլտիմեդիա ժամանցային բովանդակության 
հետարտադրական ծառայություններ. կենդանի 
երաժշտական ներկայացումներին առնչվող 
ժամանցի կազմակերպման ծառայություններ. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

43

ՄԱՍ 1

43

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 2 

25 .02 . 20 14

ժամանցային ծառայություններ, մասնավո-
րապես՝ ընթացիկ սերիաներ, որոնք ցուցադրում 
են լայն սպառման ապրանքներ տնային 
գնումների ասպարեզում՝ հեռուստատեսային 
և մուլտիմեդիա թողարկումների միջոցով. 
ժամանցային ծառայություններ, մասնավորա-
պես՝ ընթացիկ հեռուստատեսային հաղոր-
դումների ապահովում լայն սպառման 
ապրանքների տնային գնումների ասպարեզում՝ 
հեռարձակելով հեռուստատեսության, շարժա-
կան  սարքերի և գլոբալ հաղորդակցության 
ցանցի միջոցով.

դաս 42. սեփական և այլ կազմա կեր-
պությունների համար նոր ապրանքների դիզայն 
և մշակում:

____________________

(210) 20131004  (111) 20985
(220) 25.07.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 25.07.2023
(730) «Մեդիա ինթերնեշնլ սերվիս» ՓԲԸ, 
Երևան, Ադոնցի 2, AM 
(442) 20.08.2013
(540) 

(526) «MEDIA INTERNATIONAL SERVICE» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպա նության 
օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. գրասենյակային ծառայու թյուններ:

____________________

(210) 20131018  (111) 20986
(220) 29.07.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 29.07.2023
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 

(442) 04.10.2013
(540) 

(526) «20 superkings», «gold» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, ոսկեգույն գունային համակ ցու-
թյամբ:

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. կայծ-
քարեր. մեքենաներ սիգարների կտրման 
համար. սիգարների ծխափողեր. սիգարետների 
ծխափողերի ծայրակալներ. սիգարների 
և սիգարետների ծխափողերի սաթե 
ծայրակալներ. մոխրամաններ, թքամաններ 
ծխախոտի համար. ծխամորճի տակդիրներ. 
հարմարանքներ  ծխամորճերի մաքրման 
համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, սիգա-
րիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխախոտի համար. 
լուցկու տուփեր. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. առանց ծխախոտի պապիրոսի 
պարկուճի մասեր. արկղեր սիգարների համար. 
արկղեր սիգարետների, պապիրոսների համար:

____________________
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(210) 20131020  (111) 20987
(220) 29.07.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 29.07.2023
(730) Շանթհա Բիոթեքնիքս Լիմիթիդ, IN 
(442) 06.09.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

պատվաստանյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20131021  (111) 20988
(220) 29.07.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 29.07.2023
(730) Շանթհա Բիոթեքնիքս Լիմիթիդ, IN 
(442) 06.09.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

պատվաստանյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20131035  (111) 20989
(220) 31.07.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 31.07.2023
(730) Կարեն Հենրիկի Մալխասյան, Երևան, 
Լյուքսեմբուրգ 1-ին նրբ., 3-րդ շ., բն. 34, AM 
(442) 06.09.2013
(540) 

(526) «ITALIAN JEWELRY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, դեղին, սև և նարնջագույն գունա-
յին համակցությամբ:

(511) 
դաս 35. իտալական ծագման զարդերի 

առևտուր:
____________________

(210) 20131106  (111) 20990
(220) 09.08.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 09.08.2023
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(442) 06.09.2013
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կաուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20131151  (111) 20991
(220) 23.08.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 23.08.2023
(730) Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US 
(442) 04.10.2013
(540) 

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

հագուստի պարագաներ. վարտիքներ 
(փո խաններ), կիսատաբատներ, սպորտային 
տաբատներ, բանվորական բլուզներ, շապիկներ 
(բլուզներ), կարճ թևքերով մայկաներ, 
մարզաշապիկներ, բլուզներ, բաճկոններ, 
բաճկոնակներ (ժիլետներ), մանտո (կանացի 
լայն վերարկու, հիմնականում մորթեղենից), 
անջրանցիկ հագուստ, կոշիկներ, կանացի 
ներքնազգեստ, գիշերային ներքնազգեստ, 
տնային հագուստ, լողազգեստ, ձեռնոցներ, 
գուլպաներ, տրիկոտաժեղեն, գոտիներ, 
վզպատներ, գլխարկներ (գլխի ծածկոցներ), 
փողկապներ, տնային (կիսա)կոշիկներ, 
շրջազգեստներ, զգեստներ և սվիտերներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20131164  (111) 20992
(220) 28.08.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 28.08.2023
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 18.10.2013
(310) M 201310306   (320) 11.06.2013  (330) UA
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

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

____________________

(210) 20131168  (111) 20993
(220) 28.08.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 28.08.2023
(730) «Մելինեթ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 21 
փ., շ. 1, բն. 67, AM 
(442) 20.09.2013
(540) 

(526) «information technology solution provider» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտ չէ:

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

խական, լուսանկարչական, կինեմատո գրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 

տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության թվային  այլ կրիչներ. 
կան խավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու թյուն-
ներ. ներմուծում, առևտուր.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում. անվտան-
գության սարքերի տեղակայում և սպասարկում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգ չային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում.

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

____________________

(210) 20131180  (111) 20994
(220) 02.09.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 02.09.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռոբերտ 
Համբարձումյան, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, 
Մ. Ստեփանյան 42/14, AM 
(442) 20.09.2013
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր:

____________________

(210) 20131181  (111) 20995
(220) 03.09.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 03.09.2023
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(730) «Դիկոնդ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 12, 
բն. 52, AM 
(442) 04.10.2013
(540) 

(526) «ԿՈՐԻԶ» և «COREESE» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կանաչ, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 29. բուսական յուղ:

____________________

(210) 20131188  (111) 20996
(220) 04.09.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 04.09.2023
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 18.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20131196  (111) 20997
(220) 06.09.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 06.09.2023
(730) Մելիք Մանուկյան, ք. Աբովյան, 11-րդ 
փող., տուն 23, AM 
(442) 04.10.2013
(540) 

(526) «1990» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

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

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

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):

____________________

(210) 20131197  (111) 20998
(220) 06.09.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 06.09.2023
(730) Մելիք Մանուկյան, ք. Աբովյան, 11-րդ 
փող., տուն 23, AM 
(442) 20.09.2013
(540) 

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգա-
հյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատ-
րաստման այլ բաղադրանյութեր.

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

____________________

(210) 20131202  (111) 20999
(220) 09.09.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 09.09.2023
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(730) Բուտիք այՍթոր Քենըդը Ինք., CA 
(442) 18.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտրոնային սարքեր և լրասարքեր, 

այն է՝ ձեռքի բռնիչներ էլեկտրոնային սարքերի 
կրման համար. ձայնային հարմարիչներ. 
ձայնային մալուխներ. մարտկոցներ, այն է՝ 
մարտկոցներ էլեկտրոնային սարքերի համար, 
ընդհանուր նպատակների մարտկոցներ, 
խցիկների մարտկոցներ, բջջային հեռա-
խոսների մարտկոցներ. տեսախցիկներ. 
խցիկ ներ. ավտոմեքենաների հարմարիչներ. 
փոխադրման պայուսակներ համակարգիչների 
և դրանց տիպի էլեկտրոնային սարքերի 
համար. CD և DVD ընթերցող և գրանցող 
սարքեր. լիցքավորման սարքեր, այն է՝ 
մարտկոցների լիցքավորման սարքեր,  խցիկ-
ների մարտկոցների լիցքավորման սարքեր, 
բջջային հեռախոսների լիցքավորման սար-
քեր, մարտկոցների լիցքավորման սարքեր 
էլեկտրոնային սարքերի համար, լիցքավորման 
սարքեր ավտոմեքենաներում շարժական 
հեռախոսների համար, ճանապարհորդական 
լիցքավորման սարքեր շարժական հեռա-
խոսների համար, բջջային հեռախոսների 
լիցքավորող տակդիրներ, բջջային հեռա-
խոսների ավտոմոբիլային լիցքավորման 
սարքեր, դյուրատար մեդիանվագարկիչների 
լիցքավորող տակդիրներ, դյուրատար մեդիա-
նվագարկիչների  ավտոմոբիլային լիցքա-
վորման սարքեր. հիշողության քար տեր. 
համակարգիչների պայուսակներ. համա-
կարգիչների պատյաններ. համակար գիչներ. 
սեղանադիր համակարգիչներ. դյուրակիր 
հա մա կարգիչներ. լեփթոփեր. համակարգիչների 
բարձրախոսներ. ստեղ նա շարեր, մոնիտորներ, 
կոշտ սկավա ռակներ ներառող համակարգչային 
աշխա  տա կայաններ. լուսանկարների թվային 
շրջա  նակներ թվային նկարների ցուցադրման 
համար. համակարգչային տեղակայման կայան-
ներ. ականջակալներ. տվյալների մալուխներ. 
FM հաղորդիչներ. համակարգչային խաղերի 
ծրագրային արտադրանք. գրաֆիկական 
քարտեր. դատարկ կոշտ սկավառակներ 

