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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) 2848 (13) A
A43B 13/00

(21) AM20130103 (22) 12.01.2012
(85) 10.07.2013
(86) PCT/CN 2012/070253, 12.01.2012
(87) WO 2012/095007, 19.07.2012
(31) 13/005,550   (32) 13.01.2011   (33) US
(71) Մինգ-Տե Չեն (CN)
(72) Մինգ-Տե Չեն (CN)
(73) Մինգ-Տե Չեն (CN)
(54) Ամենօրյա բազմաֆունկցիոնալ կոշիկի 
կատարելագործված կառուցվածք
(57) Կոշիկը ներառում է կոշկերես, միջատակ, 
բութակների հավաքածու, միջին հատված և 
ներբանային հատված: Ճկուն միջադիրը ներառում 
է ճեղքերի բազմություն, իսկ բութակների հավա-
քածուի բութակները տեղադրված են այդ ճեղքերի 
մեջ: Ճկուն միջադիրի և բութակների հավաքածուի 
համակցությունը միակցված է միջին հատվածին, 
իսկ միջատակը միակցված է այդ համակցության 
վերին մասին ներարկման ձուլվածքի միջոցով: 
Կոշկերեսը միակցված է միջին հատվածին, 
իսկ ներբանային հատվածը միակցված է միջին 
հատվածին ներարկման ձուլվածքի միջոցով: 
Ճկուն միջադիրը և բութակների հավաքածուն 
դուրս են ցցված ներբանային հատվածի ստորին 
կողմից:
(74) Հ. Դավթյան

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2849 (13) A 
C07C 119/00
C07G 73/00

(21) AM20140016 (22) 26.02.2014
(71) Անժելո Դուրգարյան (AM)
(72) Անժելո Դուրգարյան (AM), Նարինե Դուր-
գարյան (AM), Ռիմա Առաքելյան (AM), Նունե 
Մարտիկյան (AM)
(73) Անժելո Դուրգարյան, 0025, Երևան, Չարենցի 
4, բն. 88 (AM)
(54) 1,4 - քինոնաերկիմինների ստացման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական և պոլի-
մե րային քիմիայի բնագավառին, մասնա-
վորապես՝ N,N’-երկտեղակալված բենզո քի-
նոնաերկիմինների ստացման եղանակին, 
որոնք կարող են կիրառվել արդյունաբերության 
տարբեր բնագավառներում:

Պարա-ֆենիլեներկամինը փոխազդում 
են պարա-ֆենիլեներկամինի սուլֆատի հետ 
սառցային քացախաթթվի միջավայրում: 
Փոխազդումն իրականացնում են կալիումի 
պերօքսոերկսուլֆատի առկայությամբ, ելա-
նյութերի անընդհատ խառնման պայմաննե-
րում 15-17°C ջերմաստիճանում 8-26 ժամվա 
ընթացքում: Որից հետո ռեակցիայի խառնուրդը 
հիմնայնացնում են նատրիումի կարբոնատի 
10%-անոց լուծույթով մինչև pH 9 արժեքը: 
Զտմամբ անջատում են առաջացած նստվածքը, 
լվանում այն ջրով մինչև pH 7 արժեքը, ապա 
ենթարկում հետագա մշակման: Պարա- 
ֆենիլեներկամինի և կալիումի պերօքսո երկ-
սուլֆատի հարաբերակցությունը (1,25-4,0):1 է:

Գյուտը թույլ է տալիս ստանալ ոչ տեղա-
կալված քինոնաերկիմիններ:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2850 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20140011 (22) 14.02.2014
(71) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն Մամիկոն-
յան (AM)
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն Մամիկոն-
յան (AM)
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Ն. 
Շնորհալու 25, բն. 24 (AM), Խորեն Մամիկոնյան, 
3103, Գյումրի, Ն. Շնորհալու 25, բն. 24 (AM)
(54) Ունակային տվիչի համարժեք զուգահեռ 
դիմադրության չափման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրաչափողա-
կան տեխնիկային, մասնավորապես՝ ունակային 
տվիչների օգտագործումով նյութերի դիէլեկ-
տրիկ հատկությունների որոշմանը, և կարող է 
օգտագործվել բարձրհաճախային փոփոխական 
հոսանքով նյութերի էլեկտրաֆիզիկական հատ-
կությունները որոշելու համար:

Համաձայն ունակային տվիչի համարժեք 
զուգահեռ դիմադրության չափման եղա նակի՝ 
հողանցում են ունակային տվիչի սեղմակ նե-
րից մեկը, ունակային տվիչով, դրան հաջոր-
դաբար միացված հիմնական և լրացուցիչ 
ռեզիստորներով և միաբևեռ էլեկտրական 
փոխանջատիչով կազմում են չափողական 
երկբևեռանի: Փոխանջատիչի մեկական ան-
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շարժ կոնտակտների սեղմակները միացնում են 
լրացուցիչ ռեզիստորի սեղմակներին: Երկբևե-
ռանին հոսանասահմանափակող տարրի 
միջոցով սնում են բարձրհաճախային գենե-
րատորի փոփոխական հոսանքով: Չափո-
ղական երկբևեռանիից վերցնում են երկու 
ելքա յին լարում՝ առաջինը՝ ունակային տվիչի 
չհողանցված սեղմակի լարումը և երկրորդը՝ 
փոխանջատիչի շարժական կոնտակտի սեղմակի 
լարումը: Չափում են երկբևեռանիի երկու ելքային 
լարումների միջև փուլային շեղման անկյունը 
փոխանջատիչի շարժական կոնտակտի երկու 
դիրքերում և որոշում են ունակային տվիչի 
համարժեք զուգահեռ դիմադրությունը գյուտի 
հայտում առաջարկվող բանաձևով:

Պարզեցվում է ունակային տվիչի համարժեք 
զուգահեռ դիմադրության չափման գործընթացը, 
բարձրացվում է չափման ճշգրտությունը, 2 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2851 (13) A
H01L 21/00

(21) AM20130132 (22) 27.09.2013
(71) Գագիկ Շմավոնյան (AM), Արամ Մայիլյան 
(AM), Մանվել Մայիլյան (AM), Գայանե Շմավոն-
յան (AM)
(72) Գագիկ Շմավոնյան (AM), Արամ Մայիլյան 
(AM), Մանվել Մայիլյան (AM), Գայանե Շմավոն-
յան (AM)
(73) Գագիկ Շմավոնյան, 0002, Երևան, Ղազար 
Փարպեցու 9ա, բն.4 (AM), Արամ Մայիլյան, 0062, 
Երևան, Մոլդովական 22, բն. 18 (AM), Մանվել 
Մայիլ յան, 0096, Երևան, Թոթովենցի 3, բն. 
23 (AM), Գայանե Շմավոնյան, 0033, Երևան, 
Կասյան 12, բն. 42 (AM)
(54) Գրաֆինի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ցածր չափայնությամբ 
պինդմարմնային նյութերի, մասնավորապես՝ 
գրաֆինի ստացման գործընթացին:

Ըստ եղանակի գրաֆինը ստանում են 
գրա  ֆիտի շերտավորումով: Գրաֆիտը շերտա-
վորում են մեկուսիչ հարթակի վրա գրաֆիտով 
միևնույն հետագծով 200-300 գիծ տանելով, 
ընդ որում գրաֆինը ստանում են գրաֆիտային 
կառուցվածքի ամենավերին շերտում:

Մեծացվում է գրաֆինի ստացման հավա-
նա կանությունը, պարզեցվում է ստացման գործ-
ընթացը, 2 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2852 (13) A
H02H 5/00

(21) AM20140024 (22) 17.03.2014
(71) «Հայաստանի պետական ճարտա րա-
գիտական համալսարան» պետական ոչ առև-
տրային կազմակերպություն (AM)
(72) Ավգեն Գասպարյան (AM), Մարինկա 
Բաղդասարյան (AM), Նաիրա Գասպարյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտարա-
գիտական համալսարան» պետական ոչ առև-
տրային կազմակերպություն, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM)
(54) Հոսանքահարումից պաշտպանող սարք
(57) Սարքն ունի վթարային ազդանշանի տվիչ, 
գործարկող օրգան, կատարող մեխանիզմ: Տվիչն 
իրականացված է փոփոխական ռեզիստորի 
տեսքով: Գործարկող օրգանն ունի վթարային 
ազդանշանի ձևավորման հանգույց և տիրիստոր: 
Կատարող մեխանիզմն իրականացված է 
էլեկտրամագնիսական ռելեի տեսքով, որն ունի 
կոճ և կոմուտացման հպակներ: Վթարային 
ազդանշանի ձևավորման հանգույցը կազմված է 
հաջորդաբար միացված ուղղիչից, ռեզիստորից և 
երկու ստաբիլիտրոնից: Առաջին ստաբիլիտրոնի 
կատոդը միացված է տիրիստորի կառավար-
ման էլեկտրոդին: Ուղղիչի անոդը միացված է 
փոփոխական ռեզիստորի շարժական սեղ մա-
կին: Ռելեի կոճը ուղղիչի միջոցով միացված է 
տիրիստորի անոդին: Սարքն ունի նաև հպա կա-
յին երկու կոճակ՝ թեստավորման և հետբերման, 
երկու լուսային ազդասարք և թեստավորման 
ռեզիստոր: Սնող ցանցի ֆազին միացվող 
թես տա վորման հպակային կոճակի առաջին 
սեղմակը միացված է ռելեի կոճին և հպակներից 
մեկին, իսկ երկրորդ սեղմակը՝ թեստավորման 
ռեզիստորին: Հպակային հետբերման կոճակը 
միացված է ռելեի հետբերման շղթային, իսկ 
սնող ցանցի զրոյական ֆազին միացվող հետ-
բերման կոճակի առաջին սեղմակը միացված 
է առաջին լուսային ազդասարքին: Երկրորդ 
լուսային ազդասարքի սեղմակները միաց-
ված են համապատասխանաբար ռելեի հպակ-
ներից երկուսին: Իրականացման երկրորդ 
օրինակում սարքը լրացուցիչ ունի սիմիստոր, 
որի կառավարման շղթան ռեզիստորի միջոցով 
միացված է էլեկտրամագնիսական ռելեի հպակ-
ներից մեկին:

Բարձրացվում են էլեկտրասարքավորում-
ների շահագործման անվտանգությունը և հուսա-
լիությունը, 1 նկ.:

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

10

ՄԱՍ 1

10

№ 6 
25 .06 . 20 14

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) (2014.01)  (11) 360  (13) U
A21D 13/00

(21) AM20140028U (22) 20.03.2014
(71) Նարինե Հովհաննիսյան (AM), Արամ Նազար-
յան (AM)
(72) Նարինե Հովհաննիսյան (AM), Արամ Նազար -
յան (AM)
(73) Նարինե Հովհաննիսյան, 2210, Կոտայքի 
մարզ, գյուղ Առինջ, Մաշտոցի. 4-րդ փող. 6 (AM), 
Արամ Նազարյան, 0038, Երևան, Էստոնական 
3, բն. 16 (AM)
(54) Թխվածքաբլիթ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է սննդ արդյու-
նաբերությանը, մասնավորապես՝ թխվածքա-
բլիթներին և կարող է կիրառվել հրուշակեղենի 
արտադրության մեջ։

Թխվածքաբլիթը պարունակում է մարգարին, 
շաքարավազ, ցորենի երկրորդ տեսակի ալյուր, 
աղ, սոդա, ջուր, կանաչ ոսպի ալյուր և կանաչ 
ոսպի ածիկի փոշի, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ, (զանգվ. %). մարգարին` 
18.0-21,0, շաքարավազ` 18.0-21.0, ցորենի 
երկրորդ տեսակի ալյուր` 34.9 – 38.6, աղ` 0.3 
– 0.4, սոդա` 0.3 – 0.4, ջուր` 0.9 – 1.1, կանաչ 
ոսպի ալյուր` 14.9 – 18.6, կանաչ ոսպի ածիկի 
փոշի` 4.8 – 5.8:

Ընդլայնվում է դիետիկ թխվածքաբլիթների 
տեսականին։

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 361  (13) U
E01H 13/00

(21) AM20130090U (22) 25.06.2013
(71) «Բարվա» ՍՊԸ (AM)
(72) Արման Արամի Վարդանյան (AM)
(73) «Բարվա» ՍՊԸ, 0501, Արագածոտնի մարզ, 
Թալին, Մյասնիկյան 20 (AM)
(54) Կարկտի կանխարգելման ակուստիկական 
կայան
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերվում է կարկտի 
կանխար գելման կայաններին և կարող է կիրառվել 
գյուղատնտեսական մշակովի հողատարածք-
ները և այլ օբյեկտները կարկտի վնասակար 
ազդեցությունից պաշտպանելու համար։ 

Կարկտի կանխարգելման ակուստիկա-
կան կայանն ունի պաշտպանիչ շինությունում 
տեղա կայված պայթյունի գլանաձև խցիկով և 
դեպի երկինք ուղղված կոնաձև փողով ակուս-
տիկական ալիքների ձևավորման գեներատոր, 
պայթուցիչ վառելանյութի պահպանման, 
մատակարարման և էլեկտրական բռնկիչ հա-
մա կարգեր, հեռակառավարման վահանակ 
և արևային էլեկտրասնուցման մարտկոց իր 
կուտա կիչով: Վառելանյութի մատակարարման 
համակարգն ունի վառելիքի պահպանման 
բաքին խողովակաշարի միջոցով հաջորդաբար 
միակցված զտիչ, պոմպ և բոցամուղ, իսկ վառե-
լանյութը՝ հեղուկ նավթային վառելանյութ է, 
նախընտրելի է բենզին:

Ապահովում է կարկտի կանխարգելման 
ակուս տիկական կայանի աշխատանքի ցածր 
ինքնարժեք, 2 նկ։

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 362  (13) U
E02D 29/00

(21) AM20140019U (22) 28.02.2014
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա-
րության պետական համալսարան» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Վալտեր Աթանեսյան (AM), Յուրի Սաֆարյան 
(AM), Վահան Գրիգորյան (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինա-
րա րության պետական համալսարան» պե-
տա կան ոչ առևտրային կազմակերպություն, 
0009,Երևան,Տերյան 105 (AM)
(54) Ճեղքավոր դատարկությամբ միաձույլ 
պատերի կառուցման կաղապարամած
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է միաձույլ 
շինարարության բնագավառին և կարող է 
օգտագործվել ճեղքավոր դատարկությամբ 
արտաքին կրող պատերի կառուցման համար:

Ճեղքավոր դատարկությամբ արտաքին 
միաձույլ պատերի կառուցման կաղապարա-
մածն ունի քանդովի-հավաքովի սեպաձև միջին 
և ծայրային ներդրակներից կազմված կապոց-
ներ թրթռիչներով, հեծաններ, ճարմանդներ, 

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
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ճկուն միջնաշերտեր և ներդրակները միմյանց 
միակցնող փականքներ: Ներդրակները սեպաձև 
են ըստ բարձրության և իրենց վերևի մասում 
հեղույսային միացությամբ ամրացված են 
կաղապարամածային վահաններին ճկուն 
միջնաշերտով,որը հենված է լայնական հե-
ծան ներին ամրացված անկյունակներին, իսկ 
ներքևի մասում՝ ձևավոր փորակներում ծայ-
րային ներդրակների գլխույկավոր մատերի միջին 
ներդրակների կողերի տեղակայման միջոցով, 

ընդ որում՝ թրթռիչները հեղույսային միա ցու-
թյամբ ամրացված են միջին ներդրակների ան-
կյու նակներին, իսկ երկայնական հեծանները 
ծայրերում տեղակայված են լայնական հեծանների 
ճարմանդների մեջ և իրենց ամբարձիկներով 
հենվելով կաղապարամածային վահանների 
կողերին՝ պոկում են ներդրակները բետոնից:

Ապահովվում է ճեղքավոր դատարկությամբ 
միաձույլ արտաքին կրող պատերի կառուցման 
որակը և ջերմամեկուսացումը, 9 նկ.:

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

(51) 09-01 (11) 331  (13) S
(21) 20140006  (22) 10.02.2014 
(31) 2013503635   (32) 19.09.2013   (33) RU
(71)Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետսվեն-
նոստյու «Վին Լենդ» (RU)
(72) Անատոլիյ Պետրովիչ Կրուպսկիյ (RU)
(73) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետսվեն-
նոստյու «Վին Լենդ» (RU)
(74) Ա. Գալոյան
(54) Շիշ
(55)
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_____________________

(51) 09-01 (11) 332  (13) S
(21) 20140003  (22) 17.01.2014
(71) «Պողոսյան և որդիներ» ՍՊԸ (AM)

(72) Սլավա Պողոսյան (AM)

(73) «Պողոսյան և որդիներ» ՍՊԸ (AM)

(74) Ռ. Մանասերյան

(54) Հուշանվերային շիշ
(55)

_____________________
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(51) 19-04 (11) 333  (13) S
(21) 20140011  (22) 04.04.2014
(71) Լենա Բաբկենի Թորգոմյան (AM)
(72) Լենա Թորգոմյան (AM)
(73) Լենա Թորգոմյան, Երևան, Պուշկինի 46, 
բն. 11 (AM)
(54) «Ավետարան» գրքի արծաթե կոշտ կազմ
(55)

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20121512  (111) 21414
(220) 08.11.2012 (151) 03.06.2014
   (181) 08.11.2022
(730) «Արեգա» պահածոների գործարան ՍՊԸ, 
Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ, փող.13, շին. 5, AM 
(442) 20.11.2012
(540) 

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

դաս 29. պահածոներ:
_____________________

(210) 20130290  (111) 21415
(220) 11.03.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 11.03.2023
(730) Ջինիվը Լըբորըթրիզ Լիմիթիդ, VG 
(442) 06.08.2013
(540) 

(526) «Oil» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. փափկացնող քիմիական միջոց 
(յուղայնության խտությունը նվազեցնող), որը 
վաճառվում է որպես բաղադրիչ մաս մաշկի 
խնամքի միջոցների համար, մասնավորապես՝ 
քսուքներ, լոսյոններ և յուղեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20130633 (111) 21416
(220) 17.05.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 17.05.2023
(730) «Յուստինա» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
10, բն. 9, AM 
(442) 05.06.2013
(540) 

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

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:
_____________________

(210) 20130704  (111) 21417
(220) 29.05.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 29.05.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արման Միրզոյան, 
Երևան, Ավան 25, Չարենց թաղ., 30 շ., AM 
(442) 03.07.2013
(540) 

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

դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք:
_____________________
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(210) 20130864 (111) 21418
(220) 26.06.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 26.06.2023
(730) «Սնեկարմ ինվեստ» ՍՊԸ, Երևան, Հաղ-
թա նակի 2-րդ փող., 73տ, AM 
(442) 18.07.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր, կանաչ, դեղին, սև, մուգ և 
բաց շագանակագույն, վարդագույն 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:

_____________________

(210) 20130891  (111) 21419
(220) 02.07.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 02.07.2023
(730) «Հիբրիդ սոլյուշնս» ՍՊԸ, Երևան, 
Մամիկոնյանց 48, 1-ին մասնաշենք, 5-րդ հարկ, 
5-րդ ս., AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(526) «TV» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 38. հեռուստատեսային հեռարձակման 
ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20130966 (111) 21420
(220) 17.07.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 17.07.2023
(730) Բալմեյն Էս.Էյ., FR 
(442) 06.09.2013
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, 

կոս մետիկական մատիտներ անձնական 
օգտագործման համար, մասնավորապես, 
շուրթերի մատիտներ և աչքի մատիտներ, 
ցերեկային տոնային (երանգավորող) քսուքներ, 
գիշերային քսուքներ, քսուքներ, ժելեր, յուղեր, 
աղեր և լոգանքի փրփուրներ նախատեսված 
ցնցուղի և լոգանքի համար ոչ բժշկակական 
նպատակներով օգտագործման համար, ատամի 
փոշիներ, հոտազերծիչներ և հոտազերծիչ 
օճառներ անձնական օգտագործման համար, 
օծանելիք, հարդարանքի ջուր և օդեկոլոն, 
հարդարանքի ջուր, անուշահոտություններ, 
կարմրաներկ, դիմահարդարման հիմքեր, 
եթերային յուղեր անձնական օգտագործման 
համար, կոսմետիկական կաթեր, լոսյոններ, 
էմուլսիաներ և քսուքներ և դիմահարդարման 
հիմքեր դեմքի և մարմնի կոսմետիկա-
կան օգտագործման համար, լոսյոններ 
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սափրվելուց առաջ և հետո օգտագործման 
համար, դիմահարդարման միջոցներ, 
դիմակ ներ, օծանելիքային արտադրանք, 
օծանե լիքներ, չորացված ծաղիկների և 
խոտաբույսերի անուշաբույր խառնուրդներ, 
դիմահարդարման հիմքեր, մասնավորապես՝ 
պատրաստուկների հիմքեր, ժելի հիմքով 
դիմահարդարման միջոցներ, քսուքային կամ 
հեղուկ հիմքեր, կարմրաներկող միջոցներ, 
դիմափոշիներ (փոշիներ), կոսմետիկական 
դիմափոշիներ, շուրթերի հարդարման համար 
պատրաստուկներ, մասնավորապես՝ շրթներկ, 
փայլող շրթներկ, աչքերի դիմահարդարման 
համար պատրաստուկներ, մասնավորապես՝ 
կարմրաներկ, ստվերափոշի, սևաներկեր 
թարթիչների համար, սուրմաներ (սևաներկ 
աչքերը ընդգծելու համար), եղունգների և 
ոտքերի խնամքի համար նախատեսված 
պատրաստուկներ, մասնավորապես՝ լաք 
եղունգների համար, մատնահարդարման 
պարագաներ, արհեստական եղունգներ, 
մերսման համար նախատեսված միջոց-
ներ, մասնավորապես՝ յուղեր, լոսյոններ, 
ժելեր, տոնիկ-լոսյոններ, հանգստացնող 
միջոցներ, միջոցներ նախատեսված մաշկի 
պաշտպանության համար, մասնավորապես՝ 
արևից պաշտպանող կոսմետիկական կաթեր, 
արևայրուքի լոսյոններ, արևայրուքի յուղեր, 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից 
պաշտպանող միջոցներ, մաշկի և մարմնի 
խնամքի և պաշտպանության համար 
նախատեսված միջոցներ, մազերի խնամքի 
միջոցներ, մասնավորապես՝ մազերի պատ-
րաստուկներ ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտագործման համար, մազերի սփրեյներ, 
ժելեր, քսուքներ, բալզամներ, մուսեր, 
շամպուններ, մազերի պարզաջրման համար 
միջոցներ, ներկման միջոցներ, միջոցներ 
մազերի երկարատև գանգրացման համար, 
մազերի գանգրացման համար նախատեսված 
պատրաստուկներ, հատուկ խնամքի միջոց-
ներ, մասնավորապես՝ սպիտակեցման և 
գունաթափման պատրաստուկներ, հակա-
կնճիռային միջոցներ, կարծրացնող  միջոցներ, 
մազերը փափկացնող և խճճումը կանխող 
միջոցներ (կոնդիցիոներներ), դիմահարդարումը 
մաքրող միջոցներ լոսյոնների, կոսմետիկական 
կաթերի, քսուքների, ժելերի տեսքով, աչքերի 
դիմահարդարումը մաքրող միջոցներ, դիմա-

հարդարումը մաքրող միջոցներ` լվացող 
և մաքրող, մասնավորապես մուսեր, 
լոսյոններ, ժելեր, քսուքներ, յուղեր և աղեր ոչ 
բժշկական նպատակներով օգտագործման 
համար, խոնավացնող և սնուցող միջոցներ, 
մասնավորապես՝ էմուլսիաներ, քսուքներ, 
տոնիկ-լոսյոններ, հանգստացնող լոսյոններ, 
ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման 
համար անհրաժեշտ յուղեր, սափրվելու 
միջոցներ, մասնավորապես՝ մուսեր, լոսյոններ, 
ժելեր, քսուքներ ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտագործման համար, զուգարանի օճառներ, 
մարմնի խնամքի միջոցներ, մասնավորապես՝ 
կոսմետիկական կաթեր, լոսյոններ, քսուքներ, 
նիհարեցման միջոցներ, տալկ  ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործման համար, 
ցերեկային քսուքներ, մազերը հեռացնելու 
միջոցներ, մաշկի առաձգականությունը 
բարձրացնող պատրաստուկներ, անուշահոտ 
ջուր, մաշկի խոնավացման համար նախա-
տեսված պատրաստուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20131036  (111) 21421
(220) 31.07.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 31.07.2023
(730) «Արիես լանչ» ՍՊԸ, Երևան, Բաբայան 14 
շ., բն. 6, AM 
(442) 06.09.2013

(540) 

(526) «MODERN LUNCH HALL» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, ֆուրշետների 
կազմակերպում:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________
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(210) 20131037  (111) 21422
(220) 31.07.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 31.07.2023
(730) «Արիես քեյթրինգ սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, 
Գյուլբենկյան 43, AM 
(442) 06.09.2013
(540) 

(526) «CATERING» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, ֆուրշետների 
կազմակերպում:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20131062  (111) 21423
(220) 05.08.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 05.08.2023
(730) Նոքսել Քորփորեյշն, US 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20131063  (111) 21424
(220) 05.08.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 05.08.2023
(730) Նոքսել Քորփորեյշն, US 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20131065  (111) 21425
(220) 05.08.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 05.08.2023
(730) Նոքսել Քորփորեյշն, US 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20131066  (111) 21426
(220) 05.08.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 05.08.2023
(730) Նոքսել Քորփորեյշն, US 
(442) 18.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ. օծանելիքային իրեր, 

եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար, պատրաստուկներ 
մաշկի, գլխամաշկի և մազերի մաքրման, 
խնամքի և արտաքին տեսքի բարելավման 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131076  (111) 21427
(220) 07.08.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 07.08.2023
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 04.10.2013
(540) 

(526) «extra» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյկետ չէ:
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(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) 20131094  (111) 21428
(220) 08.08.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 08.08.2023
(730) Նոքսել Քորփորեյշն, US 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20131111  (111) 21429
(220) 12.08.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 12.08.2023
(730) «Միկմետալ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Մասիսի փ. 
99, AM 
(442) 06.09.2013
(540) 

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

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20131198  (111) 21430
(220) 06.09.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 06.09.2023
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 
Լիմիթիդ, GB 
(442) 06.11.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մանանեխագույնով:
(511) 

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

_____________________

(210) 20131245  (111) 21431
(220) 17.09.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 17.09.2023
(730) Էյադ Աբդուլա Մաշաթ, SA 
(442) 04.12.2013
(540) 

(526) Արաբերեն գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20131316  (111) 21432
(220) 30.09.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 30.09.2023
(730) Օմնիքոմ Ինթըրնեյշընըլ Հոլդինգս Ինք., US 
(442) 17.01.2014
(310) 150870   (320) 29.03.2013   (330) MA
(540) 

(526) «worldwide» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. գովազդային ծառայություններ. 
շուկայագիտության ծառայություններ. գովազ-
դային նյութերի արտադրում ու տարա-
ծում. առևտրային և արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների օգնություն  գործարա-
րության ասպարեզում. գործերի կառավարում և 
գործերի կազմակերպում, խորհրդատվություն 
և օգնություն. գործնական տեղեկատվություն. 
առևտրական տեղեկատվություն. հետազո-
տություններ գործարարության ասպարեզում. 
վիճակագրական տեղեկատվություն և 
մշակում. տվյալների մշակում. ապրանքների 
առաջխաղացում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. գովազդային նյութերի տարածում. 
հետազոտություններ շուկայագիտության 
ասպարեզում. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում. ռադիոգովազդ, հեռուստագովազդ, 
գովազդ վահանակների միջոցով և գովազդ 
մամուլում. ծառայություններ գովազդի և 
ապրանքների (ծառայությունների) առաջ-
խաղացման բնագավառում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
շուկա  յագիտության գործակալությունների 
ծառայու թյուններ. զանգվածային տեղեկա-

տվության միջոցների պլանավորում և 
գնում. ծառայություններ գործարարության 
ասպարեզում` կապված հովանավորության 
տրամադրման հետ. ծառայություններ 
գործարարության ասպարեզում` կապված 
հովանավորության տրամադրման հետ 
հեռուստատեսային գովազդի և ծրագրերի 
համար. հովանավորության որոնում. շուկայի 
վերլուծություն. հաշվապահական գրքերի 
վարում. փաստաթղթերի բազմացում 
(վերարտադրում). վարձակալության բյուրոների 
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի 
և ապարատների վարձույթ. վերոնշյալ 
ծառայությունների առցանց տրամադրում 
համակարգչային տվյալների բազայի կամ 
համացանցի միջոցով.  գովազդային նյութերի 
հավաքում համացանցում վեբ-էջ օգտագործելու 
համար. վերոնշյալ ծառայությունների վերա-
բերյալ տեղեկատվական, խորհրդա տվական և 
խորհրդակցական ծառայություններ։