համակարգիչների, գլխային հեռախոսների 
համար. լիցքավորող տակդիրներ՝ նախատեսված 
հատկապես բջջային հեռախոսների կրման 
համար. էկրանի պաշտպանիչներ էկրա-
նով էլեկտրոնային սարքերի համար. 
ստեղնաշարեր. համակարգիչների մոնի-
տոր ներ. տեղակայման հարմարիչներ խցիկ-
ների համար. համակարգչային մկնիկներ. 
մկնիկների տակդիրներ. մոդեմներ. MP3 
նվագարկիչներ. բազմաֆունկցիոնալ տպող 
սար քեր. համակարգչային ցանցային մալուխ ներ. 
համակարգչային ցանցային փոխ անջատիչներ. 
նոթբուքեր. հոսանքի մալուխներ. տպող սարքեր. 
չլիցքավորված թանաքային քարթրիջներ 
համակարգչային տպող սարքերի համար. 
տեսապրոյեկտորներ. հեռակառավարման 
վահանակներ ռադիոների համար. ցան-
ցային երթուղարարներ. տեսածրիչներ. 
համա կարգչային անվտանգության մալուխ-
ներ. ֆաքսիմիլային ապարատներ. լուսա-
պատճենահանող սարքեր. ձայնային 
բարձրա  խոսներ. համակարգչային տակդիրներ. 
հե ռուս տացույցներ. համակարգիչների մասեր,    
այն է՝ սենսորային մկնիկներ. DVD նվագար կիչ-
ներ. թվային տեսա - և ձայնա գրիչներ. վիդեո-
մալուխներ. տեսափոխարկիչներ. վեբ -խցիկներ. 
կոմպակտ սկավառակ ների նվա  գար կիչներ. 
երաժշտության թվային նվա գարկիչներ. 
դյուրակիր և ձեռքի թվային էլեկտրոնային 
սարքեր, այն է՝ համակարգիչներ, թվային 
նվագարկիչներ, անձնական թվային 
քարտուղարներ (PDA) և շարժական 
հեռախոսներ տեքստերի, տվյալների, այն է՝ 
գրաֆիկական ֆայլերի, ձայնա-և տեսաֆայլերի, 
ռադիոֆայլերի գրանցման, համակարգման, 
փոխանցման, կառավարման և դիտման համար. 
տեսախցիկներ. դյուրակիր շարժական թվային 
էլեկտրոնային սարքեր հեռախոսազանգերի, 
ֆաքսերի, էլեկտրոնային փոստի և թվային այլ 
տվյալների հաղորդման և ընդունման համար՝ 
որպես թվային ձևաչափի տեսանվագարկիչ 
օգտագործման համար, և որպես ձեռքի 
համակարգիչ, անձնական թվային քարտուղար, 
էլեկտրոնային օրգանայզեր, էլեկտրոնային 
նոթփեդ և խցիկ օգտագործման համար. 
տվյալների բազաների համաժամացման 
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային 
ծրագրեր օնլայն տվյալների բազաներ 
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մուտքի, զննարկման և որոնման համար. 
բջջային հեռախոսներ. ռացիաներ. աուդիո- 
գրքեր համակարգչային տեխնոլոգիաների 
վերաբերյալ. էլեկտրոնային ուսուցողական 
գրքեր համակարգչային սարքերի վերաբերյալ. 
նվերների մագնիսական ծածկագրված 
քարտեր. ականջակալներ հեռախոսների, 
ռադիո հաղորդիչների և ընդունիչների համար. 
ձեռքի էլեկտրոնային խաղեր արտաքին 
ցուցասարքերի կամ մոնիտորների հետ 
օգտագործման համար. արևային ակնոցներ, 
3D ակնոցներ. ակնոցների շրջանակներ. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
և ծրագրաապարատային արտադրանք, այն 
է` օպերացիոն համակարգերի ծրագրեր, 
տվյալների համաժամացման ծրագրեր և 
աշխատածրագրերի մշակման ծրագրեր 
անձնական և ձեռքի համակարգիչների համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20131211  (111) 21000
(220) 10.09.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 10.09.2023
(730) «Օլիմպ քնսթրաքշն» ՍՊԸ, Երևան, 
Արցախի պողոտա 63/3, AM 
(442) 18.10.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, կարմիր և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր ռել-
սուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

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

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր 
և բիտում. ոչ մետաղյա շարժական 
կառուցվածքներ և 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 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 37. շինարարություն. նորոգում. սար-

քա վորումների տեղակայում:
____________________

(210) 20131212  (111) 21001
(220) 10.09.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 10.09.2023
(730) Անի Քոչարյան, Երևան, Լեփսիուսի 17/51, AM 
(442) 04.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 16. տպագիր մամուլ՝ ամսագիր, թերթ, 

հանդես.
դաս 41. հրատարակչություն. էլեկտրոնային 

ամսագրերի, թերթերի, հանդեսների առցանց 
հրապարակումներ:

____________________
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(210) 20131224  (111) 21002
(220) 13.09.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 13.09.2023
(730) «Ագաթատ գոլդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Նոր - Կյուրին, AM 
(442) 04.10.2013
(540) 

(526) Բացի «ԱՐԲԵՆԻ» (ռուս.) բառից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտներ չեն:

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

____________________

(210) 20131225  (111) 21003
(220) 13.09.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 13.09.2023
(730) «Ագաթատ գոլդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Նոր - Կյուրին, AM 
(442) 04.10.2013
(540) 

(526) «ԱՐՄՅԱՆՍԿԻՅ ԿՈՆՅԱԿ» (ռուս.) արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտ չէ:

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

____________________

(210) 20131247  (111) 21004
(220) 17.09.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 17.09.2023
(730) Այսին Սեյկի Կաբուշիկի Կաիշա (նաև 
գործող որպես Այսին Սեյկի Քո., Լթդ.), JP 
(442) 18.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 7. կարի մեքենաներ. ասեղնա-

գործական մեքենաներ. կարի և ասեղնա գոր-
ծական մեքենաներ. կարակցման մեքե նաներ. 
մանածագործական մեքենաներ. մանա ծա-
գործական հաստոցներ. հյուսող մեքենա-
ներ. ջուլհակի մեքենաներ և սարքեր. 
ասեղնագործական մեքենաների կլոր քար-
գահներ. վերոնշյալ բոլոր ապրանքների մասեր 
և կցամասեր.

դաս 9. DVD–ներ. գրանցված տեսաժա-
պավեններ. բեռնավորվող էլեկտրոնային հրա-
պարակումներ. ծրագրային ապահովում կարի 
և (կամ) ասեղնագործական մեքենաների 
կառավարման համար. ծրագրային ապա-
հովում. մարտկոցներ, կուտակիչներ և տարրեր 
(մարտկոցների).

դաս 16. ասեղնագործության նմուշներ. 
թղթե ձևվածքներ. դերձակների կավիճ. 
պատճենատիպ թուղթ. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
գրասենյակային և ուսումնական նյութեր. 
ասեղնագործության և (կամ) մանա ծա գոր-
ծության համար դասագրքեր.  տպագիր 
արտա դրանք. նկարչության և գեղագրության 
աշխա տանքներ. լուսանկարներ (տպագրված).

դաս 23. թելեր կարի մեքենաների համար. 
թելեր և մանվածքաթել ասեղնագործության 
համար. թելեր և մանվածքաթել կարի համար. 
մանածագործական թելեր և մանվածքներ.

դաս 24. գործվածքներ ասեղնագործության 
համար. նախշավոր գործվածքներ 
ասեղնագործության համար. հենք (կանվա) 
ասեղնագործության համար. մանածա գոր-
ծական (տեքստիլ) գործվածքներ. տրիկո-
տաժեղեն (գործվածքային կտորներ). 
նյու թեր մանածագործական իրերի համար. 
կենդա նիների մաշկը (կաշին) նմանակող 
գործվածքներ. կպչուն աստառի կտոր. 
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աստառի կտոր. թաղիք. ոչ գործվածքային նյու-
թեր. մոմլաթ. ռետինված անջրանցիկ կտավ 
(քաթան). վինիլով տոգորված գործվածքներ. 
ռետինապատ գործվածքներ. սրբիչներ (երես-
սրբիչներ) մանածագործական նյութերից. 
թաշկինակներ. սեղանի անձեռոցիկներ մանա-
ծագործական նյութերից. գործվածքներ 
սպասքի համար. անկողնու սպիտակեղեն. 
բարձերեսներ. ծածկոցներ (վերմակներ). 
ծածկոցներ բամբակե ներքնակների համար. 
վարագույրներ. 

դաս 26. կարի մեքենաների ասեղեր.    ասեղ-
ներ կարի համար. ասեղ ներ ասեղնագործության 
համար. հյուսվածքապաստառներ պատրաստող 
մեքենաների ասեղներ. մատնոցներ. տուփեր 
կարի պարագաների համար. դերձակի 
գնդասեղներ նախանշման համար. բարձիկներ 
գնդասեղների (քորոցների) համար. ասեղա-
մաններ. ամրացնող երիզներ հագուստի 
համար. ժապավեններ. խավավոր հանգույցներ 
և զարդածոպեր (նախապատրաստվածքներ). 
կոճակներ. ուլունքահատիկներ, բացառությամբ 
ոսկերչական իրեր պատրաստելու համար. 
սևեռակ – ճարմանդներ. ճարմանդներ հա գուստի 
համար. կայծակ - ճարմանդներ. ճարմանդներ 
գոտիների համար. ճարմանդներ կոշիկների 
համար (հագուստի պարագաներ). կպչուկ – ճար-
մանդներ.

դաս 37. կարի մեքենաների, ասեղնագոր-
ծական մեքենաների, ասեղնագործական և 
կարի մեքենաների, կարակցման մեքենաների, 
մանածագործական մեքենաների, մանածա-
գործական հաստոցների, հյուսող մեքենաների, 
ջուլհակի հաստոցների ու սարքերի, վերոնշյալ 
բոլոր ապրանքների մասերի ու կցամասերի 
սպասարկում և վերանորոգում։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20131249  (111) 21005
(220) 18.09.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 18.09.2023
(730) «Լեգալլաբ» ՓԲԸ, 0002, Երևան, 
Ամիրյան 10, բն. 13, AM 
(442) 04.10.2013

(540) 

(526) «law boutique» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա գույն, կարմիր, սպիտակ և սև գունա-
յին համակցությամբ:

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգ չային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում.

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

____________________

(210) 20131250  (111) 21006
(220) 18.09.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 18.09.2023
(730) Վարդան Հարությունյան, Կոտայքի 
մարզ, գ. Բալահովիտ, AM 
(442) 04.10.2013
(540) 
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(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

____________________

(210) 20131258  (111) 21007
(220) 19.09.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 19.09.2023
(730) Աթլեթա (ԻԹՄ) Ինք., US 
(442) 18.10.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մա նու  շակագույն, սև, սպիտակ գունային 
համակ  ցությամբ:

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

հագուստի պարագաներ. վարտիքներ (փոխան-
ներ), կիսատաբատներ, սպորտային տաբատ-
ներ, բանվորական բլուզներ, շապիկներ 
(բլուզներ), կարճ թևքերով մայկաներ, 
մարզաշապիկներ, բլուզներ, բաճկոններ, 
բաճկոնակներ (ժիլետներ), մանտո (կանացի 
լայն վերարկու, հիմնականում մորթեղենից), 
անջրանցիկ հագուստ, կոշիկներ, կանացի 
ներքնազգեստ, գիշերային ներքնազգեստ, 
տնային հագուստ, լողազգեստ, ձեռնոցներ, 
գուլպաներ, տրիկոտաժեղեն, գոտիներ, 
վզպատներ, գլխարկներ (գլխի ծածկոցներ), 
փողկապներ, տնային (կիսա)կոշիկներ, 
շրջազգեստներ, զգեստներ և սվիտերներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20131265  (111) 21008
(220) 23.09.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 23.09.2023
(730) «Մեդիա յունիթ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա 33, 1/4, AM 
(442) 04.10.2013
(540) 

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ և մոխրագույն գունային համակ-
ցու թյամբ:

(511) 
դաս 35. գովազդ:

____________________

(210) 20131269  (111) 21009
(220) 24.09.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 24.09.2023
(730) Խորեն Լևոնի Ահարոնյան, Երևան, 
Այգեձորի 1-ին նրբ., տուն 5, AM 
(442) 18.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 35. հագուստի, կոշիկի, պայուսակների 

և աքսեսուարների առևտուր:
____________________

(210) 20131301  (111) 21010
(220) 26.09.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 26.09.2023
(730) «Կումուրյան պոդիատրիկ կլինիկա» ՍՊԸ, 
Երևան, Կոմիտաս 44, թիվ 77 տարածք, AM 
(442) 18.10.2013
(540) 
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(526) «ՊՈԴԻԱՏՐԻԿ ԿԼԻՆԻԿԱ» արտահայ տու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:

(511) 
դաս 44. պոդիատրիկ կլինիկա:

____________________

(210) 20131304  (111) 21011
(220) 26.09.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 26.09.2023
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 18.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

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

____________________

(210) 20131310  (111) 21012
(220) 27.09.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 27.09.2023
(730) Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL 
(442) 18.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. վիսկի և վիսկիի հիմքով ալկո-

հոլային խմիչքներ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20131332  (111) 21013
(220) 02.10.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 02.10.2023

(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա-
գածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գ/գ, AM 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
____________________

(210) 20131346  (111) 21014
(220) 07.10.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 07.10.2023
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 18.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. անու-

շաբույր արտադրանք անձնական օգտա-
գործման համար. մաշկի խնամքի ոչ բուժական 
պատրաստուկներ. ոչ բուժական արդուզարդի 
պարագաներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20131351  (111) 21015
(220) 07.10.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 07.10.2023
(730) Ջոնս Լանգ ԼաՍալլ ԱյՓի, Ինք., US 
(442) 06.11.2013
(540) 
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(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 

ծառայություններ, այն՝ է անշարժ գույքի 
կառավարում, բնակելի և կոմերցիոն 
անշարժ գույքի վարձույթ, ֆինանսավորման, 
գնահատման, միջնորդության և վարձակալման 
ծառայություններ. խորհրդակցություն և 
կառավարում անշարժ գույքի ոլորտում 
ներդրումների և դրամամիջոցների ներդրման 
վերաբերյալ. ներդրումներ և դրամամիջոցների 
ներդրումներ անշարժ գույքի ոլորտում, 
և անշարժ գույքով կամ անշարժ գույքին 
վերաբերող ակտիվներով երաշխավորվող 
արժեթղթեր. ֆինանսական ծառայություններ 
արժեթղթերի փաթեթներ առաջարկելու 
միջոցով, որոնք ներառում են անշարժ 
գույքով կամ անշարժ գույքին վերաբերող 
ակտիվներով երաշխավորվող արժեթղթեր. 
հետազոտություններ անշարժ գույքի 
ֆինանսական պատմության ոլորտում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20131390  (111) 21016
(220) 17.10.2013 (151) 03.02.2014
   (181) 17.10.2023
(730) Բալտիկա Բրյուերիզ, RU 
(442) 05.11.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կանաչ, դեղին, մուգ կարմիր, ձիթապտղի 
գույն, մոխրագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիվներ. 

ջրեր. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ. կաթնա-
գետնընկուզային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. իզոտոնիկ (կազդուրիչ) ըմպե-
լիքներ. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքի 
վրա. ըմպելիքներ կաթնաշիճուկային հիմքի 
վրա. մրգային ըմպելիքներ, ոչ ալկոհոլային. 
կաթնանշային ըմպելիքներ. մրգային նեկ-
տարներ պտղամսով, ոչ ալկոհոլային. 
օրշադ (ըմպելիք). գարեջուր. ոչ ալկոհոլային 
գարեջուր. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի 
հյութեր. մրգահյութեր. բաղադրություններ 
գազավորված ջուր պատրաստելու համար. 
բաղադրություններ լիկյոր պատրաստելու 
համար. բաղադրություններ հանքային ջուր 
պատրաստելու համար. բաղադրություններ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. քաղցրա-
հյութեր (քաղցուներ). հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. սառը 
թեյ. ոչ ալկոհոլային մրգային էքստրակտներ 
(մզվածքներ). գայլուկի (հմուլի) էքստրակտներ 
գարեջուր պատրաստելու համար. էսենցիաներ 
(բնահյութեր) ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար:
(646) 1042167, 09.04.2010
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20130280 (111) 21017
(220) 07.03.2013 (151) 10.02.2014
   (181) 07.03.2023
(730) Գայանե Կարապետյան, 0087, Երևան, 
Խաղաղ-Դոնի 5, բն. 102, Էրեբունու զանգված, AM 
(442) 20.03.2013
(540) 

(526) «ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ», 
«ՏՈՒՐԻՍՏԻՉԵՍԿՈՅԵ ԱԳԵՆՍՏՎՈ» (ռուս.), 
«TRAVEL AGENCY» գրառումներն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 39. զբոսաշրջություն և ավիատոմսերի 
վաճառք:

____________________
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(210) 20130324  (111) 21018
(220) 15.03.2013 (151) 10.02.2014
   (181) 15.03.2023
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 
Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US 
(442) 20.08.2013
(540) 

(511) 
դաս 3. պատրաստուկներ` կենցաղային 

և (կամ) առևտրային (կոմերցիոն) նպատակով 
օգտագործվող թրմելու մեքենաների կալ-
ցիումազրկման և կրաշերտի հեռացման համար, 
մաքրման պատրաստուկներ կենցաղային և 
(կամ) առևտրային (կոմերցիոն) նպատակով 
օգտագործվող թրմելու մեքենաների համար, 
մաքրող միջոցներ կենցաղային և (կամ) 
առևտրային (կոմերցիոն) նպատակով օգտա-
գործվող թրմելու մեքենաների համար.

դաս 9. հավատարմության քարտեր, խրա-
խուսական քարտեր, պարգևատրման քարտեր, 
նվեր-քարտեր և ակումբային քարտեր, 
որոնք կարող են օգտագործվել սուրճի, թեյի, 
կակաոյի, փաթեթավորված և պատրաստված 
սննդի, էլէկտրական սարքերի, ոչ էլեկտրական 
սարքերի, սպասքի, խոհանոցային սպասքի, 
գրքերի, երաժշտական ձայնագրությունների, 
խաղալիքների, ներառյալ՝ թեդի արջուկների, 
լցոնված խաղալիքների, պլյուշից խաղալիքների, 
տիկնիկների և դրանց աքսեսուարների, 
զարդանախշերի գնման համար. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում բջջային 
սարքերի և բջջային հեռախոսների համար, 
մասնավորապես` ծրագրեր սպառողների 
համար` մուտք գործելու, հսկելու և 
կարգավորելու իրենց հավատարմության ծրա-
գրերի պրոֆիլները (օգտվողի անձնագիրը) և 
հիմնապաշարներն իրենց կցված պահպանվող 
միջոցների հաշիվներում, վճարելու գնումների 
համար բջջային հեռախոսների վճարման 
հնարավորություններով, մուտք գործելու համար 
մենյուի տեղեկատվություն և պահպանելու 
տեղակայման մասին ինֆորմացիա. ձայնային 
նյութի հեղինակման, ներբեռնման, հաղորդման, 
ընդունման, խմբագրման, մասնատման, 
կոդավորման, ապակոդավորման, նվագարկ-

ման, պահպանման և կազմակերպման 
համար օգտագործվող համակարգչային ծրա-
գրային ապահովում. դասական, ջազային, 
ժամանակակից, փոփ, տարվա եղանակին 
համահունչ ընտրված, ռիթմ ընդ բլյուզ, սոուլ, 
համաշխարհային և ռոք երաժշտություն 
ներկայացնող աուդիո ձայնագրություններ. 
թվային ձայնարկիչներ. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով կամ 
անլար կապի սարքերի միջոցով ներբեռնվող 
երաժշտություն. բջջային հեռախոսների և 
անձնական էլեկտրական սարքերի պատյաններ 
և տուփեր. ժապավեններ բջջային հեռախոսների 
համար. դեկորատիվ զարդանախշեր բջջային 
հեռախոսների համար. մագնիսականորեն 
կոդավորված նվեր-քարտերի բռնիչներ. 
մագնիսականորեն կոդավորված նվեր-
քարտեր. տակդիրներ համակարգչային 
մկնիկների համար. կանխավճարով աշխատող 
մեքենաներ.

դաս 14. ժամացույցներ, զարթուցիչներ, 
գրպանի ժամացույցներ և ձեռքի ժամա-
ցույցներ, խոհանոցի ժամանակաչափեր, 
վայրկյանաչափեր. ոսկերչական իրեր.

դաս 16. հրապարակումներ և տպագրված 
նյութեր, մասնավորապես` տեղեկագրեր և 
պարբերականներ, որոնք տրամադրում են 
տեղեկություններ սուրճի և սուրճ ըմպողների 
մասին, սուրճ պատրաստող սարքերի համար 
թղթյա զտիչներ, լուսանկարների ալբոմներ, 
նկարչական թղթեր, գծագրական մատիտներ, 
նկարչի վրձիններ, գրիչներ, մատիտներ, 
ինքնահոս գրիչներ, էջանիշներ, մատիտների 
տուփեր, գրենական պիտույքների տուփեր, 
գրիչների պահոցներ, մատիտների պահոցներ, 
գրենական պիտույքներ, ցուցապաստառներ 
(փոստերներ, պլակատներ), թղթյա անձե-
ռոցիկներ, թղթյա տակդիրներ, թղթյա 
պայուսակներ, թղթյա բաժակակալներ, տուփեր 
և թղթյա պարագաներ փաթեթավորման 
համար. ուսուցողական բուկլետներ.