դաս 38. հոսքային տեխնոլոգիաների 
օգտագործում, որոնք թուլատրում են 
օգտատերերին համացանցի միջոցով 
հաղորդելու տվյալներ, ձայնային և տեսային 
ֆայլեր. հեռահաղորդակցություն. հեռուս-
տատեսային և ռադիոհեռարձակում, ռադիո-
հեռախոսային կապ և կապի ծառայություններ. 
առցանց բլոգերի, ցանցում զրույցի սենյակների 
և հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
տախտակների տրամադրում օգտատերերի 
միջև հաղորդագրությունների տարածման 
և հաղորդման համար.  զվարճանքների, 
տոնախմբությունների, ֆիլմերի, հեռուս-
տա տեսության, երաժշտության, սպորտի, 
լուսանկարչության, կրթության, քաղաքա-
կանության և գովազդային միջոցառումների, 
արտադրանքի և ծառայությունների վերաբերյալ 
նորությունների և տեղեկատվության հաղոր-
դում (ուղղարկում). ձայնի և (կամ) պատ-
կերների հաղորդում. տեղեկատվության, 
ներառյալ վեբ-էջերի հեռահաղորդակցություն. 
համացանցի բանավեճային վեբ-կայքի 
մուտքի տրամադրում. համակարգչի միջոցով 
հաղորդագրությունների և պատկերների 
հաղորդման ապահովում. էլեկտրոնային փոստ. 
փոստի և հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
հաղորդում. համացանցի, հեռուստատեսային 
ցանցերի և համակարգչի միջոցով տեղե-
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կատվության և տվյալների հաղորդում ու 
տարածում. բջջային (շարժական) հեռախոսային 
կապի ծառայություններ, ներառյալ` տեքստային 
և ձայնային հաղորդագրություններ, բեռնա-
վորվող տեսանյութերի, խաղերի, զանգի 
ձայների, տվյալների ֆայլերի, ծրագրերի 
(լոգոների, էկրանապահների) և երաշժտության 
մուտքի ապահովում. համացանցում տվյալների 
բազաների մուտքի ապահովում` մասնավոր 
սեկտորում կոնտակտների ցանցերի 
ստեղծման, մշակման և տեխնիկական սպա-
սարկման համար. բլոգերի, զրույցի սենյակների, 
հաղորդագրությունների տախ տակների կամ 
բանավեճային ծառայու թյունների մուտքի 
ապահովում.  վերո նշյալ ծառայությունների 
վերա բերյալ տեղեկատվական, խորհրդա-
տվական և խորհրդակցական ծառայություններ։

դաս 41. թվային ստուդիաների ծառա-
յություններ, թվային արտադրության ծառա-
յություններ. ձայնի, տեսապատկերի և օժանդակ 
արտադրության և հետարտադրության 
(post-production) ծառայություններ` կապված 
գովազդի, կինոֆիլմերի, տեսապատկերի, 
հեռարձակման, արբանյակային, մալուխային 
և հեռուստատեսային արդյունաբերության 
հետ. երաժշտության ձայնագրում. ձայնի 
մոնտաժում և որակի բարելավում. 
երկխոսությունների, երաժշտության, ձայ-
նային էֆեկտների, խոսակցությունների և 
հաղորդավարական տեքստերի զուգակցում. 
երկխոսությունների ավտոմատ փոխարինում. 
կենդանի ձայնային էֆեկտների ձայնագրում. 
ձայնի հետարտադրություն, վերարտադրում 
և բարձրացում. օտար լեզվով տեքստերի 
հնչյունավորում (կրկնօրինակում) և գրառում. 
տեսապատկերի հետարտադրություն, ձայնի 
հետարտադրություն. տեսագրություններին, 
ձայնագրություններին, թվային մեդիա ֆայ-
լերին ու ֆիլմերին տեսողական էֆեկտների 
ու գրաֆիկայի ավելացում. ֆիլմերի, թվային 
մեդիա ֆայլերի և տեսագրությունների 
մշակում, մոնտաժում, ձայնի բարձրացում, 
վերականգնում, փոխակերպում և ձևաչափի 
փոփոխում. ֆիլմերի, թվային մեդիա ֆայլերի 
և տեսագրությունների մոնտաժում. CD, 

DVD և էլեկտրոնային կրիչների մոնտաժում, 
հավաքակցում և թողարկում. գովազդային 
հոլովակների, ֆիլմերի ու հեռուստատեսային 
հաղորդումների արտադրություն և հատուկ 
էֆեկտներ դրանց համար. սարքավորումների 
վարձույթ` ֆիլմի, թվային մեդիա ֆայլերի 
ու տեսագրությունների ստեղծման և 
հետարտադրության աշխատանքների 
համար. խորհրդատվություն վերը նշված 
ծառայությունների հարցերով. զվար ճու-
թյուններ. դաստիարակություն, ուսուցում, 
կրթություն և թրեյնինգ. զվարճություններ, 
դաստիարակություն և ուսուցում` ռադիոյի 
և հեռուստատեսության կամ դրանց 
հետ կապված միջոցների օգնությամբ. 
գովազդ, ինտերակտիվ զվարճություններ 
ներառող հեռուստա- և ռադիոծրագրերի 
արտադրություն, ներկայացում (մատուցում), 
տարածում, տարածում բաժանորդագրմամբ, 
ցանցերի ստեղծում և վարձույթ, ֆիլմերի, 
ձայնի ու տեսապատկերի գրառում, 
ինտերակտիվ խտասկավառակներ ու CD-ROM-
ներ. կրթական և ուսուցողական նյութերի 
արտադրություն և վարձույթ. հրատարակչական 
ծառայություններ. էլեկտրոնային առ ցանց 
հրապարակումների, թվային երաժշտու-
թյան և թվային զվարճությունների 
(չբեռնա վորվող) տրամադրում. ցուցա հան-
դես ների ծառայություններ. հեռուստա- և 
ռադիոհեռարձակման սարքերի վարձույթ. 
ֆիլմերի ու անիմացիայի մշակման ծառա-
յություններ. վերոնշյալ բոլոր ծառա յությունները, 
որոնք տրամադրվում են առցանց ռեժիմում 
համակարգչային ցանցի, համացանցի կամ 
էքստրանետի օգնությամբ։

դաս 42. երրորդ անձանց ծառայություններն 
ու ապրանքները գովազդող թվային 
գովազդային նյութերի արտադրություն ու 
մշակում. թվային գովազդի և շուկայագիտության 
նյութերի արտադրություն. երրորդ անձանց 
համար առցանց գովազդի արտադրություն ու 
մշակում. վեբ-կայքի ստեղծում, արտադրություն 
և տեխնիկական սպասարկում. հոսքային 
տեխնոլոգիաների մշակում, որը թույլ է 
տալիս օգտատերերին փոխանցել տվյալներ, 
ձայնային և տեսային ֆայլեր համացանցի 
միջոցով. վեբ-բովանդակության կառավարում 
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և մշակում. կիրառական ծրագրերի մշակում, 
որոնք օգտագործվում են առցանց գովազդի և 
սոցիալական կայքերում շուկայագիտության 
համար. որոնողական շուկայագիտություն, 
առանցքային բառի մշակում, որոնողական 
համակարգի օպտիմալացում, հղում անող 
կապերի ռազմավարություն, մասնավորապես՝ 
դեպի երրորդ անձանց վեբ-կայքեր 
համապատասխան մուտքային հղում անող 
կապերի ստեղծման մեթոդաբանության 
մշակում. մետատվյալների մշակում։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131341  (111) 21433
(220) 07.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 07.10.2023
(730) «Սիս նատուրալ» ՓԲԸ, Արագածոտնի 
մարզ, գ. Աղձք, AM 
(442) 04.12.2013
(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 32. բնական հյութեր. հանքային 
և գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20131360  (111) 21434
(220) 09.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 09.10.2023
(730) «Մեծ Սյունիք» ՓԲԸ, ք. Երևան, Կոմիտաս 
63, բն. 113, AM 

(442) 06.11.2013
(540) 

(526) Բացի «Matevosyan» գրառումից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց շագանակագույն, կարմիր, դեղին, սպիտակ 
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20131361  (111) 21435
(220) 09.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 09.10.2023
(730) «Մեծ Սյունիք» ՓԲԸ, ք. Երևան, Կոմիտաս 
63, բն. 113, AM 
(442) 06.11.2013
(540) 

(526) Բացի «Matevosyan» գրառումից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց շագանակագույն, կարմիր, դեղին, սպիտակ 
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20131377  (111) 21436
(220) 14.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 14.10.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 06.11.2013
(540) 

(526) «ПРОИЗВЕДЕНО В АРМЕНИИ» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 
(բացառությամբ գարեջրի և գինու):

_____________________

(210) 20131378  (111) 21437
(220) 15.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 15.10.2023
(730) Վարդան Միրզոյան, Երևան, Կիլիկիա 1, 
բն. 15, AM 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 16. լուսանկարներ. կպչուն նյութեր 

գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-

տակների համար. պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). տառաշարեր. տպա-
գրական կլիշեներ. մասնավորապես՝ թղթե 
ժապավեններ, սեղանի թղթե սպիտակեղեն, 
սեղանի թղթե ծածկոց (սփռոց), սեղանի 
թղթե դրոցներ, տակդիրներ, սեղանի թղթե 
անձեռոցիկներ.

դաս  21. սանրեր և սպունգներ. խոզանակներ 
(բացառությամբ նկարչական վրձինների) և 
դրանց պատրաստման նյութեր. իրեր մաքրման 
նպատակների համար. պողպատե տաշեղ. 
դրոցներ (տակդիրներ, պատվանդաններ) 
սկուտեղների համար (սեղանի սպասք), 
դրոցներ (տակդիրներ, պատվանդաններ) 
ճաշացուցակների համար.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց վերաբերող 
գիտական հետազոտություններ և մշակումներ. 
ծառայություններ արդյունաբերական վերլու-
ծության և գիտական հետազոտությունների 
բնագավառում. համակարգչային ապարատ-
ների և ծրագրերի մշակում  և կատարելա-
գոր ծում. մասնավորապես՝ գեղարվեստական 
դիզայն, ինտերիերի ձևավորում, ցուցափեղ-
կերի ձևավորում, ծառայություններ արդյունա-
բերական էսթետիկայի բնագավառում, 
դիզայների ծառայություններ փաթեթավորման 
բնագավառում. ծառայություններ արդյունաբե-
րական գեղագիտության բնագավառում:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20131382  (111) 21438
(220) 15.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 15.10.2023
(730) Դանդի Քորփորեյշն, CA 
(442) 06.11.2013
(310) 1640465   (320) 22.08.2013   (330) CA
(540) 

(526) Բացի «ԴԱՆԴԻ» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
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(511) 
դաս 35. թանկարժեք մետաղների և 

հանքաքարերի մարկետինգի հետ կապված 
վարչական ծառայություններ. 

դաս 36. ներդրումային ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ ծառայություններ կապված 
թանկարժեք մետաղների և հանքաքարերի 
ոլորտի ընկերություններում և դրանց հարակից 
ընկերություններում ներդրումներ կատարելու 
հետ.

դաս 37. ոսկու հանքերի շահագործում. 
արծաթի, պղնձի և այլ թանկարժեք մետաղների 
ու հանքաքարերի հանքահանում.

դաս 42. թանկարժեք մետաղների ու 
հանքաքարերի հետազոտման, գնահատման, 
զարգացման, արդյունահանման, մշակման, 
արտադրության հետ կապված պլանավորման, 
նախագծման, ինժեներային ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20131392  (111) 21439
(220) 17.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 17.10.2023
(730) Դանդի Քորփորեյշն, CA 
(442) 06.11.2013
(310) 1638441   (320) 07.08.2013   (330) CA
(540) 

(526) Բացի «DUNDEE» բառից  մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 35. թանկարժեք մետաղների և 
հանքաքարերի մարկետինգի հետ կապված 
վարչական ծառայություններ. 

դաս 36. ներդրումային ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ ծառայություններ կապված 
թանկարժեք մետաղների և հանքաքարերի 
ոլորտի ընկերություններում և դրանց հարակից 
ընկերություններում ներդրումներ կատարելու 
հետ.

դաս 37. ոսկու հանքերի շահագործում. 
արծաթի, պղնձի և այլ թանկարժեք մետաղների 
ու հանքաքարերի հանքահանում.

դաս 42. թանկարժեք մետաղների ու 
հանքաքարերի հետազոտման, գնահատման, 
զարգացման, արդյունահանման, մշակման, 
արտադրության հետ կապված պլանավորման, 
նախագծման, ինժեներային ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20131399  (111) 21440
(220) 18.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 18.10.2023
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM 
(442) 04.02.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի, 
գինի, օղի):

_____________________
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(210) 20131411  (111) 21441
(220) 23.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 23.10.2023
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 18.11.2013
(540) 

(526) «AMERICAN BLEND» արտահայտությունը և 
«BLUE» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է երկնա-
գույն, կապույտ, արծաթագույն, մոխրագույն, 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված կամ մշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ 
թվում՝ սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, 
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում՝ 
սիգարետի թուղթ և ծխափողեր, սիգարետի 
զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի 
համար, սիգարետի տուփեր և մոխրամաններ, 
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ. 
լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20131412  (111) 21442
(220) 23.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 23.10.2023
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 18.11.2013
(540) 

(526) «AMERICAN BLEND» արտահայտությունը և 
«SILVER» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ արծաթագույն, մոխրագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված կամ մշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ 
թվում՝ սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, 
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում՝ 
սիգարետի թուղթ և ծխափողեր, սիգարետի 
զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի 
համար, սիգարետի տուփեր և մոխրամաններ, 
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ. 
լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20131420  (111) 21443
(220) 23.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 23.10.2023
(730) ՔյուԱրՋի Էնթրփրայսիզ Լթդ., IN 
(442) 04.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. Էլեկտրական փոխարկիչներ, 

լուսավորության թվային կարգավորիչներ, 
ապահովիչներ, թվային ապահովիչներ, 
էլեկտրական լարեր և մալուխներ, հաշվիչ ներ 
(գրանցող), ամպերաչափներ, վոլտաչափիչ-
ներ, էլեկտրական կոնդենսատորներ, միակցիչ-
ներ, էլեկտրական ռելեներ, բաշխիչ վահաններ, 
հա լուն ապահովիչներ (էլեկտրական), թերմո-
ստատներ (ջերմապահպանիչներ), էլեկտրա-
կան լամպերի գործարկիչներ, ֆլուորեսցենտող 
լամպերի էլեկտրոնային գործարկիչներ. 
լամ պերի և լուսավորման ամրանների 
բալաստային դիմադրություններ, էլեկտրական 
տրանսֆորմատորներ լուսավորման համա -
կարգերի հետ օգտագործման համար. 
լուսավորման համակարգերի տրանս-
ֆորմատորներ. ուլտրամանուշակագույն լուսա-
տարրեր. գազապարպման էլեկտրական 
խողովակներ (բացառությամբ լուսավորության 
համար օգտագործվողների). ռադիոընդունիչ 
ապարատներ. ռադիոհաղորդման ապարատ-
ներ. վակուումաչափներ, վակուումային 
չափիչ գործիքներ. էլեկտրոնային լամպերի 
փորձար կող սարքավորումներ, բաշխիչ տուփ, 
կոմպլեկտային բաշխիչ սարքեր` կոմուտացման 
վահաններ, փակ անջատիչներ (էլեկտրական), 
ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրականություն), 
գողությունների կանխման էլեկտրական 
սարքեր, ժամանակի ավտոմատ փոխարկիչներ 
(ռելեներ), արտադրական գործընթացների 
հեռակառավարման էլեկտրական տեղա կա-
յանքներ (արդյունաբերական ձեռնարկու-
թյուններում), լուսարձակող դիոդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131421  (111) 21444
(220) 23.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 23.10.2023
(730) ՔյուԱրՋի Էնթրփրայսիզ Լթդ., IN 
(442) 04.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 11. լուսավորման ապարատներ և 