դաս 18. դրամապանակներ, դրամակալներ, 
մեծ պայուսակներ, քսակներ, թղթապանակներ, 
գրքերի պայուսակներ, թղթապանակի տիպի 
պորտֆելներ, թիկնապայուսակներ և անձրևա-
նոցներ` բոլորը պատրաստված կտորից, կաշվի 
նմանակումից կամ կաշվից, բանալիների կաշվե 
կախազարդեր (բրելոկներ).



ԳՅՈՒՏԵՐ

55

ՄԱՍ 1

55

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 2 

25 .02 . 20 14

դաս 28. խաղալիքներ, մասնավորապես՝ 
թեդի արջուկներ, լցոնված խաղալիքներ, 
պլյուշից խաղալիքներ, տիկնիկներ և դրանց 
աքսեսուարներ. ամանորյա զարդանախշեր, 
յո-յոներ, խաղաքարտեր.

դաս 29. կաթ, անուշահամ հավելումներով 
կաթ, կաթնային հարուկներ (շեյքեր) և կաթի 
հիմքով ըմպելիքներ. սոյայի կաթ. մրգային 
ջեմեր. կոմպոտ, դոնդողներ, հացին քսելու 
մածուկներ (սփրեդներ), որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. պահածոյացված միրգ և 
բանջարեղեն, այլ դասերում չընդգրկված 
պատրաստի կամ սառեցված կերակուր` 
բաղկացած մսից, սոյայից, թռչնամսից, 
ծովամթերքից, բանջարեղենից, մրգերից, 
թոֆուից և (կամ) պանրից, ինչպես նաև 
մակարոնեղենից (պաստայից), բրնձից կամ 
հացահատիկներից. յոգուրտ, յոգուրտային 
հիմքով ըմպելիքներ. հարած սերուցք. կեղևա-
զատված ընկուզեղեն, համեմված ընկուզեղեն, 
կարմրացրած ընկուզեղեն. ընկու զային կաթ և 
ընկուզային հյութ. սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 33. թորված ոգելից խմիչքներ և 
լիկյորներ.

դաս 38. հաղորդակցման ծառայություններ, 
մասնավորապես`  հեռարձակվող և ներբեռնելի 
լսա- և տեսա- ժամանցային ծրագրերի 
հաղորդում համակարգչի, արբանյակի 
և հաղորդակցման ցանցերի միջոցով. 
լսա- ժամանցային նյութի հեռարձակում 
և հաղորդում. բաժանորդագրային լսա- և 
տեսա- ժամանցային ծրագրերի հաղորդում 
համակարգչի, արբանյակի և հաղորդակցման 
ցանցերի միջոցով. ձայնի, տվյալների, 
տեղեկատվության, պատկերի, ազդանշանների 
և հաղորդագրությունների էլեկտրոնային և 
թվային հաղորդում. համակարգչային օգտա-
տերերի միջև ժամանցին, երաժշտությանը, 
համերգներին, տեսագրություններին, ռա դիո-
յին, հեռուստատեսությանը, ֆիլմերին, լուրե-
րին, սպորտին, խաղերին և մշակութային 
իրադարձություններին վերաբերող հաղորդա-
գրությունների փոխանցման համար առցանց 
զրուցասենյակների, տեղեկագրային տախ-
տակների և  համայնքային ֆորումների 
տրամադրում. Էլեկտրոնային հաղորդման 
միջոցով հաղորդագրությունների առա-
քում. լսա- և տեսա- կամ մուլտիմեդիա 

բովանդակության հաղորդման կամ ընդունման 
համար փոխկապակցման  ծառայությունների 
և հաղորդակցման էլեկտրոնային ցանցերի  
մուտքի հնարավորության տրամադրում. մի 
քանի օգտատերերի համար նախատեսված 
համացանցի մուտքի հնարավորության 
տրամադրում. հեռարձակման և ներբեռնման 
ծառայություն, որը թույլ է տալիս օգտատերերին 
նվագարկել, ընտրել, ներբեռնել, պահպանել, 
ստեղծել երգացանկեր և տարածել 
երաժշտություն, տեսագրություններ, ֆիլմեր, 
խաղեր և ժամանցին վեաբերող ծրագրեր 
համակարգիչների, անլար սարքերի, 
գրպանի համակարգիչների, հեռախոսների և 
ունկնդրման ու նվագարկման թվային սարքերի 
միջոցով. էլեկտրոնային նվեր-քարտերի և 
բացիկների փոխանցում.

դաս 41. զվարճանքի ծառայություններ, 
մասնավորապես` զվարճանքի, ուսումնական, 
վերականգնողական և (կամ) երաժշտական 
իրադարձությունների նախապատրաստում 
և (կամ) կազմակերպում. շոուների, կենդանի 
ներկայացումների, համերգների և այլ 
իրադարձությունների և զբաղմունքների 
կազմա կերպում, թողարկում, վարում և (կամ) 
ներ կա յացում. զվարճանքի նպատակներով 
անհա տական ներկայացումների կազմա-
կերպում և կարգավորում. երաժշտական և 
հնչյունային ձայնագրությունների հրապա-
րակում և թողարկում. երաժշտական 
ձայնագրությունների բազմակողմանի հավա-
քածու ներկայացնող համակարգչային 
ինտերակտիվ հիմնապաշար մուտք գոր-
ծելու հնարավորության տրամադրում. 
երաժշտության, տեսագրությունների, ռադիոյի, 
հեռուստատեսության, լուրերի, սպորտի, 
խաղերի, մշակութային իրադարձությունների, 
զվարճանքի և արվեստի, ժամանցի ոլորտում 
հիմնապաշարների և տեղեկատուների տրա-
մադրում հաղորդակցման ցանցերի միջոցով. 
երաժշտության, տեսագրությունների, ռադիոյի, 
հեռուստատեսության, լուրերի, սպորտի, 
խաղերի, մշակութային իրադարձությունների, 
զվարճանքի և արվեստի,  ժամանցի ոլորտում 
տեղեկատվության, լսա-, տեսա-, գրաֆիկական, 
տեքստային և այլ մուլտիմեդիա բովանդակության 
տրամադրում հաղորդակցման ցանցերի 
միջոցով. երաժշտության հրապարակման 
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ծառայություններ. տեքստի, գրաֆիկայի, լսա- 
և տեսաաշխատանքների հրապարակում 
հաղորդակցման ցանցերով. լսա-, տեսա-, 
տեքստային և այլ մուլտիմեդիա բովան-
դակության, ներառյալ` երաժշտության, 
համերգների, տեսագրությունների, ռադիոյի, 
հեռուստատեսության, լուրերի, սպորտի, 
խաղերի, մշակութային իրադարձությունների 
և զվարճանքին վերաբերող ծրագրերի 
կազմակերպման ներվաճառասրահային և 
առ ցանց հնարավորությունների տրա մա-
դրում օգտատերերին. ռադիոծրագրերի 
թողարկում և տարածում. երաժշտության 
թողարկման ծառայություններ. ժամանցային 
ծառայություններ, մասնավորապես` երաժշտու-
թյան գրախոսության և երաժշտության 
մասին մեկնաբանությունների և հոդվածների 
տրամադրում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20130520  (111) 21019
(220) 19.04.2013 (151) 10.02.2014
   (181) 19.04.2023
(730) Քոսթա Լիմիթիդ, GB 
(442) 17.05.2013
(540) 

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

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
թխվածքաբլիթներ, գալետներ, տորթեր, 
հրուշակներ, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 
սառեցված աղանդեր. պատրաստի ուտեստներ, 
սենդվիչներ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, 
հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. պղպեղ, 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց. պաղպաղակ. շոկոլադային հիմքով 
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ, 
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ, բուրավետացնող 
նյութեր ըմպելիքների համար, թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ, սննդային սառույց, սրճային 
բուրավետացնող նյութեր, սառեցված յոգուրտ. 
հրուշակեղենային պաղպաղակներ. փոշիներ 

և բուրավետացնող նյութեր պաղպաղակի 
համար. մրգային պաղպաղակներ. վաֆլիներ և 
կոնաձև վաֆլիներ.

դաս 43. սրճարաններ. կաֆետերիաներ. 
ռեստորաններ. խորտկարաններ. բարեր. 
սննդամթերքի պատրաստման և առաքման 
ծառայություններ. հյուրանոցներին կամ 
առևտրի կենտրոններին կից սրճարաններ. 
հյուրանոցներում կամ առևտրի կենտրոններում 
օգտագործման իրավունքով գործող սրճա-
րաններ. սրճարանային կրպակներ. ինքնա-
սպասարկմամբ բար-սրճարաններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20130521  (111) 21020
(220) 19.04.2013 (151) 10.02.2014
   (181) 19.04.2023
(730) Քոսթա Լիմիթիդ, GB 
(442) 18.07.2013
(540) 

(526) «SINCE 1971», «COFFEE» գրառումերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
թխվածքաբլիթներ, գալետներ, տորթեր, 
հրուշակներ, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 
սառեցված աղանդեր. պատրաստի ուտեստներ, 
սենդվիչներ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, 
հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. պղպեղ, 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց. պաղպաղակ. շոկոլադային հիմքով 
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ, 
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ, բուրավետացնող 
նյութեր ըմպելիքների համար, թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ, սննդային սառույց, սրճային 
բուրավետացնող նյութեր, սառեցված յոգուրտ. 
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հրուշակեղենային պաղպաղակներ. փոշիներ 
և բուրավետացնող նյութեր պաղպաղակի 
համար. մրգային պաղպաղակներ. վաֆլիներ և 
կոնաձև վաֆլիներ.

դաս 43. սրճարաններ. կաֆետերիաներ. 
ռեստորաններ. խորտկարաններ. բարեր. 
սննդամթերքի պատրաստման և առաքման 
ծառայություններ. հյուրանոցներին կամ 
առևտրի կենտրոններին կից սրճարաններ. 
հյուրանոցներում կամ առևտրի կենտրոններում 
օգտագործման իրավունքով գործող սրճա-
րաններ. սրճարանային կրպակներ. ինքնա-
սպասարկմամբ բար-սրճարաններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20130522  (111) 21021
(220) 19.04.2013 (151) 10.02.2014
   (181) 19.04.2023
(730) Քոսթա Լիմիթիդ, GB 
(442) 17.05.2013
(540) 

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

(511) 
դաս 7. առևտրի ավտոմատներ. վերը 

նշված ապրանքների մասեր և կցամասեր.
դաս 43. սրճարաններ. կաֆետերիաներ. 

ռեստորաններ. խորտկարաններ. բարեր. 
սննդամթերքի պատրաստման և առաքման 
ծառայություններ. հյուրանոցներին կամ 
առևտրի կենտրոններին կից սրճարաններ. 
հյուրանոցներում կամ առևտրի կենտրոններում 
օգտագործման իրավունքով գործող սրճա-
րաններ. սրճարանային կրպակներ. ինքնա-
սպասարկմամբ բար-սրճարաններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20130523  (111) 21022
(220) 19.04.2013 (151) 10.02.2014
   (181) 19.04.2023
(730) Քոսթա Լիմիթիդ, GB 
(442) 17.05.2013

(540) 

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

(511) 
դաս 7. առևտրի ավտոմատներ. վերը 

նշված ապրանքների մասեր և կցամասեր.
դաս 43. սրճարաններ. կաֆետերիաներ. 

ռեստորաններ. խորտկարաններ. բարեր. 
սննդամթերքի պատրաստման և առաքման 
ծառայություններ. հյուրանոցներին կամ 
առևտրի կենտրոններին կից սրճարաններ. 
հյուրանոցներում կամ առևտրի կենտրոններում 
օգտագործման իրավունքով գործող 
սրճարաններ. սրճարանային կրպակներ. 
ինքնասպասարկմամբ բար-սրճարաններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20130788 (111) 21023
(220) 10.06.2013 (151) 10.02.2014
   (181) 10.06.2023
(730) «Վեգա ուորլդ» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան փ. 4, AM 
(442) 03.07.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
մոխրագույնով:

(511) 
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. 

շար ժիչ ներ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանս պորտային միջոցների համար 
նախա տեսվածների). կցորդիչներ, միացք-
ներ, կցիչներ և փոխանցման տարրեր 
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ. 
առևտրի ավտոմատներ.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր:

____________________
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(210) 20130789 (111) 21024
(220) 10.06.2013 (151) 10.02.2014
   (181) 10.06.2023
(730) «Պանարմենիան մեդիա գրուպ» ՓԲԸ, 
Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM 
(442) 03.07.2013
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում 
(հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդման 
պատրաստում):

____________________

(210) 20130814  (111) 21025
(220) 17.06.2013 (151) 10.02.2014
   (181) 17.06.2023
(730) Ժենգյու Յութոնգ Բաս Քո., ԷլԹիԴի., CH 
(442) 20.08.2013
(540) 

(511) 
դաս 12. եղանով վերամբարձ բեռնատարներ, 

վերամբարձ մեքենաներ (բարձրացնող 
մեքենաներ), ջրցան բեռնատարներ, շարժի-
չային ավտուբուսներ, շարժիչային մեծ ավտո-
բուսներ, բեռնատարներ, լազարեթային 
ֆուրգոններ (կեսոններ, մեքենաներ), կցան 
անիվների վրա տնակներ, կցանքներ 
(թրեյլեր մեքենաներ), ռետինե խողովակները 
փաթաթող կոճավոր սայլակներ, տրակտորներ, 
կցասայլակներ, փոքրալիտրաժ մեքենաներ 
մոտոցիկլետների շարժիչներով, էլեկտրական 
մեքենաներ, ֆուրգոններ (մեքենաներ), 
սառնարան-մեքենաներ, փոխադրող ռազմա-

կան մեքենաներ, սպորտային մեքենաներ, 
բեռնաթափող սայլակներ, տրամվայի 
վագոններ, ցամաքով, օդով, ջրով կամ 
երկաթուղով տեղափոխվող մեքենաներ, 
ավտոմեքենաներ, մարդատար մեքենաներ, 
ավտոմոբիլներ, բետոնախառնիչ մեքենաներ, 
շտապ օգնության մեքենաներ, արշավի համար 
մեքենաներ, տնակ-մեքենաներ, ձնագնացներ, 
հեռակառավարվող մեքենաներ (բացառությամբ 
խաղալիքների), սռնիներ մեքենաների համար, 
քնելու համար նախատեսված մեքենաներ, 
փոխանցման տուփեր ցամաքային մեքենաների 
համար, մեքենաների թափքեր, պտտող 
շարժաբեր փոխարկիչներ ցամաքային մեքե-
նաների համար, վառելիքատար ցիստեռն-
բեռնատարներ, մալուխներով տեղափոխվող 
փոխադրամիջոցներ, մետաղաձուլական շար-
ժական սարք, մաքրման սայլակներ, ջրային 
մեքենաներ, օդային բարձիկների միջոցով 
տեղափոխվող մեքենաներ, մեղմիչ զսպանակներ 
մեքենաների համար, ուղեբեռատար սայլակներ 
մեքենաների համար, մեքենաների անիվներ, 
մեքենայի անիվների ձգաններ, մեքենաների 
ամրաշրջանակներ (շասսիներ), մեքենայի 
թափարգելներ (բամպերներ), մեքենաների 
արգելակներ, մեքենաների դռներ, մեքենաների 
մեղմիչ (ամորտիզացիոն) զսպանակներ, մեքե-
նաների անիվների անվահեծեր, մեքե նաների 
նստատեղեր, մեքենաների պաստառապատման 
նյութեր.

դաս 37. մեքենաների շահագործում և 
նորոգում, մեքենաների լվացում, մեքենաների 
տեխնիկական սպասարկման կայաններ 
(վերալիցքավորում և սպասարկում), մեքե-
նաների չոր մաքրում, մեքենայի անսարքության 
վերացում (նորոգում), անվադողերի վուլ-
կանացում (նորոգում):
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20130855 (111) 21026
(220) 24.06.2013 (151) 10.02.2014
   (181) 24.06.2023
(730) Ժենգժու Յութոնգ Գրուփ Քո., ԷլԹիԴի., CN 
(442) 04.10.2013
(540) 
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(511) 
դաս 7. հորատման մեքենաներ, խառնիչներ, 

ճանապարհային գլոցամեքենաներ, ճանապար-
հային շոգեգլդոններ, խառնիչ մեքենաներ, 
սպիտակեցման մեքենաներ, հարող մեքենաներ, 
բետոնախառնիչներ (մեքենաներ), հանքաձյութ 
պատրաստող մեքենաներ, բուլդոզերներ, 
մեխանիկական միաշերեփ էքսկավատորներ, 
էքսկավատորներ, ձյութ պատրաստող 
մեքենաներ,  ռելսերի երեսարկման մեքենա-
ներ, ճանապարհաշինական մեքենաներ, 
երկաթուղա շինական մեքենաներ, փորող 
մեքե նաներ, բաբան (մեքենաներ), հողափոր 
մեքենաներ, խրափորիչներ (գութան), 
էլեկտրական սնուցմամբ փորող և բեռնող 
մեքենաներ, շենքերի, կամուրջների և 
ճանապարհների շինարարության մեջ հողային 
աշխատանքների համար նախատեսված 
մեքենաներ և մեխանիզմներ, բետոնի 
թրթռամեքենաներ, բեռնման և բեռնաթափման 
սարքեր, վերհաններ, վերամբարձ կռունկներ 
(բեռնաբարձրացման մեքենաներ), մեկնար-
կիչների համար նախատեսված շարժիչներ, 
ցնցումների մեղմիչ մխոցներ (մեքենաների 
մասեր), մեքենաների համար նախատեսված 
ցնցումների մեղմիչներ, ճանապարհները 
ավլող ինքնագնաց մեքենաներ, կոյուղու 
հեղուկացիրներ, լվացող ապարատներ, 
տրանսպորտային միջոցների լվացման 
համակարգեր, էլեկտրական մեքենաներ և 
ապարատներ մաքրման համար, թափոնների 
տեղադրման (տեղափոխման) սարքեր, աղբի 
տեղադրման (տեղափոխման) սարքեր, աղբի 
խտացման (կոմպակտացման) մեքենաներ, 
թափոնների խտացման (կոմպակտացման) 
մեքենաներ, հողահան մեքենաներ, տեսա-
կավորող մեքենաներ արդյունաբերական 
նպատակների համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20130880  (111) 21027
(220) 28.06.2013 (151) 10.02.2014
   (181) 28.06.2023
(730) Բրիջսթոուն Քորփորեյշն, JP 
(442) 06.08.2013

(540) 

(526) «ՇԻՆՆԱՅԱ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻՅԱ (ռուս.)» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

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

(511) 
դաս 12. դողեր. վերականգնված պահ-

պանաշերտով դողեր. օդախցիկներ. անիվ-
ներ. պահպանաշերտով ռետին դողերի 
պահպանաշերտերի վերականգնման համար. 
տրանսպորտային միջոցների անիվն երի եզրակ-
ներ (եզրաշերտեր) և պատյաններ. դողերի պահ-
պանաշերտերի նախապատրաստվածքներ. 
դողերի փականներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20130881  (111) 21028
(220) 28.06.2013 (151) 10.02.2014
   (181) 28.06.2023
(730) Բրիջսթոուն Քորփորեյշն, JP 
(442) 06.08.2013
(540) 
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(526) «TIRE LAB» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511) 
դաս 12. դողեր. վերականգնված պահ

պանաշերտով դողեր. օդախցիկներ. անիվ
ներ. պահպանաշերտով ռետին՝ դողերի 
պահպանաշերտերի վերականգնման համար. 
տրանսպորտային միջոցների անիվ երի 
եզրակներ (եզրաշերտեր) և պատ յաններ. 
դողերի պահպանաշերտերի նա խա  պատ
րաստվածքներ. դողերի փական ներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20130934 (111) 21029
(220) 12.07.2013 (151) 10.02.2014
   (181) 12.07.2023
(730) «Գոլոս Սիսթեմս» ՓԲԸ, 0061, Երևան, 
Ֆրունզեի փ., 60ա39, AM 
(442) 06.08.2013
(540) 