տեղակայանքներ, լույսի ֆլուորեսցենտային 
խողովակներ. լամպանոթներ, լամպեր, 
լամպերի շիկացման թելիկներ, աղեղային 
լամպեր, գազապարպման էլեկտրական 
խողովակներ լուսավորման համար. 
լամպերի կոթառներ, լամպերի ապակիներ, 
լամպերի կախովի հենարաններ, լամպերի 
անդրադարձիչներ, լուսամփոփներ, լյումինես-
ցենտային խողովակներ, էլեկտրական 
լամպերի կոթառներ, լապտերներ, առկայծող 
լուսարձակներ, լույսեր և լամպեր կոսմետիկ 
նպատակների համար, լամպեր արևայրուքի 
համար, կոմպակտ ֆլուորեսցենտային 
լամպեր, օդափոխիչներ (օդի լավորակում), 
օդի լավորակման և ջրամատակարարման 
ապարատներ, ջրատաքացուցիչ ապարատներ,  
տոստերներ, միկրոալիքային վառարան, 
վառարաններ, թեյամաններ, սուրճի 
պատրաստման ապարատներ (էլեկտրական), 
լուսարձակող դիոդների կիրառմամբ  
լուսավորման ապարատներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131423  (111) 21445
(220) 23.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 23.10.2023
(730) ՔյուԱրՋի Էնթրփրայսիզ Լթդ., IN 
(442) 04.02.2014
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

31

ՄԱՍ 1

31

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

25 .06 . 20 14

(511) 
դաս 11. լուսավորման ապարատներ և 

տեղակայանքներ, լույսի ֆլուորեսցենտային 
խողովակներ. լամպանոթներ, լամպեր, 
լամպերի շիկացման թելիկներ, աղեղային 
լամպեր, գազապարպման էլեկտրական 
խողովակներ լուսավորման համար. 
լամպերի կոթառներ, լամպերի ապակիներ, 
լամպերի կախովի հենարաններ, լամպերի 
անդրադարձիչներ, լուսամփոփներ, լյումինես-
ցենտային խողովակներ, էլեկտրական 
լամպերի կոթառներ, լապտերներ, առկայծող 
լուսարձակներ, լույսեր և լամպեր կոսմետիկ 
նպատակների համար, լամպեր արևայրուքի 
համար, կոմպակտ ֆլուորեսցենտային 
լամպեր, օդափոխիչներ (օդի լավորակում), 
օդի լավորակման և ջրամատակարարման 
ապարատներ, ջրատաքացուցիչ ապարատներ,  
տոստերներ, միկրոալիքային վառարան, 
վառարաններ, թեյամաններ, սուրճի 
պատրաստման ապարատներ (էլեկտրական), 
լուսարձակող դիոդների կիրառմամբ  
լուսավորման ապարատներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131424  (111) 21446
(220) 23.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 23.10.2023
(730) ՔյուԱրՋի Էնթրփրայսիզ Լթդ., IN 
(442) 04.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. Էլեկտրական փոխարկիչներ, 

լուսավո րության թվային կարգավորիչներ, 
ապահո վիչներ, թվային ապահովիչներ, 
էլեկտրական լարեր և մալուխներ, հաշվիչներ 

(գրանցող), ամպերաչափներ, վոլտաչափիչներ, 
էլեկտրական կոնդենսատորներ, միակցիչներ, 
էլեկտրական ռելեներ, բաշխիչ վահաններ, հալուն 
ապահովիչներ (էլեկտրական), թերմոստատներ 
(ջերմապահպանիչներ), էլեկտրական լամ-
պերի գործարկիչներ, ֆլուորեսցենտող 
լամպերի էլեկտրոնային գործարկիչներ. 
լամպերի և լուսավորման ամրանների 
բալաստային դիմադրություններ, էլեկտրական 
տրանսֆորմատորներ լուսավորման համա կար-
գերի հետ օգտագործման համար. լուսավորման 
համակարգերի տրանսֆորմատորներ. ուլտրա-
մա նուշակագույն լուսատարրեր. գազա-
պարպման էլեկտրական խողովակներ 
(բացառությամբ լուսավորության համար 
օգտագործվողների). ռադիոընդունիչ ապա-
րատներ. ռադիոհաղորդման ապարատներ. 
վակուումաչափեր, վակուումային չափիչ 
գործիքներ. էլեկտրոնային լամպերի փորձար-
կող սարքավորումներ, բաշխիչ տուփ, 
կոմպլեկտային բաշխիչ սարքեր` կոմուտացման 
վահաններ, փակ անջատիչներ (էլեկտրական), 
ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրականություն), 
գողությունների կանխման էլեկտրական 
սարքեր, ժամանակի ավտոմատ փոխարկիչներ 
(ռելեներ), արտադրական գործընթացների 
հեռակառավարման էլեկտրական տեղա-
կա յանքներ (արդյունաբերական ձեռնար-
կություններում), լուսարձակող դիոդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131427  (111) 21447
(220) 23.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 23.10.2023
(730) ՍիԻԴիՍի Ինթըրնեյշընըլ սփ. զ օ.օ., PL 
(442) 04.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________
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(210) 20131448  (111) 21448
(220) 24.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 24.10.2023
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131449  (111) 21449
(220) 24.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 24.10.2023
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131450  (111) 21450
(220) 24.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 24.10.2023
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131451  (111) 21451
(220) 24.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 24.10.2023
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացառու-

թյամբ՝ գարեջրի, վիսկիի և վիսկի պարունակող 
այլ խմիչքների:

_____________________

(210) 20131452  (111) 21452
(220) 24.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 24.10.2023
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

(բացառությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131454  (111) 21453
(220) 24.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 24.10.2023
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM 
(442) 04.12.2013
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131455  (111) 21454
(220) 24.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 24.10.2023
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131457  (111) 21455
(220) 24.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 24.10.2023
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM 
(442) 04.12.2013

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131461  (111) 21456
(220) 24.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 24.10.2023

(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131462  (111) 21457
(220) 24.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 24.10.2023
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131464  (111) 21458
(220) 24.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 24.10.2023
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________
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(210) 20131466  (111) 21459
(220) 24.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 24.10.2023
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131467  (111) 21460
(220) 24.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 24.10.2023
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131468  (111) 21461
(220) 24.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 24.10.2023
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131473  (111) 21462
(220) 24.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 24.10.2023
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131485  (111) 21463
(220) 28.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 28.10.2023
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB 
(442) 04.12.2013
(540) 

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

դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա-
վորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը նախա-
տեսված տվյալների մշակման, գրանց-
ման, պահման, փոխանցման, որոնման, 
առբերման կամ ստացման համար. սարքեր 
և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների, 
տեղեկատվության և ծածկագրված տվյալների 
գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման կամ 
վերարտադրման համար. կառավարման, 
տեստավորման (բացառությամբ in-vivo 
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տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և 
էլեկտրաօպտիկական սարքեր և գործիքներ. 
հաղորդակցական սերվերներ. վիրտուալ 
մասնավոր ցանցի (VPN) համակարգային 
ապարատային արտադրանք. գլոբալ ցանցի 
(WAN) համակարգային ապարատային 
արտադրանք. լոկալ ցանցի (LAN) 
համակարգային ապարատային արտադրանք. 
համակարգչային ապարատային արտա-
դրանք. համակարգչային ցանցի ապարա-
տային արտադրանք. համակարգչային 
ապա րա տային արտադրանք համակարգչին և 
հաղորդակցական ցանցերին ապահով հեռադիր 
մուտքի տրամադրման համար. իթերնեթ (Eth-
ernet) ցանցի ապարատային արտադրանք. 
պատկերի մշակման սարքեր, գործիքներ և 
սարքավորանք. խցիկներ. լուսանկարչական 
սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. 
գծանիշ կոդի տեսածրիչներ և ընթերցիչներ. 
հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր և 
սարքավորումներ. հեռահաղորդակցական, 
ռադիո և հեռուստատեսային հեռարձակման 
հաղորդող և ընդունող սարքեր. հեռարձակված 
կամ հաղորդված ծրագրերին մուտքի 
ապահովման սարքեր. հոլոգրամներ. 
համակարգիչներ. համակարգիչներին կից 
սարքավորումներ. ծրագրավորված տվյալներ 
պարունակող էլեկտրոնային սխեմաներ. 
տվյալների մագնիսական կրիչներ հանդիսացող 
սկավառակներ, ժապավեններ և լարեր. 
տպահարթակներ. դատարկ և նախապես 
գրանցված մագնիսական քարտեր. տվյալների 
քարտեր. հիշողության քարտեր. բանական 
քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարունակող 
քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. 
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր. 
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային 
վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվե-
քարտեր. քարտեր էլեկտրոնային խաղերի 
համար, որոնք նախատեսված են հեռախոսների 
հետ օգտագործման համար. CD-ROM-
ներ. տվյալների մագնիսական, թվային և 
օպտիկական կրիչներ. տվյալների մագնի-
սական, թվային և օպտիկական գրանցման 
և պահման կրիչներ (դատարկ և նախապես 
գրանցված). USB ֆլեշ սարքավարներ. 

սարքեր ներբեռնած երաժշտական ֆայլերի 
նվագարկման համար. շարժական մեդիա 
նվագարկիչներ. արբանյակային ընդունող և 
հաղորդող սարքեր. հեռահաղորդակցության 
և հեռարձակման արբանյակներ. 
ռադիոհեռախոսային փարոսներ և 
հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր 
և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. 
դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ. 
հեռահաղորդակցական համակարգեր և 
կա յանք ներ. հեռախոսային ցանցերի տերմի-
նալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. 
հեռահաղորդակցական ազդանշանի մուտքի, 
պահման, փոխակերպման և մշակման 
սարքեր. հեռախոսային սարքավորանք. 
սարքավորանք ֆիքսված, շարժական, բջջային, 
բարձրախոսով կամ ձայնով կառավարվող 
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա 
տերմինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ 
ապրանքների և ծառայությունների 
ցուցա դրման և պատվիրման համար. 
անվտանգության տերմինալներ էլեկտրոնային 
գործարքների համար. փեյջինգային, 
ռադիոփեյջինգային և ռադիոհեռախոսային 
սարքեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ, 
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային 
լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ (PDA). 
էլեկտրոնային նոթփեդներ, էլեկտրոնային 
նոթբուքեր. էլեկտրոնային պլանշետներ. 
ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների և 
հաղորդագրությունների անլար ստացման, 
պահման և (կամ) փոխանցման համար. 
շարժական էլեկտրոնային սարքեր, որոնք 
հնարավորություն են տալիս օգտագործողին 
հետևելու կամ կառավարելու անձնական 
տեղեկատվությունը. արբանյակային նավարկ-
ման սարքեր, սարքավորումներ և համա-
կարգեր. հեռախոսների և հեռախոսային 
լսափողերի լրասարքեր. հեռախոսների հետ 
օգտագործվող ադապտերներ. հեռախոսների 
լիցքավորման սարքեր. գրասեղաններին 
կամ ավտոմեքենաներում տեղակայված 
բարձրախոսով սարքեր՝ հեռախոսի ավտոմատ 
օգտագործման համար. ավտոմեքենաներում 
տեղադրվող հեռախոսային լսափողերի 
հենարաններ. պայուսակներ և պատյաններ՝ 
հատուկ նախատեսված շարժական 
հեռախոսների և հեռախոսային սարքերի ու 
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լրասարքերի պահման և կրման համար. բջջային 
հեռախոսների փոկեր. համակարգչայնացված 
անձնական քարտուղարներ. ալեհավաքներ. 
մարտկոցներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնա-
շարեր. մոդեմներ. հաշվիչ մեքենաներ. 
դիսփլեյներ. գլոբալ դիրքավորման էլեկտրո-
նային համակարգեր. նավարկման, հետևման 
և դիրքավորման էլեկտրոնային սարքեր 
և սարքավորումներ. հսկման սարքեր և 
սարքավորումներ (բացառությամբ in-vivo 
հսկման). ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. 
տեսաֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և 
սարքավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
լրացուցիչ պարագաներ և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված 
են համակարգիչների և ձայնատեսային 
սարքերի հետ օգտագործման համար. 
վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր. 
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. վիրտուալ մաս-
նավոր ցանցի (VPN) համակարգային 
ծրագրային արտադրանք. գլոբալ ցանցի (WAN) 
համակարգային ծրագրային արտադրանք. 
լոկալ ցանցի (LAN) համակարգային ծրագրային 
արտադրանք. USB համակարգային ծրագրային 
արտադրանք. ինտերնետից տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
համակարգիչների, պրոցեսորների, ձայնա-
գրիչների, մոնիտորների և էլեկտրոնային 
սարքերի և գլխավոր համակարգչի միջև 
տվյալների համաժամացման համար. ամպային 
հաշվարկման ծրագրային արտադրանք (cloud 
computing software). ցանցային օպերացիոն 
համակարգերի ծրագրեր. համակարգչային 
օպերացիոն համակարգերի ծրագրեր. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
համակարգչին և հաղորդակցական ցանցերին 
ապահով հեռադիր մուտքի տրամադրման 
համար. տվյալների պաշտպանման համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք. 
պաշտպանիչ համակարգի  համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. էլեկտրոնային 
փոստի անվտանգությունն ապահովող ծրա-
գրային արտադրանք. ներբեռնվող զանգի 
մեղեդիներ բջջային հեռախոսների համար. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող 

էլեկտրոնային հրատարակություններ 
(բեռն վող). համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք և հեռահաղորդակցական 
սարքեր (ներառյալ մոդեմներ), որոնք 
հնարավորություն են տալիս միանալ 
տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին և 
ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսա  կոն ֆերանսների և տեսահեռախոսների 
ծառայության մատուցման համար. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվյալների որոնման և առբերման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվյալների բազաներ, հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ, համակարգչային ցան-
ցեր և հայտարարությունների էլեկտրոնա-
յին տախտակներ մուտքի ապահովման 
համար. համակարգչային խաղերի ծրա-
գրային արտադրանք. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. համակարգչային 
տվյալ ների բազաներից կամ ինտերնետից 
կամ ինտերնետային կայքերից օնլայն 
ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ, 
նկարներ, գրաֆիկա, պատկերային ֆայլեր, 
ձայնային ֆայլեր, ֆիլմեր, տեսատվյալներ 
և ձայնատեսային ծրագրեր (բեռնվող). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
հեռահսկման համար. ծրագրային արտադրանք 
GPS նավարկման համար.

դաս 35. գովազդ. շուկայավարում. 
գործարարության խթանում. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործարարու-
թյան ասպարեզում. գործարարության ասպա-
րեզում խրախուսական պարգևատրումների և 
հավատարմության ծրագրերի կազմակերպում 
և կառավարում. գործարարական տեղա-
կատվության ծառայություններ. խորհրդակ-
ցական ծառայություններ հեռախոսազանգերի 
կայանների կառավարման վերաբեր յալ. 
նյութատեխնիկական մատակարարման ծա -
ռա յություններ երրորդ անձանց համար. 
խորհրդակցություն ապրանքների և ծառայու-
թյունների տրամադրման վերաբերյալ. 
պայմանագրերի տրամադրում երրորդ 
անձանց՝ ապրանքների ու ծառայությունների 
ձեռքբերման և վաճառքի համար.  
ենթակապալային ծառայություններ (կոմերցիոն 
աջակցություն). բիզնես խորհրդակցական 
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ծառայություններ վթարային իրավիճակների 
նկատառումով նախագծման և վթարային 
իրավիճակներից վերականգնման վերաբերյալ. 
փոստային պատվերների ծառայությունների 
վարչարարական մշակում և կազմակերպում. 
գործարարական ներկայացման կազ-
մա կերպում. գործարարական հետազո-
տում և զննում. գործարարական 
կան խա տեսման ծառայություններ. գործա -
րա րական, գործավարական և քար-
տուղարական ծառայությունների տրամա դրում. 
նորությունների և ընթացիկ իրադար-
ձությունների վերաբերյալ քաղվածքների և 
տեղեկատվության տրամադրում. շուկայի 
հետազոտում. շուկայի վերլուծություն. շուկայի 
հետազոտության տվյալների հավաքում և 
վերլուծություն. շուկայի հետազոտություն 
և ուսումնասիրություններ. շուկայական 
գործարարության նպատակներով ցուցահան-
դեսների կազմակերպում և անցկացում. 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. 
ապրանքների տեսականու հավաքում մի 
տեղում (բացառությամբ դրանց փոխադրումը) 
երրորդ անձանց համար՝ հնարավորություն 
տալով սպառողին հարմար կերպով դիտել 
և գնել այդ ապրանքները. բոլոր վերը նշված 
ծառայությունները տրամադրվող օնլայն 
ռեժիմում համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարների կամ ինտերնետի միջոցով 
կամ այլ միջոցներով. հեռահաղորդակցական, 
համակարգչային, էլեկտրոնային և էլեկտրա-
կան ապրանքների, դրանց մասերի, 
կցամասերի և լրասարքերի, տվյալների 
քարտերի, անվտանգության սարքերի ու 
սարքավորումների, հագուստի, կոշկեղենի, 
գլխարկների, լրացուցիչ պարագաների, 
գործվածքեղենի, սեղանի սպիտակեղենի, 
ճամպրուկների ու պայուսակների, տպա-
գրական նյութերի ու թղթագրենական 
պիտույքների, նվերի համար պարագաների, 
խաղալիքների, խաղերի և սպորտային 
սարքավորումների, ոսկերչական իրերի, 
ժամանակաչափ սարքերի, կենցաղային 
սարքավորումների ու կահկարասու, կահույքի 
ու կահավորման իրերի, կոսմետիկական ու 
անձնական խնամքի պարագաների, ընդհանուր 
դեղատնային ապրանքների, մաքրող 
միջոցների, առողջապահական ապրանքների, 

մարդկանց համար սննդամթերքի ու 
նպարեղենի, խմիչքների ու ըմպելիքների 
հավաքում մի տեղում՝ հնարավորություն 
տալով սպառողին հարմար կերպով դիտել 
և գնել այդ ապրանքները. էներգիայի 
ձեռքբերում և վաճառք. էլեկտրականության 
և վառելիքային գազի ձեռքբերում և 
վաճառք. աճուրդային վաճառք ինտերնետի 
միջոցով. վարչարարական գոր ծունեություն 
գործարարության ասպա րեզում ինտերնետի 
միջոցով վաճառքի իրականացման 
համար. գովազդային ծառայություններ 
էլեկտրոնային առևտրի խթանման համար. 
սպառման առարկաների մատակարարման 
ու խթանման և ապրանքների ընտրման ու 
ցուցադրման վերաբերյալ տեղեկատվության 
և խորհրդատվության տրամադրում. սպառ-
ման առարկաների ու ապրանքների պոտեն-
ցիալ գնորդներին տեղեկատվության և 
խորհրդատվության տրամադրում. տվյալների 
հավաքում և վերագրանցում. գովազդների 
հավաքում ինտերնետում որպես վեբ-
էջեր օգտագործման համար. գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. տեղեկագրերի 
հավաքում ինտերնետում տպագրելու 
համար. ապրանքների ու ծառայությունների 
գովազդի համար վեբ-կայքերում տարածքի 
տրամադրում. տվյալների հիմնապաշարի 
և տվյալների մշակման ծառայություններ. 
տվյալների պահման ծառայություններ. 
հեռուստամարկետինգի ծառայություններ. 
հեռախոսային ինքնապատասխանիչի և հաղոր-
դագրությունների մշակման ծառա յություններ. 
հեռախոսազանգերի կայան ների գործարկում. 
հեռահսկման կայան ների գործարկում. 
տվյալների կառա վարում և էլեկտրոնային 
գույքագրում. վերոհիշյալ ծառայությունների 
վերաբերյալ խորհրդատվություն, տեղեկա-
տվություն և խորհրդակցություն.

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն. 
բանկային ծառայություններ. ապահովա-
գրություն. ֆինանսական գործառնություններ. 
դրամավարկային գործառնություններ. հեռա-
հա ղորդակցական ապարատների, համա-
կարգերի և կայանքների ապահովագրում 
և ֆինանսավորում. վարկաքարտերով 
գործառնություններ կատարելու միջոցների 
տրամադրում և վարկաքարտերով սպա-
սարկում. դրամական միջոցների էլեկտրոնային 
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փոխանցման ծառայություններ և միջոցներ 
օնլայն գործարքներ կատարելու համար. 
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցի 
միջոցով ապրանքների ու ծառայությունների 
ձեռքբերման համար վճարումների մշակում. 
էլեկտրոնային բանկային ծառայություններ 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով (ինտերնետային բանկային 
ծառայություններ). վարկաքարտերով գոր-
ծառ նու թյունների էլեկտրոնային մշակում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով. դրամական միջոցների էլեկտրոնային 
փոխանցում հեռահաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. նեդրումների և հիմնադրամների 
կառավարման ծառայություններ. հիմնա-
դրամների և ներդրումների վարչարարություն. 
համակարգչայնացված ֆինանսական ծառայու-
թյուններ. գնահատման ծառայությունների 
օնլայն տրամադրում. անշարժ գույքի 
գործառնություններ. անշարժ գույքի 
սեփա կանության կառավարում և վերը 
նշվածի վերաբերյալ տեղեկատվություն և 
խորհրդատվություն. ֆինանսական տեղե-
կատվության տրամադրում. արժեթղթերի 
բորսայի գնանշման ծառայություններ. 
արժեթղթերի և բաժնետոմսերի վերաբերյալ 
տեղեկատվական ծառայություններ. արժե-
թղթերի և պարտատոմսերի վերաբերյալ 
միջնորդություն. միջոցների (կապիտալի) 
մոբիլիզացում. բարեգործական գանձումներ, 
գանձումների և միջոցների (կապիտալի) 
մոբիլիզացման կազմակերպում. ֆինանսական 
հովանավորում. զեղչերի տրամադրման 
ծառայություններ. համակարգչային տվյալ-
ների բազայից կամ ինտերնետով օնլայն 
ռեժիմում տրամադրվող տեղեկատվական 
և խորհրդատվական ծառայություններ` 
ապահովագրության, ֆինանսական գոր ծառ-
նությունների, դրամավարկային գործառ-
նությունների, տնային պայմաններում 
բանկային սպասարկման և ինտերնետով 
բանկային ծառայությունների, արժեթղթերի 
և բաժնետոմսերի վերաբերյալ տեղե-
կատվության, արժեթղթերի և պարտա-
տոմսերի միջնորդության վերաբերյալ. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. 
հաղորդա կցություն. հեռախոսների, շարժա-
կան հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, 
տելեքսի, հաղորդագրությունների հավաք-
ման և փոխանցման, ռադիոփեյջինգի, 
հեռախոսականչի երթուղու փոփոխման, 
ինքնապատասխանիչի, տեղեկատուի և 
էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. ձայնի, 
տվյալների, պատկերների, երաժշտության 
և տեղեկատվության փոխանցում, տեղ-
հասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների տեղհասցնում. օնլայն 
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության 
վերաբերյալ. տվյալների միջփոխանակման 
ծառայություններ. տվյալների փոխան-
ցում հեռահաղորդակցության միջոցով. 
թվային ֆայլերի փոխանցում. արբանյա կա-
յին կապի ծառայություններ. հեռար  ձակ ման 
ծառայություններ. ռադիո կամ հեռուս տա տե-
սային ծրագրերի ու ֆիլմերի, հեռուստա խանութ 
ու վեբխանութ ծրա գրերի հեռարձակում կամ 
հաղորդում. տեսատեքստի, տելետեքստի 
և տվյալների դիտման ծառայություններ. 
մուլտիմեդիա բովանդակության հեռարձակում և 
տեղհասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության 
ցանցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն-
ների ծառա յություններ. տեսակոնֆերանսների 
ծառա յու թյուններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և 
այլ տվյալների հեռահաղորդակցություն. 
հիմնապաշարի սերվեր մուտքի ժամանակի 
վարձույթ. հեռահաղորդակցական կապի 
տրամադրում հեռախոսային «թեժ գծերի» 
և հեռախոսազանգերի կայան ների 
հա մար. հեռախոսային կապի տրամա-
դրում հեռախոսային «թեժ գծերի» և հեռա-
խոսազանգերի կայանների համար. 
օգտա գործողներին ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետին կամ տվյալների 
հիմնապաշարներին հեռահաղորդակցական 
միացումների կամ կապուղիների տրա-
մադրում. օգտագործողներին ինտերնետ 
մուտքի տրամադրում (պրովայդերների 
ծառայություններ). էլեկտրոնային կոնֆե-
րանսների, բանավիճող խմբերի և 
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում. 
ինտերնետում թվային երաժշտության վեբ-
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կայքեր մուտքի տրամադրում. ինտերնետում 
MP3 վեբ-կայքեր մուտքի տրամադրում. 
հեռահաղորդակցության միջոցով թվա-
յին երաժշտության տեղհասցնում. այլ 
օպերատորներին և երրորդ անձանց 
հեռահաղորդակցական ենթակառուցվածքներ 
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքների և ցանցերի վարձույթ 
այլ օպերատորների և երրորդ անձանց 
համար.  որոնման միջոցների գործարկում և 
տրամադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված 
փոխանցում. հաղորդակցություն համա կարգչի 
միջոցով. տվյալների կամ ձայնատեսային 
պատկերների փոխանցում և տարածում 
համաշխարհային համա կարգչային ցանցի 
կամ ինտերնետի միջոցով. երրորդ անձանց 
ինտերնետ ժամանակավոր մուտքի տրամա-
դրում. նորությունների գործակալությունների 
ծա ռա  յություններ. նորությունների և ընթա-
ցիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղե կա տվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի 
վարձում, վարձույթ կամ վարձակալություն. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն.

դաս 42. գիտական ու տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց վերաբերյալ 
հետազոտություններ ու նախագծում. հետա-
զոտական լաբորատորիաների ծառայու-
թյուններ. հետազոտական, նախագծային 
և զարգացման պրոյեկտների ղեկավարում. 
ապրանքների հետազոտում, նախագծում և 
կատարելագործում. տեխնիկական հետա-
զոտություններ. համակարգիչների, համա-
կարգչային ծրագրերի, համակարգչային 
համակարգերի, համակարգչային աշխատա-
ծրագրային լուծումների, տվյալների մշակման 
համակարգերի, տվյալների կառավարման, 
համակարգչայնացված տեղեկատվության 
մշակման համակարգերի, հաղորդակցական 
ծառայությունների, հաղորդակցական լուծում-
ների, կապի աշխատածրագրերի, հաղոր-
դակցական համակարգերի և ցանցային 

ինտերֆեյսի վերաբերյալ հետազոտման, 
նախագծման և զարգացման ծառայություններ, 
և տեխնիկական խորհրդատվություն, 
խորհրդակցություն և տեղեկատվություն 
վերո հիշյալի վերաբերյալ. համակարգային 
ծրագրային ապահովման նախագծում 
և կատարելագործում համակարգչային 
ցանցերի և սերվերների համար.  
համակարգային ծրագրային ապահովման 
նախագծում և կատարելագործում 
ամպային համակարգչային ցանցերի 
համար (cloud computing networks). հեռա-
հաղորդակցական ցանցերի տեխնի կա կան 
նախագծում և պլանավորում. ինտերնետային 
անվտանգության համակարգերի նախագծում և 
կատարելագործում. էլեկտրոնային տվյալների 
անվտանգության համակարգերի նախագծում և 
կատարելագործում.   տեխնիկական ստուգում. 
արդյունաբերական ստուգում. տեխնիկական 
հաշվետվությունների և ուսումնասիրությունների 
պատրաստում. համակարգչային ծառայու-
թյուններ. ամպային հաշվարկման ծառա-
յություններ.  համակարգչային ապարատային 
արտադրանքի արդիականացում և նախա-
գծում. համակարգչային ներսարված ծրա-
գրային արտադրանքի, համակարգչային 
ծրագրային արտադրանքի և համակարգչային 
ծրագրերի պահպանում, արդիականացում և 
նախագծում. համակարգչային ծրագրավորում. 
համակարգիչների և համակարգչային ցան-
ցային միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվու-
թյան պատրաստում և տրամադրում. 
տեխնիկական խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիայի և հեռահաղորդակցության 
ոլորտում. խորհրդա կցություն ամպային 
համակարգչային ցան ցերի և ծառայությունների 
ոլորտում. տեխնիկական խորհրդակցություն 
համա կարգչային ծրագրային արտադրանքի 
կիրառման և օգտագործման վերաբերյալ. 
խորհրդակցություն և տեղեկատվություն համա-
կարգչային համակարգերի միահավաք ման, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիայի համակառույցի 
և ենթակառուցվածքի ու համակարգչային 
համակարգերի միահավաքման ոլորտում. 
խորհրդակցություն համակարգչային անվտան-
գության վերաբերյալ. համակարգչային 
համակարգերի և հեռահաղորդակցական 



ԳՅՈՒՏԵՐ

40

ՄԱՍ 1

40

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

25 .06 . 20 14

համա կար գերի ու սարքավորումն երի նախա-
գծում և կատարելագործում. համակարգ-
չային կառավարման ծառայություն ներ. 
համակարգչային ցանցերի, հեռահաղոր-
դա կցական ցանցերի և տվյալների 
փոխանցման ցանցերի գործարկման 
համար աջակցության տրամադրում. համա-
կարգչային օնլայն ծառայություններ. օնլայն 
ռեժիմում տրամադրվող ծրագրավորման 
ծառայություններ. ինտերնետային անվտան-
գության ծրագրերի ծրագրավորում. 
էլեկտրոնային օնլայն ցանցեր մուտքի 
տրամադրում տեղեկատվության որոնման 
և առբերման համար. համակարգիչների 
վարձույթ. ինտերնետում վեբ-էջերի հավաքման 
համար նախագծում, գծագրում և լիազորված 
գրառում. վիրտուալ և ինտերակտիվ պատ-
կերների ստեղծման ծառայություններ. 
տվյալների հիմնապաշարների, ինտրանետի 
և վեբ-կայքերի ստեղծում, գործարկում և 
պահպանում. երրորդ անձանց վեբ-կայքերի 
ստեղծում, պահպանում և հոսթինգ. տվյալների 
հիմնապաշարների, բլոգերի, վեբ-պորտալների  
հոսթինգ.  ինտերնետում հիմնահարթակների 
հոսթինգ. համակարգչային կիրառական 
ծրագրերի հոսթինգ երրորդ անձանց 
համար.  ինտերնետում հիշողության 
տա րածքի հոսթինգ. վեբ-կայքերում հիշո-
ղության տարածքի հոսթինգ և վարձույթ. 
ինտերնետում էլեկտրոնային առևտրի 
հիմնահարթակների հոսթինգ. մուլտիմեդիա 
և ինտերակտիվ աշխատածրագրերի 
հոսթինգ. ծրագրային արտադրանքի հոսթինգ 
գրադարանների կառավարման համար. 
օնլայն միջոցների հոսթինգ ինտերակտիվ 
քննարկումների անցկացման համար. 
օնլայն վեբ-սարքերի հոսթինգ երրորդ 
անձանց համար. համակարգչայնացված  
տվյալների, ֆայլերի, աշխատածրագրերի 
և տեղեկատվության հոսթինգ. սերվեր-
ների հոսթինգ. համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանքի տեղակայում և 
պահպանում. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ժամանակի վարձույթ. 
համակարգչային հայտարարությունների 
և հաղորդագրությունների տախտակներ և 
համակարգչային ցանցեր մուտքի ժամանակի 
վարձույթ. օնլայն աշխատածրագրերի, 