(511) 
դաս 30. թեյ, կակաո, հրուշակեղեն, 

քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
դաս 35. առևտուր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
____________________

(210) 20131067  (111) 21030
(220) 05.08.2013 (151) 10.02.2014
   (181) 05.08.2023
(730) Էլդան Կոսմեթիքս Իտալիա Սի Ար Էլ, IT 
(442) 06.09.2013
(540) 

(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:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20131108  (111) 21031
(220) 12.08.2013 (151) 10.02.2014
   (181) 12.08.2023
(730) Տովարիստվո զ օբմեժենոյու վիդպովիդալ
նիստյու «Նացիանալնա գորիլչանա կոմպա
նիյա», UA 
(442) 06.09.2013
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

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

ռությամբ գարեջրի):
____________________
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(210) 20131215  (111) 21032
(220) 11.09.2013 (151) 10.02.2014
   (181) 11.09.2023
(730) ԱԼԴՈ Գրուպ Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. օծա-

նելիք. կոշկեղենի և հագուստի խնամքի 
պարագաներ, այն է՝ կոշիկները փայլեցնող 
նյութեր, հեղուկացիր և ոչ հեղուկացիր միջոցներ 
կաշվի, թավշակաշվի և կտորեղենի մաքրման և 
պաշտպանման համար.

դաս 9. արևապաշտպան ակնոցներ.  
համակարգիչների ճամպրուկներ  և պատյաններ, 
բջջային հեռախոսների պատյաններ.

դաս 14. նորաձևության աքսեսուարներ, այն 
է՝ ոսկերչական իրեր, զարդեր, ժամացույցներ և  
բանալիների շղթաներ.

դաս 18. բազմաբնույթ տեղափոխման 
պայուսակներ, այն է՝ կանացի պայուսակներ, 
ուսապայուսակներ, մեծ պայուսակներ, 
իրապարկեր, մեծ սպորտային պայուսակներ, 
ուսապարկեր և կոշիկների պայուսակներ. 
դրամապանակներ. հովանոցներ, անձրևա-
կալներ.

դաս 25. կոշկեղեն, այն է՝ կոշիկներ, 
ճտքավոր կոշիկներ, մոկասիններ, սպորտային 
կոշիկներ, սանդալներ և հողաթափեր. 
կոշկեղենի լրակազմեր, այն է՝ կոշիկների 
միջատակեր, կոշիկների ներդիրներ, կոշիկ-
ների հակասահող կալիչներ. հագուստ, այն 
է՝ մանտոներ և վերարկուներ, բաճկոններ, 
ժակետներ, պիջակներ, բաճկոնակներ, 
լողազգեստ, շարֆեր, կաշնեներ, վզկապներ, 
ձեռնոցներ, թաթմաններ, գլխարկներ և 
բոլորագլխարկներ, գոտիներ, փողկապներ, 
գուլպեղեն և տրիկոտաժե արտադրանք, 
գամաշներ. կաշվե և թավշակաշվե հագուստ, 
այն է՝ մանտոներ և վերարկուներ, բաճկոններ, 
ժակետներ, պիջակներ, բաճկոնակներ, 
գոտիներ, ձեռնոցներ.

դաս 26. դեկորատիվ իրեր մազերի համար, 
մազակապեր, մազակալներ, «ձիու պոչ» 
սանրվածքի կալիչներ.

դաս 35. մանրածախ առևտրի խանութներ, 
մանրածախ առևտրի օնլայն ծառայություններ 
և մեծածախ առևտրի ծառայություններ 

կոսմետիկական միջոցների, օծանելիքի, 
կոշկեղենի և հագուստի խնամքի պարագաների, 
արևային ակնոցների, նորաձևության աքսե-
սուարների, պայուսակների, կոշկեղենի, 
կոշիկ ների լրակազմերի, հագուստի, կաշվե և 
թավշակաշվե հագուստի, մազերի դեկորատիվ 
իրերի ոլորտում:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20131248  (111) 21033
(220) 17.09.2013 (151) 10.02.2014
   (181) 17.09.2023
(730) Մերի Առաքելյան, Երևան, Պարոնյան 7, 
բն. 7, AM 
(442) 04.10.2013
(540) 

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

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
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 հա-
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:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

62

ՄԱՍ 1

62

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 2 

25 .02 . 20 14

(210) 20131257  (111) 21034
(220) 19.09.2013 (151) 10.02.2014
   (181) 19.09.2023
(730) «Մհեր-Արա» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գյուղ Մելիք, AM 
(442) 06.11.2013
(540) 

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

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

(511) 
դաս 32. զովացուցիչ ըմպելիքներ. հյութեր:

____________________

(210) 20131321  (111) 21035
(220) 01.10.2013 (151) 10.02.2014
   (181) 01.10.2023
(730) «ԱՐ.Գ.Ա.Տ.» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
28/1, AM 
(442) 06.11.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր գույնով:

(511) 
դաս 35. առևտուր:

____________________

(210) 20131388  (111) 21036
(220) 17.10.2013 (151) 10.02.2014
   (181) 17.10.2023
(730) «ԱՐ.Գ.Ա.Տ.» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
28/1, AM 
(442) 06.11.2013

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր գույնով:

(511) 
դաս 35. առևտուր:

____________________

(210) 20131395  (111) 21037
(220) 18.10.2013 (151) 10.02.2014
   (181) 18.10.2023
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 
8, բն. 55, AM 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ. կենսա-

բանորեն ակտիվ հավելումներ. դիետիկ հավե-
լումներ:

____________________

(210) 20131396  (111) 21038
(220) 18.10.2013 (151) 10.02.2014
   (181) 18.10.2023
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 
8, բն. 55, AM 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ. կենսա-

բանորեն ակտիվ հավելումներ. դիետիկ 
հա վելումներ:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

7924  10.11.2023 «Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ, Երևան,

     Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

7925  10.11.2023 «Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ, Երևան,

     Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

7981  07.01.2024 «Ալկո հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 51 փ., 3 շ., բն. 54, AM

8036  21.01.2024 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Թումանյան 17, AM

8056  10.11.2023 «Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ, Երևան, 

     Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

8097  20.01.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

8098  26.01.2024 «Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ, 

     ՀՀ, ք. Երևան, Մաշտոցի 13, AM

8167  18.12.2023        «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

8169  21.01.2024 «Հայկական երկրորդ հեռուստաալիք» ՍՊԸ, Երևան, 

     Աջափնյակ, Հ/Ա Գ-3 թաղ., 3/1, AM

8249  12.01.2024 Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ, US

8286  26.01.2024 «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, ք. Երևան, Շովրոյան 5, AM

8299  09.01.2024 Քասթրոլ Լիմիթիդ, GB

8619  23.12.2023 Փրինքո Քորփ., TW

8628  11.05.2024 «Ալկո հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 51 փ., 3 շ., բն. 54, AM

8629  11.05.2024 «Ալկո հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 51 փ., 3 շ., բն. 54, AM

8630  11.05.2024 «Ալկո հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 51 փ., 3 շ., բն. 54, AM

8998  10.03.2024 Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

8999  10.03.2024 Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

9159  03.08.2024 Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ, US

9637  07.10.2024 Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

10438  10.12.2024 Ֆյուչը Էնթերփրայզիս ՓԹԵ Լթդ., SG

18500  27.01.2014 «Պրոգրես-Արմենիա» ՍՊԸ, ք. Երևան, Բայրոնի 3, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23L 1/00 2806 A

A23N 3/00 2807 A

A61H 3/00 2808 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B65D 85/00 347 U

C02F 1/00 348 U

C02F 1/00 349 U

E04F 13/00 350 U

B23C 3/00      2809 A

B25B 15/00     2810 A

B60C 23/00    2811 A

C12G 3/00      2812 A

F16B 12/00     2813 A

G01R 29/00    2814 A

G02F 1/00      2815 A

      06-03     322 S

      11-01     323 S      

      21-01     322 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ



67

ՄԱՍ 1
 

67

№ 2 
25 .02 . 20 14

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No  1348
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3403, 3405
73 (1) Իրավատեր Յունիլևր Ն.Վ.
UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 
the Netherlands, NL
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԱարհուսԿարլշամն 
Ինվեսթ ԱԲ
AARHUSKARLSHAMN INVEST AB, Jungmansgatan 
12, 211 19  Malmo, Sweden, SE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                            Հանրապետություն
Գրանցված է 26.12.2013

____________________

Գրանցում No 1349
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  3222, 3223, 3224, 3860

73 (1) Իրավատեր Բար-Ս Ֆուդզ Քո., Դելավերի 
նահանգ

BAR-S FOODS CO., 3838 North Central Avenue, 
Suite 1900, Phoenix, Arizona 85012, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Սիգմա 
Ալիմենտոս, Էս.Էյ. ԴիԻ Սի.Վի.
SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V., Avenida Gomez 
Morin No. 1111, Colonia Carrizalejo, Codigo Postal 
66254 San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, 
Mexico,  MX
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                 Հանրապետություն

Գրանցված է 08.01.2014
____________________

Գրանցում No 1350

Ապրանքային նշանի լիցենզիա

(11) Վկայական No 14816

73 (1) Լիցենզատու «Մուլտի ակվամարին» ՍՊԸ, 
Երևան, Թումանյան 21, AM
73 (2) Լիցենզառու «ՄԳԱ Վոթըր» ՍՊԸ, Երևան, 
Զաքյան 4, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ

Գործողության ժամկետը 27.05.2019

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 16.01.2014
____________________

Գրանցում No 1351

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

(11) Վկայական No 7613, 18083, 20189

73 (1) Իրավատեր «Սաս-գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Մաշտոցի 18, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ադելսոն 
Ինվեսթմընթ ԼԹԴ
ADELSON INVESTMENT LTD, 207, 3RD FLOOR, 
REGENT STREET, LONDON, UNITED KINGDOM, 
W183HH, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                Հանրապետություն

Գրանցված է 17.01.2014
____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գրանցում No 1352
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12864
73 (1) Իրավատեր Յունայթիդ Փարսել Սերվիս 
օֆ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի  նահանգ
UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC., State 
of Delaware, 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, 
Georgia 30328 U.S.A., US

73 (2) Իրավունքներն ստացող էմԲիԻ 
Ուորլդուայդ Ս.Ռ.Լ.
MBE WORLDWIDE S.R.L., Via Carlo Tenca 2, 
Milano, Italy, IT
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
             Հանրապետություն

Գրանցված է 22.01.2014
____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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 

2095               24.07.2013
2433               22.07.2013
2584          23.07.2013

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

208U               02.07.2013
216U                29.07.2013

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2674    03.07.2013

2675    03.07.2013

2691    28.06.2013

2701    27.07.2013

2733    11.07.2013

2792    19.06.2013

2797    20.07.2013

2799    24.07.2013

307U    03.07.2013

310U     24.07.2013

311U     26.06.2013

312U     25.07.2013

313U     25.07.2013

345U     12.07.2013
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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)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата прекращения 
действия 

35S                   27.07.2013

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) (2014.01)  (11) 2806 (13) A 
A23L 1/00

(21) AM20120122 (22) 21.08.2012
(71) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян (AM)
(72) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян (AM)
(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, Арцаха 
1, кв.32 (AM), Варсеник Аветисян, 0025, Ереван, 
Гераци 14/4 (AM)
(54) Овощная икра
(57) Изобретение относится к пищевой промыш-
ленности, в частности, к овощной икре.