ծրագրային միջոցների և օնլայն չբեռնվող 
համակարգային ծրագրերի  ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում համակարգչային 
ցանցերի և սերվերների համար. համա-
կարգային ծրագրերի վարձույթ ամպային 
համակարգչային ցանց մուտքի և 
օգտագործման համար. համակարգային 
ծրագրերի վարձույթ համակարգչային ցանցերի 
և սերվերների համար. վեբ-սերվերների 
վարձույթ.  օնլայն չբեռնվող համակարգային 
ծրագրերի  ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում ամպային համակարգչային 
ցանց մուտքի և օգտագործման համար. 
ինտերնետային անվտանգության ծրագրերի 
օգտագործման ժամանակավոր տրամադրում. 
սերվերներում հիշողության տարածքի վարձույթ  
էլեկտրոնային հայտարարությունների տախ-
տակների հոսթինգի համար.  ինտերնետ 
պրովայդերների (ISP) ծառայություններ. 
գրանցված դոմեն անվանումների հավաքում, 
ստեղծում և պահպանում. համակարգիչների 
կամ շարժական հեռախոսների միջոցով 
տրամադրվող տեքստերի, պատկերների և 
երաժշտության գրանցման համար վեբ-կայքերի, 
վեբ-էջերի և պորտալների ստեղծում, գործար կում 
և պահպանում. համակարգչային տվյալ ների 
հիմնապաշարներից կամ ինտերնետի միջոցով 
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող տեղեկատվա-
կան և խորհրդա տվական ծառայություններ. 
հա մա  կարգչային համակարգերի հսկում 
հեռա դիր մուտքի միջոցով. համակարգչային 
անվտանգության ծառայություններ ապօրինի 
ցանցային մուտքից պաշտպանելու համար. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիայի նախագծի 
կառավարում. ծրագրային արտադրանքի 
կիրառմամբ  համակարգչային ցանցերի 
ձևավորում. համակարգչային համակարգերի 
միահավաքման ծառայություններ. համա-
կարգչային նախագծի կառավարում 
էլեկտրո  նային տվյալների մշակման ոլոր-
տում. սերվերների կառավարում. եղա-
նակի կանխատեսում. եղանակի մասին 
տեղեկատվության տրամադրում. ինտերիերի 
նախագծման ծառայություններ. վերո-
հիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն և խորհրդատվություն:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20131486  (111) 21464
(220) 28.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 28.10.2023
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB 
(442) 04.12.2013
(540) 

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

դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սար-
քավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրո-
նային սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը 
նախատեսված տվյալների մշակման, գրանց-
ման, պահման, փոխանցման, որոնման, 
առբերման կամ ստացման համար. սարքեր 
և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների, 
տեղեկատվության և ծածկագրված տվյալների 
գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման կամ 
վերարտադրման համար. կառավարման, 
տեստավորման (բացառությամբ in-vivo 
տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և 
էլեկտրաօպտիկական սարքեր և գործիքներ. 
հաղորդակցական սերվերներ. վիրտուալ 
մասնավոր ցանցի (VPN) համակարգային 
ապարատային արտադրանք. գլոբալ ցանցի 
(WAN) համակարգային ապարատային 
արտադրանք. լոկալ ցանցի (LAN) 
համակարգային ապարատային արտադրանք. 
համակարգչային ապարատային արտա-
դրանք. համակարգչային ցանցի ապարա-
տային արտադրանք. համակարգչային 
ապարատային արտադրանք համակարգչին և 
հաղորդակցական ցանցերին ապահով հեռադիր 
մուտքի տրամադրման համար. իթերնեթ (Eth-
ernet) ցանցի ապարատային արտադրանք. 
պատկերի մշակման սարքեր, գործիքներ և 
սարքավորանք. խցիկներ. լուսանկարչական 
սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. 
գծանիշ կոդի տեսածրիչներ և ընթերցիչներ. 
հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր և 

սարքավորումներ. հեռահաղորդակցական, 
ռադիո և հեռուստատեսային հեռարձակման 
հաղորդող և ընդունող սարքեր. հեռարձակված 
կամ հաղորդված ծրագրերին մուտքի 
ապահովման սարքեր. հոլոգրամներ. 
համա կարգիչներ. համակարգիչներին կից 
սարքավորումներ. ծրագրավորված տվյալներ 
պարունակող էլեկտրոնային սխեմաներ. 
տվյալների մագնիսական կրիչներ հանդիսացող 
սկավառակներ, ժապավեններ և լարեր. 
տպահարթակներ. դատարկ և նախապես 
գրանցված մագնիսական քարտեր. տվյալների 
քարտեր. հիշողության քարտեր. բանական 
քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարունակող 
քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. 
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր. 
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային 
վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվե-
քարտեր. քարտեր էլեկտրոնային խաղերի 
համար, որոնք նախատեսված են հեռախոսների 
հետ օգտագործման համար. CD-ROM-
ներ. տվյալների մագնիսական, թվային և 
օպտիկական կրիչներ. տվյալների մագնիսա-
կան, թվային և օպտիկական գրանցման և 
պահման կրիչներ (դատարկ և նախապես 
գրանցված). USB ֆլեշ սարքավարներ. 
սարքեր ներբեռնած երաժշտական ֆայլերի 
նվագարկման համար. շարժական մեդիա 
նվագարկիչներ. արբանյակային ընդունող և 
հաղորդող սարքեր. հեռահաղորդակցության 
և հեռարձակման արբանյակներ. 
ռադիոհեռախոսային փարոսներ և 
հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր 
և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. 
դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ. հեռա-
հա ղորդակցական համակարգեր և կայանք-
ներ. հեռախոսային ցանցերի տերմինալներ. 
հեռախոսային կոմուտատորներ. հեռահաղոր-
դակցական ազդանշանի մուտքի, պահ-
ման, փոխակերպման և մշակման 
սարքեր. հեռախոսային սարքավորանք. 
սարքավորանք ֆիքսված, շարժական, բջջային, 
բարձրախոսով կամ ձայնով կառավարվող 
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա 
տերմինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ 
ապրանքների և ծառայությունների ցուցա-
դրման և պատվիրման համար. անվտան-
գության տերմինալներ էլեկտրոնային 
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գործարքների համար. փեյջինգային, ռադիո-
փեյջինգային և ռադիոհեռախոսային սար-
քեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ, 
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային 
լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ (PDA). 
էլեկտրոնային նոթփեդներ, էլեկտրոնային 
նոթբուքեր. էլեկտրոնային պլանշետներ. 
ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների և 
հաղորդագրությունների անլար ստացման, 
պահման և (կամ) փոխանցման համար. 
շարժական էլեկտրոնային սարքեր, որոնք 
հնարավորություն են տալիս օգտագործողին 
հետևելու կամ կառավարելու անձնական 
տեղեկատվությունը. արբանյակային նավարկ-
ման սարքեր, սարքավորումներ և համա-
կարգեր. հեռախոսների և հեռախոսային 
լսափողերի լրասարքեր. հեռախոսների հետ 
օգտագործվող ադապտերներ. հեռախոսների 
լիցքավորման սարքեր. գրասեղաններին 
կամ ավտոմեքենաներում տեղակայված 
բարձրախոսով սարքեր՝ հեռախոսի ավտոմատ 
օգտագործման համար. ավտոմեքենաներում 
տեղադրվող հեռախոսային լսափողերի 
հենարաններ. պայուսակներ և պատյաններ՝ 
հատուկ նախատեսված շարժական հեռա-
խոսների և հեռախոսային սարքերի ու 
լրասարքերի պահման և կրման համար. բջջային 
հեռախոսների փոկեր. համակարգչայնացված 
անձնական քարտուղարներ. ալեհավաքներ. 
մարտկոցներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնա-
շարեր. մոդեմներ. հաշվիչ մեքենաներ. 
դիսփլեյներ. գլոբալ դիրքավորման էլեկ-
տրոնային համակարգեր. նավարկման, 
հետևման և դիրքավորման էլեկտրոնային 
սարքեր և սարքավորումներ. հսկման սարքեր 
և սարքավորումներ (բացառությամբ in-vivo 
հսկման). ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. 
տեսաֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և 
սարքավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
լրացուցիչ պարագաներ և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված 
են համակարգիչների և ձայնատեսային 
սարքերի հետ օգտագործման համար. 
վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր. 
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. վիրտուալ մաս-
նավոր ցանցի (VPN) համակարգային 

ծրագրային արտադրանք. գլոբալ ցանցի (WAN) 
համակարգային ծրագրային արտադրանք. 
լոկալ ցանցի (LAN) համակարգային ծրագրային 
արտադրանք. USB համակարգային ծրագրային 
արտադրանք. ինտերնետից տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
համակարգիչների, պրոցեսորների, ձայնա-
գրիչների, մոնիտորների և էլեկտրոնային 
սարքերի և գլխավոր համակարգչի միջև 
տվյալների համաժամացման համար. ամպային 
հաշվարկման ծրագրային արտադրանք (cloud 
computing software). ցանցային օպերացիոն 
համակարգերի ծրագրեր. համակարգչային 
օպերացիոն համակարգերի ծրագրեր. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
համակարգչին և հաղորդակցական ցանցերին 
ապահով հեռադիր մուտքի տրամադրման 
համար. տվյալների պաշտպանման 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
պաշտպանիչ համակարգի  համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. էլեկտրոնային 
փոստի անվտանգությունն ապահովող 
ծրագրային արտադրանք. ներբեռնվող զանգի 
մեղեդիներ բջջային հեռախոսների համար. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակություններ 
(բեռն վող). համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք և հեռահաղորդակցական 
սարքեր (ներառյալ մոդեմներ), որոնք 
հնարավորություն են տալիս միանալ 
տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին և 
ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսա  կոնֆերանսների և տեսահեռախոսների 
ծառա յության մատուցման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվյալների որոնման և առբերման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվյալների բազաներ, հեռահաղորդակցա-
կան ծառայություններ, համակարգչա-
յին ցանցեր և հայտարարությունների 
էլեկտրոնային տախտակներ մուտքի 
ապահովման համար. համակարգչային 
խաղերի ծրագրային արտադրանք. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից 
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կամ ինտերնետային կայքերից օնլայն 
ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ, 
նկարներ, գրաֆիկա, պատկերային ֆայլեր, 
ձայնային ֆայլեր, ֆիլմեր, տեսատվյալներ 
և ձայնատեսային ծրագրեր (բեռնվող). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
հեռահսկման համար. ծրագրային արտադրանք 
GPS նավարկման համար.

դաս 35. գովազդ. շուկայավարում. 
գործարարության խթանում. գործերի կառա-
վարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործարա-
րության ասպարեզում. գործարարության 
ասպարեզում խրախուսական պարգևա-
տրումների և հավատարմության ծրագրերի 
կազմակերպում և կառավարում. գործարա-
րական տեղակատվության ծառայություններ. 
խորհրդակցական ծառայություններ հեռախո-
սա զանգերի կայանների կառավարման 
վերաբերյալ. նյութատեխնիկական մատակա-
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց 
համար. խորհրդակցություն ապրանքների և 
ծառայությունների տրամադրման վերաբերյալ. 
պայմանագրերի տրամադրում երրորդ 
անձանց՝ ապրանքների ու ծառայությունների 
ձեռքբերման և վաճառքի համար.  ենթակա-
պալային ծառայություններ (կոմերցիոն 
աջակցություն). բիզնես խորհրդակցական 
ծառայություններ վթարային իրավիճակների 
նկատառումով նախագծման և վթարային 
իրավիճակներից վերականգնման վերաբերյալ. 
փոստային պատվերների ծառայությունների 
վարչարարական մշակում և կազմակերպում. 
գործարարական ներկայացման կազմակեր-
պում. գործարարական հետազո տում և 
զննում. գործարարական կանխա տեսման 
ծառայություններ. գործարա րական, գործավա-
րական և քարտու ղա րական ծառայությունների 
տրամադրում. նորությունների և ընթացիկ 
իրադարձությունների վերաբերյալ քաղվածք-
ների և տեղեկատվության տրամադրում. 
շուկայի հետազոտում. շուկայի վերլուծություն. 
շուկայի հետազոտության տվյալների 
հավաքում և վերլուծություն. շուկայի հետա-
զոտություն և ուսումնասիրություններ. շուկա-
յական գործարարության նպատակներով 
ցուցահանդեսների կազմակերպում և անց-
կացում. մանրածախ առևտրի ծառայություններ. 