Икра содержит основу икры, томатную пасту, 
лук, перец, масло и пищевую соль, при этом в 
качествы основы икры взят топинамбур, при 
следующем соотношении компонентов (мас. %): 
топинамбур - 38.0-38.5, томатная паста -  26.0-
26.5, лук - 7.0-7.5, перец - 22.9-23.4, масло - 3.6-
4.1, пищевая соль - 0.4-0.5.

Повышаются органолептические свойства 
икры.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2807 (13) A 
A23N 3/00

(21) AM20120123 (22) 21.08.2012
(71) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян (AM)
(72) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян (AM)
(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, Арцахи 1, 
кв. 32 (AM), Варсеник Аветисян, 0025, Ереван, 
Гераци 14/4 (AM)
(54) Способ кондирования фруктов
(57)Изобретение относится к пищевой промыш-
ленности, в частности, к способам кондирование 
фруктов.

Фрукты моют, загружают в кондирующую 
массу. В качестве кондирующей массы берут 
водный экстракт клубней топинамбура, при 
этом, соотношение фруктов и водного экстракта 
клубней топинамбура составляет 1.0 : 2.1-2.5.

Повышаются органолептические свойства 
кондирования фруктов.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2808 (13) A 
A61H 3/00

(21) AM20130056 (22) 22.04.2013
(71) Нарек Закарян (AM)
(72) Микаел Арутюнян (AM), Сурен Саргсян (AM), 
Виген Аракелян (FR), Нарек Закарян (AM)
(73) Нарек Закарян, 3601, Вайоц Дзори марз, г. 
Ехегнадзор, ул. Микояна 12, кв. 20 (AM)
(54) Активный модуль способствующий 
движению устройства
(57) Изобретение относится к восстановительной 
технике, в частности, к устройствам, способ-
ствующим двигательным функциям человека 
и их восстановлению, которые могут быть 
использованы в случаях временной или пос-
тоянной утери функций опорно-двигательного 
аппарата вследствие травм, а также для оказания 
помощи людям пожилого возраста.

Активный модуль способствующий движению 
устройства имеет две части, прикрепленные 
к двум взаимосвязанным сегментам сустава 
опорно-двигательного аппарата, с возможностью 
относительного движения, датчики, актуатор, 
контроллер. Контроллер присоединен к актуа-
тору. Актуатор присоединен к частям, каждая 
из которых выполнена из карбонового каркаса 
и электроактивных полимерных актуаторов. 
Части соединены между собой посредством 
подвижных соединений актуаторов и упругих 
элементов. Датчики размещены на каркасе, 
зарегестрированные сигналы которых пере-
даются контроллеру.

Активный модуль обеспечивает все воз-
можные движения сустава двигательного 
аппарата и их управлениe, 1 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2809 (13) A 
B23C 3/00

(21) AM20120020 (22) 24.01.2012
(71) “Государственный инженерный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация (AM)
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(72) Борис Баласанян (AM), Степан Христафорян 
(AM), Арам Баласанян (AM), Лариса Мутафян (AM), 
Карине Гулоян (AM)
(73) “Государственный инженерный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьяна 105 (AM)
(54) Способ определения оптимального сме-
щения между осями симметрии торцевой 
фрезы и заготовки 
(57) Изобретение относится к области маши-
ностроения, в частности, к процессам резания 
торцевой фрезой.

Выбранными режимами резания осущест-
вляют обработку заготовки, измеряют силу удара 
в момент врезания режущего зуба, измеряют 
наибольшую силу резания режущего зуба после 
удара, а оптимальное смещение между осями 
симметрии фрезы и заготовки определяют по 
предлагаемому условию.

Уменьшаются вибрации станка, увели-
чивается износостойкость торцевой фрезы, 3 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2810 (13) A 
B25B 15/00

(21) AM20120011 (22) 20.01.2012
(71) Володя Восканян (AM)
(72) Володя Восканян (AM)
(73) Володя Восканян (AM)
(54) Мультиотвертка
(57) Изобретение относится к ручным инстру-
ментам, в частности, к мультиотверткам.

Мультиотвертка имеет рабочий корпус с 
шестигранной отверточной головкой и рукоятку 
с насадкой. Корпус имеет один координатный 
осевой центр, образованный от пересечения 
шара с кубом, восемь вершин которой усечены 
плоскостями, проходящими перпендикулярно его 
диагоналям, образуя дополнительные угловые 
грани. На каждой основной грани корпуса в 
центре сделана рабочая головка в виде выступа. 
Рабочие головки отличаются друг от друга 
размерами и типами, а на диагональных сторонах 
корпуса выполнены фиксаторы.

Полость насадки рукоятки имеет четыре 
угловые круговые грани, а четыре основные 
грани полости выполнены полукруговыми про-

резями. Головка дополнительно имеет централь-
ную цилиндрическую прорезь, а на угло вых кру-
говых гранях выполнены фиксаторы.

Расширяются функциональные возможности 
инструмента, 17 ил.
(74) Р. Манасерян

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2811 (13) A 
B60C 23/00

(21) AM20130041 (22) 26.03.2013
(71) Ани Авакян (AM), Гагик Ерицян (AM)
(72) Ани Авакян (AM), Гагик Ерицян (AM)
(73) Ани Авакян, 0057, Ереван, Назарбекяна 
2, кв. 10 (AM), Гагик Ерицян, 0004, Ереван, А. 
Бабаджаняна 93, кв. 20 (AM)
(54) Устройство для контроля давления 
воздуха в шине транспортного средства
(57) Устройство имеет соединяемую трубо-
проводом с шиной и закрепляемую соосно с осью 
колеса, диафрагменную камеру и сигнальную 
систему. Диафрагма камеры соединена с 
подпру жиненным штоком камеры. Конец штока 
выполнен трехступенчатым и направлен во 
внутрь балки моста транспортного средства. 
Полуось колеса выполнена с осевым централь-
ным отверстием, соответствующим штоку 
камеры. Балка и полуось имеют по одному 
светопроводному отверстию, перпендикулярному 
центральному отверстию полуоси. На балке, 
по направлению светопроводного отверстия, 
установлен светодиод. Сигнальная система 
содержит компаратор, к одному входу которого 
подключены светодиод и логический блок 
И, а к другому входу - сопротивление. Выход 
логического блока И подключен к первому входу 
RS триггера, а выход компаратора – ко второму 
входу RS триггера. Выход компаратора через 
усилитель подключен к блоку индикации. На 
балке, соосно со светодиодом и противоположно 
с ним установлен дополнительный светодиод. 
Сигнальная система дополнительно снабжена 
устройством выдержки, вход которого подключен 
к выходу RS триггера, а выход – к входу усилителя.

Повышается надежность работы устройства, 
упрощается конструкция. 2 ил.

_____________________
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(51) (2014.01)  (11) 2812 (13) A 
C12G 3/00

(21) AM20130114 (22) 05.08.2013
(71) Карен Казумян (AM), Манвел Сукоян (AM)
(72) Карен Казумян (AM), Манвел Сукоян (AM)
(73) Карен Казумян, 0010, Ереван, 2-ой пер.
Вардананц 6, кв. 3 (AM), Манвел Сукоян, 4003, 
Тавуши марз, Акнахбюр (AM)
(54) Способ получения бренди
(57) Изобретение относится к виноделию, в 
частности, к способам получения бренди.

Фрукты протирают, прессуют, добавляют 
дрожжи сусло, потом полученный виноматериал 
перегоняют, после чего полученный спирт 
выдерживают, купажируют - с добавлением 
умягченной воды и сахарным сиропом, 
обрабатывают холодом и фильтруют, при этом 
в качестве плода используют абрикос, в сусло 
дополнительно вводят мед с соотношением 5 
г/100см3 и целые косточки абрикоса, а после 
выдержки спирта делают спиртовую настойку на 
ядрах косточек абрикоса в соотношении 10 л/кг. 

Повышается качество бренди, 1 ил.
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2813 (13) A 
F16B 12/00

(21) AM20130147 (22) 01.11.2013
(71) Араик Геворгян (AM)
(72) Араик Геворгян (AM)
(73) Араик Геворгян, 0031, Ереван, Зограпа 108 (AM)
(54) Узел соединения деревянных элементов
(57) Изобретение относится к узлам соединения 
деревянных элементов и может быть исполь-
зовано, в частности в случаях, когда изделие, 
составленное из деревянных элементов пред-
назначено для хранения в жидкой среде. 

Соединяемые элементы узла соединения 
деревянных элементов плотно прилегают 
своими торцами и связываются друг с другом 
посредством деревянных цилиндрических 
вставных шипов. Согласно изобретению, на 
каждом из прилегающих поверхностей вы-
полнена вогнутость.

Сохраняется положение плотного прилегания 
друг к другу торцевых поверхностей элементов 
узла также и в условиях, когда узел погружен в 
жидкость, 3 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2814 (13) A 
G01R 29/00

(21) AM20130070 (22) 23.05.2013
(71) ЗАО “Ереванский научно-исследовательский 
институт средств связи” (AM)
(72) Мгер Вардгесович Маркосян (AM), Ваан 
Генрихович Аветисян (AM), Армен Гамлетович 
Никогосян (AM), Арег Араратович Саргсян (AM)
(73) ЗАО “Ереванский научно-исследовательский 
институт средств связи”, 0015, Ереван, Дзорапа 
26 (AM)
(54) Способ измерения диаграмм направ-
ленности наземной антенны методом облета
(57) Изобретение относится к области антенной 
техники и может быть применено для измерения 
параметров антенных решеток и антенн УКВ 
диапазона.

Предлагаемый способ измерения диаграммы 
направленности (ДН) состоит из двух этапов.

Первый этап позволяет определить угло-
местную ДН в угловых секторах от 0° до 20° в левой 
и правой верхних вертикальных полуплоскостях 
с помощью медленных вертикальных полетов 
вертолета.

Второй этап позволяет определить угло-
местную ДН во всей верхней полуплоскости, 
исключая угловые сектора до 1° от горизонта.  
На втором этапе получение данных о ДН в вер-
тикальной плоскости производится посредством 
горизонтальных полетов вертолета на раз ных 
высотах, число которых не превышает 10-и.  
Первая наименьшая высота полета равна 
минимальной высоте безопасного полета вер-
толета, а наивысшая высота полета равна 
расстоянию дальней зоны, выбранного при 
измерениях испытуемой антенны.

Цель изобретения – снижение стоимости 
измерений, 2 ил.

_____________________
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(51) (2014.01)  (11) 2815 (13) A 
G02F 1/00

(21) AM20130109 (22) 16.07.2013
(71) “Ереванский государственный университет” 
государственная некоммерческая организация  
(AM), Бим Энджиниринг фор Адванстд Меж-
ментс Ко. (US), Брукхеванская Национальная 
Лаборатория (US)
(72) Акоп Маргарян (AM), Владимир Арутюнян 
(AM), Нелсон Табирян (US) Нуне Акопян (AM), 
Валерий Абраамян (AM), Давид Ованисян (AM), 
Тигран Саргсян (AM), Арташес Мовсисян (AM), 
Петрос Гаспарян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет” 
государственная некоммерческая организация, 
0025,  Ереван, Алек Манукян 1 (AM), Бим Энджи-
ниринг фор Адванстд Межментс Ко., 32789, 
Флорида, Винтер Парк, 809 пр. Юж. Орландо,  
дом 1 (US), Брукхеванская Национальная Лабо-
ратория, 11973, Нью-Йорк, Уптон, стр. 197D (US)
(54) Способ регистрации изменения поля-
ризованного вектора монохроматической 
световой волны

(57) Изобретение относится к оптике, в частности, 
к изучению нового метода оптических измерениий 
и может использоваться в полариметрии, в 
спектрополариметрии и в элипсометрии.

Предлагается способ регистрации изменения 
поляризованного вектора монохроматичес-
кой световой волны, которая основана на 
применении аксиально-симметрического жидко-
кристаллического задерживателя и поля ри-
зационной дифракционной решётки. Радиально-
симметрический фазовый задерживатель поз-
воляет создавать однозначное соответствие 
между состоянием вектора поляризации па-
дающего луча и распределением интенсив ности 
радиально- симметрического луча, прошедшшего 
поляризационную дифракционную решётку.

В предлагаемом способе регистрации 
изме нения поляризованного вектора моно-
хро матической световой волны, состояние 
поляризованного вектора определяется значе-
ниями параметров Стокса, которые полу чаются 
всего за одно измерение. 33 ил.

_____________________
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Сведения о выданных патентах

(51) (2014.01)  (11) 347  (13) U 
B65D 85/00

(21) AM20130142U (22) 14.10.2013
(71) Ашот Григорян (AM), Сергей Овакимян (AM), 
Эдуард Симонян (AM)
(72) Ашот Григорян (AM), Сергей Овакимян (AM), 
Эдуард Симонян (AM)
(73) Ашот Григорян, 0051,Ереван, пр. Комитаса 
33а, кв. 111 (AM), Сергей Овакимян, 0708, 
Араратская область, село Азатаван, ул. Баре-
камутян д. 21 (AM), Эдуард Симонян, 0055, 
Ереван, пер. Согомона Таронци 2, кв. 12 (AM)
(54) Упаковка лаваша
(57) Полезная модель относится к упаковке пищи, 
в частности - лаваша.

Лаваш помещен в гигиеничном целлофановом 
мешке, который в свою очередь размещен 
в коробке. Когда удаляем верхнюю часть кօ-
робки, мы видим лаваш, который находится в 
целлофане, сначала открываем целлофан, чтобы 
смогли снять первый лаваш. Лаваши в коробке 
отсортированы так, что каждый раз, когда мы 
берем один кусок, из целлофана выходит конец 
следующего лаваша и так до конца коробки. Если 
в коробке остался лаваш но вы хотите оставить на 
потом, можно закрыть верхнюю часть коробки, 
чтобы лаваш не съеживался.

Употребление лаваша сделано более удобным 
и гигиеничным, 3 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 348 (13) U 
C02F 1/00

(21) AM20130151U (22) 06.11.2013
(71) Мкртыч Меликян (AM)
(72) Мкртыч Меликян (AM)
(73) Мкртыч Меликян, 0025, Ереван, Айгестан 
9-ая ул. 4 (AM)
(54) Устройство электрохимической обработки 
воды
(57) Полезная модель относится к прикладной 
электрохимии, в частности к устройствам электро-
химической обработки воды, и может быть 
использована для лечебно-оздоровительных 
процедур, в пищевой промышленности и в 
сельском хозяйстве.

Устройство электрохимической обработки 
воды содержит трубчатый внешний элек-
трод, соосно размещенные в его полости 
ионопроницаемую диафрагму и внутренний 
электрод, причем между внешним и внутрен-
ним электродами имеется зазор, а каждый из 
эклектродов снабжен выводом для подключения 
к источнику питания. Согласно предложению, 
ионопроницаемая диафрагма размещена с 
зазором относительно электродов и снабжена 
выводом для подключения к источнику питания, 
внутренний электрод выполнен трубчатым, 
снабжен закрывающей его отверстие водоне-
проницаемой перегородкой, которая разделяет 
полость электрода на входную и выходную 
части, на стенках входной и выходной частей 
выполнены радиальные отверстия, а на торцах 
наружного электрода установлены наконечники, 
герметизирующие зазор. Ионопроницаемая 
диафрагма изготовлена из металлической 
сетки. На торцах наконечников, обращенных 
к внешнему электроду выполнены кольцевые 
фиксаторные канавки, соответствующие диа-
метральным размерам внешнего электрода и 
ионопроницаемой диафрагмы.

Упрощается конструкция и облегчается ее 
эксплуатация, 1 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 349  (13) U 
C02F 1/00

(21) AM20130150U (22) 05.11.2013
(71) Мкртыч Меликян (AM)
(72) Мкртыч Меликян (AM)
(73) Мкртыч Меликян, 0025, Ереван, 9-ая ул. 
Айгестана 4 (AM)
(54) Устройство электрохимической обработки 
воды
(57) Полезная модель относится к прикладной 
электрохимии, в частности, к устройствам 
электрохимической обработки воды, и может 
быть использована для лечебно-оздоровительных 
процедур в пищевой промышленности и в 
сельском хозяйстве.
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Устройство электрохимической обработки 
воды содержит трубчатый внешний электрод, 
соосно размещенный в его полости внутренний 
электрод. Между внешним и внутренним элек-
тродами имеется зазор. Каждый из электродов 
снабжен выводом для подключения к источнику 
электропитания. Согласно предложению вну-
тренний электрод выполнен трубчатым, снабжен 
закрывающей его отверстие водонепроницае-
мой перегородкой, которая разделяет полость 
электрода на входную и выходную части. На 
стен ках входной и выходной частей выпол-
нены радиальные отверстия, а на тор цах наруж-
ного электрода установлены нако неч ники, 
герметизирующие зазор. На торцах наконеч-
ников, обращенных к внешнему электроду 
выполнены кольцевые фиксаторные канавки, 
соответствующие диаметральным размерам 
внеш него электрода.

Упрощается конструкция и облегчается ее 
эксплуатация, 1 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 350  (13) U 
E04F 13/00

(21) AM20130130U (22) 23.09.2013
(71) Лендруш Адамян (AM)
(72) Лендруш Адамян (AM)
(73) Лендруш Адамян (AM)
(54) Стеновой блок с облицовочной плитой
(57) Полезная модель относится к области строи-
тельства и может быть, в частности, исполь зовано 
для возведения наружных стен с облицовкий.

Стеновой блок с облицовочной плитой, 
на внешней поверхности стенового блока 
выполнен паз. Паз выполнен горизонтальным 
по верхнему ребру стенового блока и сечением 
в форме острого угла, а вдоль верхнего ребра 
с внутренней стороны облицовочной плиты 
выполнен соответствующий пазу выступ, с 
сечением в форме того же угла.

Упрощается кладка стены, снижается себе-
стоимость и ускоряется кладка стены, 5 ил.
(74) А. Петросян

_____________________
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73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 06-03 (11) 322  (13) S 
21-01

(21) 20130032  (22) 25.11.2013
(71) Паруйр Каранович Енокян (AM)
(72) Паруйр Каранович Енокян (AM)
(73) Паруйр Каранович Енокян, Ереван, ул.           
Е. Кочара, д. 15, кв. 14 (AM)
(54) Шахматный стол с фигурами («Тигр», 
«Лев», «Королева всадница»)
(55)*

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 11-01 (11) 323  (13) S
(21) 20130029  (22) 03.10.2013
(71) Нарине Геворкян (AM)

(72) Нарине Геворкян (AM)

(73) Нарине Геворкян, Ереван, ул. Г. Нжде 13/2, 

кв. 3 (AM)

(54) Украшения из проволоки (9 вариантов)
(55)*

_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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