ապրանքների տեսականու հավաքում մի 
տեղում (բացառությամբ դրանց փոխադրումը) 
երրորդ անձանց համար՝ հնարավորություն 
տալով սպառողին հարմար կերպով դիտել 
և գնել այդ ապրանքները. բոլոր վերը նշված 
ծառայությունները տրամադրվող օնլայն 
ռեժիմում համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարների կամ ինտերնետի միջոցով 
կամ այլ միջոցներով. հեռահաղորդակցական, 
համակարգչային, էլեկտրոնային և էլեկտրա-
կան ապրանքների, դրանց մասերի, 
կցամասերի և լրասարքերի, տվյալների 
քարտերի, անվտանգության սարքերի ու 
սարքավորումների, հագուստի, կոշկեղենի, 
գլխարկների, լրացուցիչ պարագաների, 
գործվածքեղենի, սեղանի սպիտակեղենի, 
ճամպրուկների ու պայուսակների, տպա-
գրական նյութերի ու թղթագրենական 
պիտույքների, նվերի համար պարագաների, 
խաղալիքների, խաղերի և սպորտային 
սարքավորումների, ոսկերչական իրերի, 
ժամանակաչափ սարքերի, կենցաղային 
սարքավորումների ու կահկարասու, կահույքի 
ու կահավորման իրերի, կոսմետիկական ու 
անձնական խնամքի պարագաների, ընդհանուր 
դեղատնային ապրանքների, մաքրող միջոց-
ների, առողջապահական ապրանքների, 
մարդկանց համար սննդամթերքի ու նպա-
րեղենի, խմիչքների ու ըմպելիքների 
հավաքում մի տեղում՝ հնարավորություն 
տալով սպառողին հարմար կերպով դիտել 
և գնել այդ ապրանքները. էներգիայի 
ձեռքբերում և վաճառք. էլեկտրականության 
և վառելիքային գազի ձեռքբերում և 
վաճառք. աճուրդային վաճառք ինտերնետի 
միջոցով. վարչարարա կան գործունեություն 
գործարարության ասպա րե զում ինտերնետի 
միջոցով վաճառքի իրականացման հա մար. 
գովազդային ծառայություններ էլեկտրո-
նային առևտրի խթանման համար. 
սպառման առարկաների մատակարարման 
ու խթանման և ապրանքների ընտրման ու 
ցուցադրման վերաբերյալ տեղեկատվության 
և խորհրդատվության տրամադրում. սպառ-
ման առարկաների ու ապրանքների 
պոտենցիալ գնորդներին տեղեկատվության և 
խորհրդատվության տրամադրում. տվյալների 
հավաքում և վերագրանցում. գովազդների 
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հավաքում ինտերնետում որպես վեբ-
էջեր օգտագործման համար. գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. տեղեկագրերի 
հավաքում ինտերնետում տպագրելու 
համար. ապրանքների ու ծառայությունների 
գովազդի համար վեբ-կայքերում տարածքի 
տրամադրում. տվյալների հիմնապաշարի 
և տվյալների մշակման ծառայություններ. 
տվյալների պահման ծառայություններ. 
հեռուստամարկետինգի ծառայություններ. 
հե ռա խոսային ինքնապատասխանիչի և հաղոր-
դագրությունների մշակման ծառայություններ. 
հեռախոսազանգերի կայանների գործարկում. 
հեռահսկման կայանների գործարկում. 
տվյալների կառավարում և էլեկտրոնային 
գույքագրում. վերոհիշյալ ծառայությունների 
վերաբերյալ խորհրդատվություն, տեղեկա-
տվություն և խորհրդակցություն.

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն. 
բանկային ծառայություններ. ապահովա-
գրություն. ֆինանսական գործառնություններ. 
դրամավարկային գործառնություններ. հեռա-
հա ղորդակցական ապարատների, համա-
կարգերի և կայանքների ապահովագրում 
և ֆինանսավորում. վարկաքարտերով 
գործառնություններ կատարելու միջոցների 
տրամադրում և վարկաքարտերով սպասար-
կում. դրամական միջոցների էլեկտրոնային 
փոխանցման ծառայություններ և միջոցներ 
օնլայն գործարքներ կատարելու համար. 
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցի 
միջոցով ապրանքների ու ծառայությունների 
ձեռքբերման համար վճարումների մշակում. 
էլեկտրոնային բանկային ծառայություններ 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով (ինտերնետային բանկային 
ծառայություններ). վարկաքարտերով գործառ-
նությունների էլեկտրոնային մշակում համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցի միջոցով. 
դրամական միջոցների էլեկտրոնային 
փոխանցում հեռահաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. նեդրումների և հիմնադրամների 
կառավարման ծառայություններ. հիմնա-
դրամների և ներդրումների վարչարարու-
թյուն. համակարգչայնացված ֆինանսական 
ծառա յություններ. գնահատման ծառայու-
թյունների օնլայն տրամադրում. անշարժ 
գույքի գործառնություններ. անշարժ գույքի 

սեփականության կառավարում և վերը 
նշվածի վերաբերյալ տեղեկատվություն և 
խորհրդատվություն. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տրամադրում. արժեթղթերի բորսայի 
գնանշման ծառայություններ. արժեթղթերի և 
բաժնետոմսերի վերաբերյալ տեղեկատվական 
ծառայություններ. արժեթղթերի և պար-
տատոմսերի վերաբերյալ միջնորդություն. 
միջոցների (կապիտալի) մոբիլիզացում. 
բարեգործական գանձումներ, գանձումների 
և միջոցների (կապիտալի) մոբիլիզացման 
կազմակերպում. ֆինանսական հովանավորում. 
զեղչերի տրամադրման ծառայություններ. 
համակարգչային տվյալների բազայից կամ 
ինտերնետով օնլայն ռեժիմում տրամադրվող 
տեղեկատվական և խորհրդատվական ծառա-
յություններ` ապահովագրության, ֆինան-
սական գործառնությունների, դրամավարկային 
գործառնությունների, տնային պայմաններում 
բանկային սպասարկման և ինտերնետով 
բանկային ծառայությունների, արժեթղթերի 
և բաժնետոմսերի վերաբերյալ տեղե-
կատվության, արժեթղթերի և պարտատոմսերի 
միջնորդության վերաբերյալ. վերոհիշյալ 
ծառայությունների վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն, տեղեկատվություն և խորհրդա կ-
ցություն.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակցություն. հեռախոսների, շարժական 
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, 
հաղորդագրությունների հավաքման և 
փոխանց ման, ռադիոփեյջինգի, հեռախո-
սականչի երթուղու փոփոխման, ինքնա-
պատասխանիչի, տեղեկատուի և էլեկտրո նային 
փոստի ծառայություններ. ձայնի, տվյալ-
ների, պատկերների, երաժշտության և 
տեղեկատվության փոխանցում, տեղ-
հասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների տեղհասցնում. օնլայն 
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության 
վերաբերյալ. տվյալների միջփոխանակման 
ծառայություններ. տվյալների փոխանցում 
հեռահաղորդակցության միջո-
ցով. թվային ֆայլերի փոխանցում. 
արբանյակային կապի ծառայություններ. 
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո 
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու 
ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ 
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ծրագրերի հեռարձակում կամ հաղորդում. 
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվյալների 
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա 
բովանդակության հեռարձակում և տեղ-
հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության 
ցանցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն-
ների ծառա յություններ. տեսակոնֆերանսների 
ծառա յու թյուններ. տեսահեռախոսների ծա ռա-
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ -էջերի), համակարգչային ծրագրերի և 
այլ տվյալների հեռահաղորդակցություն. 
հիմնա պաշարի սերվեր մուտքի ժամանակի 
վարձույթ. հեռահաղորդակցական կապի 
տրամադրում հեռախոսային «թեժ 
գծերի» և հեռախոսազանգերի կայան-
ների համար. հեռախոսային կապի տրա-
մադրում հեռախոսային «թեժ գծերի» և 
հեռախոսազանգերի կայանների համար. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետին կամ տվյալների 
հիմնապաշարներին հեռահաղորդակցական 
միացումների կամ կապուղիների տրա-
մադրում. օգտագործողներին ինտերնետ 
մուտքի տրամադրում (պրովայդերների 
ծառայություններ). էլեկտրոնային կոնֆե-
րանսների, բանավիճող խմբերի և 
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում. 
ինտերնետում թվային երաժշտության վեբ-
կայքեր մուտքի տրամադրում. ինտերնետում 
MP3 վեբ-կայքեր մուտքի տրամադրում. 
հեռահաղորդակցության միջոցով թվա-
յին երաժշտության տեղհասցնում. այլ 
օպերատորներին և երրորդ անձանց 
հեռահաղորդակցական ենթակառուցվածքներ 
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքների և ցանցերի վարձույթ 
այլ օպերատորների և երրորդ անձանց 
համար.  որոնման միջոցների գործարկում և 
տրամադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված 
փոխանցում. հաղորդակցություն համա կարգչի 
միջոցով. տվյալների կամ ձայնատեսային 
պատկերների փոխանցում և տարածում 
համաշխարհային համա կարգչային ցանցի 
կամ ինտերնետի միջոցով. երրորդ անձանց 
ինտերնետ ժամանակավոր մուտքի տրամա-
դրում. նորությունների գործակալությունների 

ծա ռա յություններ. նորությունների և ընթա-
ցիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի 
վարձում, վարձույթ կամ վարձակալություն. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն.

դաս 42. գիտական ու տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց վերաբերյալ 
հետազոտություններ ու նախագծում. 
հետազոտական լաբորատորիաների ծառայու-
թյուն ներ. հետազոտական, նախագծային 
և զար գացման պրոյեկտների ղեկավարում. 
ապրանքների հետազոտում, նախագծում և 
կատարելագործում. տեխնիկական հետա-
զոտություններ. համակարգիչների, համա-
կարգչային ծրագրերի, համակարգչային 
համակարգերի, համակարգչային աշխատա-
ծրագրային լուծումների, տվյալների մշակման 
համակարգերի, տվյալների կառավարման, 
համակարգչայնացված տեղեկատվության 
մշակման համակարգերի, հաղորդակցա-
կան ծառայությունների, հաղորդակցական 
լուծումն երի, կապի աշխատածրագրերի, 
հաղորդակցական համակարգերի և ցանցային 
ինտերֆեյսի վերաբերյալ հետազոտման, 
նախագծման և զարգացման ծառայություններ, 
և տեխնիկական խորհրդատվություն, 
խորհրդակցություն և տեղեկատվություն 
վերո հիշյալի վերաբերյալ. համակարգային 
ծրագրային ապահովման նախագծում և 
կատարելագործում համակարգչային ցանցերի 
և սերվերների համար.  համակարգային 
ծրագրային ապահովման նախագծում և 
կատարելագործում ամպային համակարգչային 
ցանցերի համար (cloud computing networks). 
հեռահաղորդակցական ցանցերի տեխնիկական 
նախագծում և պլանավորում. ինտերնետային 
անվտանգության համակարգերի նախագծում և 
կատարելագործում. էլեկտրոնային տվյալների 
անվտանգության համակարգերի նախագծում և 
կատարելագործում.   տեխնիկական ստուգում. 
արդյունաբերական ստուգում. տեխնիկական 
հաշվետվությունների և ուսումնասիրություն-
ների պատրաստում. համակարգչային 
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ծառա յություններ. ամպային հաշվարկման 
ծառա յություններ.  համակարգչային ապարա-
տային արտադրանքի արդիականացում և 
նախագծում. համակարգչային ներսարված 
ծրագրային արտադրանքի, համակարգչային 
ծրագրային արտադրանքի և համակարգչային 
ծրագրերի պահպանում, արդիականացում և 
նախագծում. համակարգչային ծրագրավորում. 
համակարգիչների և համակարգչային ցան-
ցային միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվու-
թյան պատրաստում և տրամադրում. 
տեխնիկական խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն տեղե կատվական տեխ-
նոլոգիայի և հեռա հաղորդակցության ոլորտում. 
խորհրդակ ցություն ամպային համակարգչային 
ցան ցերի և ծառայությունների ոլորտում. 
տեխնիկական խորհրդակցություն համա-
կարգ չային ծրագրային արտադրանքի 
կիրառման և օգտագործման վերաբերյալ. 
խորհրդակցություն և տեղեկատվություն 
համակարգ չային համակարգերի միահա-
վաքման, տեղեկատվական տեխնոլոգիայի 
համակառույցի և ենթակառուցվածքի ու համա-
կարգչային համակարգերի միահավաքման 
ոլորտում. խորհրդակցություն համակարգչային 
անվտանգության վերաբերյալ. համակարգչային 
համակարգերի և հեռահաղորդակցական 
համա կարգերի ու սարքավորումների նա խա-
գծում և կատարելագործում. համա կարգչային 
կառավարման ծառայություն ներ. համակարգչա-
յին ցանցերի, հեռա հա ղորդակցական ցանցերի 
և տվյալների փոխանցման ցանցերի գործարկ-
ման համար աջակցության տրամադրում. 
համակարգչային օնլայն ծառայություններ. 
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող ծրագրավոր-
ման ծառայություններ. ինտերնետային 
անվտանգության ծրագրերի ծրագրավորում. 
էլեկտրոնային օնլայն ցանցեր մուտքի 
տրամադրում տեղեկատվության որոնման 
և առբերման համար. համակարգիչների 
վարձույթ. ինտերնետում վեբ-էջերի հավաքման 
համար նախագծում, գծագրում և լիազորված 
գրառում. վիրտուալ և ինտերակտիվ 
պատկերների ստեղծման ծառայություններ. 
տվյալների հիմնապաշարների, ինտրանետի 
և վեբ-կայքերի ստեղծում, գործարկում և 
պահպանում. երրորդ անձանց վեբ-կայքերի 
ստեղծում, պահպանում և հոսթինգ. տվյալների 

հիմնապաշարների, բլոգերի, վեբ-պորտալների  
հոսթինգ.  ինտերնետում հիմնահարթակների 
հոսթինգ. համակարգչային կիրառական 
ծրագրերի հոսթինգ երրորդ անձանց 
համար.  ինտերնետում հիշողության 
տա րածքի հոսթինգ. վեբ-կայքերում հիշո-
ղության տարածքի հոսթինգ և վարձույթ. 
ինտերնետում էլեկտրոնային առևտրի 
հիմնահարթակների հոսթինգ. մուլտիմեդիա 
և ինտերակտիվ աշխատածրագրերի հոս-
թինգ. ծրագրային արտադրանքի հոսթինգ 
գրադարանների կառավարման համար. 
օնլայն միջոցների հոսթինգ ինտերակտիվ 
քննարկումների անցկացման համար. 
օնլայն վեբ-սարքերի հոսթինգ երրորդ 
անձանց համար. համակարգչայնացված  
տվյալների, ֆայլերի, աշխատածրագրերի 
և տեղեկատվության հոսթինգ. սերվեր-
ների հոսթինգ. համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանքի տեղակայում և 
պահպանում. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ժամանակի վարձույթ. 
համակարգչային հայտարարությունների 
և հաղոր դագրությունների տախտակներ և 
համակարգչային ցանցեր մուտքի ժամանակի 
վարձույթ. օնլայն աշխատածրագրերի, 
ծրագրային միջոցների և օնլայն չբեռնվող 
համակարգային ծրագրերի  ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում համակարգչային 
ցանցերի և սերվերների համար. համա-
կարգային ծրագրերի վարձույթ ամպային 
համակարգչային ցանց մուտքի և օգտա-
գործման համար. համակարգային ծրագրերի 
վարձույթ համակարգչային ցանցերի և 
սերվերների համար. վեբ-սերվերների վար-
ձույթ.  օնլայն չբեռնվող համակարգային 
ծրագրերի  ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում ամպային համակարգչային 
ցանց մուտքի և օգտագործման համար. 
ինտերնետային անվտանգության ծրագրերի 
օգտագործման ժամանակավոր տրամադրում. 
սերվերներում հիշողության տարածքի վար-
ձույթ  էլեկտրոնային հայտարարությունների 
տախտակների հոսթինգի համար.  ինտերնետ 
պրովայդերների (ISP) ծառայություններ. 
գրանցված դոմեն անվանումների հավաքում, 
ստեղծում և պահպանում. համակարգիչների 
կամ շարժական հեռախոսների միջոցով 
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տրամադրվող տեքստերի, պատկերների 
և երաժշտության գրանցման համար վեբ-
կայքերի, վեբ-էջերի և պորտալների ստեղծում, 
գործարկում և պահպանում. համակարգչա-
յին տվյալների հիմնապաշարներից կամ 
ինտերնետի միջոցով օնլայն ռեժիմում տրա-
մադրվող տեղեկատվական և խորհրդա-
տվական ծառայություններ. համակարգչային 
համակարգերի հսկում հեռադիր մուտքի 
միջոցով. համակարգչային անվտանգության 
ծառայություններ ապօրինի ցանցային 
մուտքից պաշտպանելու համար. տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիայի նախագծի 
կառավարում. ծրագրային արտադրանքի 
կիրառմամբ  համակարգչային ցանցերի 
ձևավորում. համակարգչային համակարգերի 
միահավաքման ծառայություններ. համա-
կարգչային նախագծի կառավարում 
էլեկտրո նային տվյալների մշակման ոլոր-
տում. սերվերների կառավարում. եղա-
նակի կանխատեսում. եղանակի մասին 
տեղեկատվության տրամադրում. ինտե-
րիերի նախագծման ծառայություններ. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն և խորհրդատվություն:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20131487  (111) 21465
(220) 28.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 28.10.2023
(730) «Մակկա» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան փ. 11ա, 
56, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(526) «ԾԱՂԿԻ ԿՐՊԱԿ» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապտականաչ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 31. ծաղիկներ.
դաս 35. ծաղիկների մանրածախ վաճառք:

(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20131488  (111) 21466
(220) 28.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 28.10.2023
(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(526) «Натуральный продукт» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կանաչ, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 29. կանաչ ոլոռ:
_____________________

(210) 20131492  (111) 21467
(220) 29.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 29.10.2023
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(730) «Էկո վիլիջ ռիզորթ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
գ. Գեղադիր, 6-րդ փ., տուն 3, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(526) Բացի «ՀայԼանդզ» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն և մուգ կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

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

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

_____________________

(210) 20131493  (111) 21468
(220) 29.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 29.10.2023
(730) «Էկո վիլիջ ռիզորթ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
գ. Գեղադիր, 6-րդ փ., տուն 3, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(526) Բացի «HyeLandz» բառից մնացած բոլոր 
գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և մուգ կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 32. գարեջուր. մրգային ըմպելիքներ 

և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

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

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

_____________________

(210) 20131509  (111) 21469
(220) 31.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 31.10.2023
(730) «Երևանի կենցաղային քիմիայի գործարան» 
ԲԲԸ, Երևան, Արշակունյաց պող. 125ա, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

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

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար, պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար-
պազերծման և հղկամշակման համար, օճառներ, 
կենցաղային հակաստատիկներ, անուշաբույր 
նյութեր լվացքի հոտավորման համար, 
ժավելաջուր. ապակիների համար մաքրող 
հեղուկ, այդ թվում՝ մեքենաների ապակիների 
համար. կիզելգուր ողորկման (փայլեցման) 
համար. ներկանյութեր զուգարանի ջրի համար. 
սպիտակեցնող կավիճ. օճառներ, ախտահանիչ 
օճառ, հոտազերծող օճառ, գործվածքի 
երանգը վերականգնող օճառ, հատիկավոր 
օճառ. ջրածնի պերօքսիդ կոսմետիկական 
նպատակների համար. նախալվացքի միջոցներ, 
օսլայող միջոցներ, լվացքը փափկացնող 
միջոցներ, լվացող միջոցներ, չոր մաքրման 
միջոցներ, ժանգը հեռացնող միջոցներ, կոյուղու 
խողովակների մաքրող միջոցներ, լվացքը 
սպիտակեցնող միջոցներ, լվացքի գույնը 
վերականգնող միջոցներ, փայլ տվող միջոցներ, 
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լաքահանիչ միջոցներ. մաքրող լուծույթներ. 
լեղակ. կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. ճարպազերծող բևեկնայուղ 
(սկիպիդար). սպիտակեցնող սոդա, սոդա 
լվացքի համար, մաքրող սոդա. անուշադրի 
սպիրտ (լվացող, մաքրող միջոց), ճարպահանող 
միջոցներ, մաքրման համար նախատեսված 
լաթ.

դաս 4. փոշու կլանման, թրջման և 
կապակցման բաղադրություններ, յուղող-
հովացնող հեղուկներ,  ճարպեր կաշիների 
յուղման համար, ճարպեր կոշիկների յուղման 
համար, կաշիների խնամքի համար յուղեր, 
փոշեհեռացնող միջոցներ:

_____________________

(210) 20131511  (111) 21470
(220) 31.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 31.10.2023
(730) «Երևանի կենցաղային քիմիայի գործարան» 
ԲԲԸ, Երևան, Արշակունյաց պող. 125ա, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, դեղին, կարմիր, սև և սպիտակ գու-
նա յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. կոյուղու խողովակները մաքրող 
միջոցներ, ժանգը հեռացնող միջոցներ:

_____________________

(210) 20131514  (111) 21471
(220) 31.10.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 31.10.2023

(730) Վարշամ Ղարիբյան, ք. Երևան, Եղիա-
զարյան 10, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20131546  (111) 21472
(220) 06.11.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 06.11.2023
(730) «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Աբով յան, 2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

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

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժման նպատակների 
համար. դիետիկ նյութեր բուժական 
նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյու թեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

_____________________
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(210) 20131547  (111) 21473
(220) 06.11.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 06.11.2023
(730) «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժման նպատակների 
համար. դիետիկ նյութեր բուժական 
նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ:

_____________________

(210) 20131548  (111) 21474
(220) 06.11.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 06.11.2023
(730) «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

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

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժման նպատակների 
համար. դիետիկ նյութեր բուժական նպա-
տակների համար, մանկական սնունդ. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբի-
ցիդներ:

_____________________

(210) 20131551  (111) 21475
(220) 07.11.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 07.11.2023
(730) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20131559  (111) 21476
(220) 11.11.2013  (151) 03.06.2014
   (181) 11.11.2023
(730) ՄասթրՔարդ Ինթերնեյշնլ Ինքորփո-
րեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US 
(442) 04.12.2013
(540) 
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(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-

սական գործունեություն, դրամավարկային 
և տարադրամային գործառնություններ. 
ֆինանսական ծառայություններ. բանկային 
և վարկային գործառնություններ. վարկա-
քարտերի, հաշվեքարտերի, վճարաքարտերի, 
կուտակված գումարով կանխավճարային 
քարտերի միջոցով սպասարկման ծառա-
յություններ. բանկային, վճարային, վար-
կային, դեբետային, դրամահավաքային, 
դրամավճարային ծառայություններ և պահ-
պանվող արժեքներին մուտքի տրամադրման 
ծառայություններ. հաշիվների և մուրհակների 
վճարման ծառայություններ. վարկաքարտերով, 
հաշվեքարտերով, վճարաքարտերով և 
կուտակված գումարով կանխավճարային 
քարտերով սպասարկման ծառայություններ. 
վճարագրերի իսկության ստուգում և 
վճարագրերի մարման ծառայություններ. 
ավտոմատացված դրամամեքենաների (բան-
կո մատների) ծառայություններ. ֆինան-
սական գործարքների մշակում օնլայն 
ռեժիմում, ինչպես համակարգչային տվյալ-
ների հիմնապաշարների կամ հեռա-
հաղորդակցական միջոցներով, այնպես էլ 
առևտրի վայրերում վճարումների կատարման 
տերմինալների միջոցով. քարտատերերի 
կողմից ավտոմատացված դրամամեքենաների 
միջոցով իրականացվող ֆինանսական 
գործարքների մշակում. ավտոմատացված 
դրամամեքենաների միջոցով քարտատերերին 
հաշվեկշռի, ավանդների և հաշվից գումար-
ների հանման մասին տեղեկատվության 
տրամադրում. ֆինանսական կարգավորման, 
հաշիվների վճարման և իրավազորության 
ստուգման ծառայություններ՝ կապված 
ֆինան սական վճարումների գործարքների 
մշակման հետ. ճանապարհորդությունների 
ապահովագրություն. ճանապարհորդային 
վճա րագրերի և կտրոնների թողարկում և 
մարում. վճարողների իրավասության հաս-
տատման ծառայություններ. ֆինանսական 
տեղեկատվության ստուգում և վերահսկում.  
ֆինանսական տեղեկատվության կոդավորում 
և ապակոդավորում. ֆինանսական փաստա-
թղթերի վարում. դրամական միջոցների 
փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկների 

համակարգում և տարադրամի փոխանակում. 
ֆինանսական տեղեկատվության տարածում 
ինտերնետի և համակարգչային այլ ցանցերի 
միջոցով. հեռավոր փոխանցումների ծառա-
յություններ.  կուտակված գումարով էլեկտրո-
նային դրամաքսակների (“սմարթ” քարտերի) 
ծառայություններ. դրամամիջոցների և տարա-
դրամի էլեկտրոնային փոխանցում, էլեկտրո-
նային վճարումներ, կանխավճարային 
հեռախոսային քարտերով սպասարկման 
ծառայություններ, կանխիկ վճարումներ, 
գործարքների իրավազորության ստուգման, 
կարգավորման և հաշիվների վճարման 
ծառայություններ. ռադիոհաճախական նույնա-
կանացման սարքերի (տրանսպոնդերների) 
միջոցով տրամադրվող դեբետային և 
վարկային ծառայություններ. կապի և 
հեռահաղորդակցական սարքերի միջոցով 
տրամադրվող դեբետային և վարկային 
ծառայություններ. փոխադրումների ապահո-
վագրություն. վճարագրերի իսկության ստուգ-
ման ծառայություններ. ճանապարհորդների 
վճարա գրերին և ճանապարհորդային 
կտրոններին վերաբերող թողարկման և մարման 
ծառայություններ. մանրածախ առևտրին 
աջակցող ֆինանսական ծառայություններ, 
որոնք տրամադրվում են շարժական 
հեռահաղորդակցական միջոցներով, այդ թվում 
վճարման ծառայություններ անլար սարքերի 
միջոցով. մանրածախ առևտրին աջակցող 
օնլայն ֆինանսական ծառայություններ, 
որոնք տրամադրվում են ցանցերի միջոցով 
կամ էլեկտրոնային ձևով թվայնացված 
տեղեկատվություն օգտագործող այլ էլեկտրո-
նային միջոցներով. դրամամիջոցների 
փոխանցման և փոխանակման ծառայու-
թյուններ, այն է՝ դրամամիջոցների, այդ թվում` 
էլեկտրոնային դրամամիջոցների, անվտանգ 
փոխանակում և փոխանցում համակարգչային 
ցանցերի միջոցով, որտեղ մուտքն ապահովվում 
է “սմարթ” քարտերի միջոցով. վեբ-կայքերի 
միջոցով տրամադրվող հաշիվների վճար-
ման ծառայություններ. օնլայն ռեժիմում 
տրամադրվող բանկային ծառայություններ. 
հեռախոսով և գլոբալ համակարգչային ցանցի 
կամ ինտերնետի միջոցով տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. անշարժ գույքի 
հետ կապված ծառայություններ. անշարժ գույքի 
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հետ կապված կառավարման ծառայություններ. 
անշարժ գույքի ապահովագրություն. գույքի 
սեփականատերերի համար ապահո վա-
գրություն. գույքի և սեփականության հետ 
կապված ապահովագրական ծառայություններ. 
անշարժ գույքի հետ կապված ֆինանսավորման 
ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված միջնորդային ծառայություններ. 
անշարժ գույքի գնահատում. անշարժ գույքի 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ան շարժ գույքի փորձաքննություն. անշարժ 
գույքի կառավարման հետ կապված 
ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված ֆինանսական գործարքների 
կառավարում. անշարժ գույքի հետ կապված 
հիփոթեքային վարկերի և փոխառությունների 
տրամադրում. անշարժ գույքի կառուցման, 
վերանորոգման և սպասարկման հետ 
կապված ֆինանսական ծառայություններ. 
անշարժ գույքի բնագավառում ֆինանսական 
միջնորդային ծառայություններ. մասնավոր 
անշարժ գույքին, շենքերին և շինություններին 
վերաբերող ֆինանսական ծառայություններ. 
անշարժ գույքի ձեռք բերման համար 
տրամադրվող ֆինանսական ծառայություններ. 
անշարժ գույքի գրավադրմամբ փոխառության 
պայմանագրերի կազմում. անշարժ գույքի 
բաժանման կազմակերպման և իրականացման 
ծառայություններ. անշարժ գույքի ձեռք 
բերման համար ֆինանսական միջոցների 
տրամադրման կազմակերպում. աջակցություն 
անշարժ գույքի ձեռք բերման, անշարժ գույքի 
ձեռք բերման ժամանակ բաժնեմասնային 
մասնակցության և անշարժ գույքի  կապիտա լ 
ներդրումների բնագավառում. կա պի -
տա լ  ներդրումներ անշարժ գույքի բնա-
գա  վառում. ներդրման ծառայություններ 
առևտրի նպատակներով օգտագործվող 
գույքի բնագավառում. սեփականության 
վաճառքին վերաբերող ֆինանսական 
ծառայու թյուններ. սեփականության բացա-
ռիկ իրավունքով անշարժ գույքի և հողի 
ֆինանսական գնահատում. վարձակալված 
սեփականության և վարձակալված հողի 
ֆինանսական գնահատում. անշարժ 
գույքի վարձույթի կազմակերպում. անշարժ 
գույքի վարձակալության կազմակերպում. 
գույքի վարձակալության կազմակերպում. 

անշարժ գույքը վարձակալության հանձնելու 
ծառայություններ. սեփականության բացա-
ռիկ իրավունքով անշարժ գույքի և հողի 
վարձակալության կազմակերպում. անշարժ 
գույքի հետ կապված գործարքներին վերաբերող 
գույքի կառավարման ծառայություններ. գույքի 
և սեփականության գնահատում. անշարժ 
գույքի և սեփականության օբյեկտների 
արժեթղթերի փաթեթի կառավարում. գույքի 
և  սեփականության կառավարում. անշարժ 
գույքի սեփականության վերաբերյալ խորհրդա-
տվական ծառայություններ. անշարժ գույքի 
գնորոշման, գնահատման վերաբերյալ 
խորհրդատվական ծառայություններ. բաժնե-
տիրական անշարժ գույքի վերաբերյալ 
խորհրդատվական ծառայություններ. անշարժ 
գույքի վերաբերյալ համակարգչայնացված 
տեղեկատվական ծառայություններ. անշարժ 
գույքի վերաբերյալ խորհրդակցական ծառա-
յություններ. անշարժ գույքի վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. անշարժ 
գույքի շուկայի վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. անշարժ գույքի ձեռք 
բերման վերաբերյալ հետազոտություններ. 
անշարժ գույքի աճուրդի վերաբերյալ 
հետազոտություններ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20131588  (111) 21477
(220) 18.11.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 18.11.2023
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 18.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20131615  (111) 21478
(220) 25.11.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 25.11.2023
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(730) «Սիս նատուրալ» ՓԲԸ, Արագածոտնի 
մարզ, գ. Աղձք, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

(526) «NATURAL» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգա-
հյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատ-
րաստման այլ բաղադրանյութեր:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20131616  (111) 21479
(220) 25.11.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 25.11.2023
(730) «Սիս նատուրալ» ՓԲԸ, Արագածոտնի 
մարզ, գ. Աղձք, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. ապակյա շշեր.
դաս 32. մրգային ըմպելիքներ և մրգա-

հյութեր. բանջարեղենային հյութեր:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20131617  (111) 21480
(220) 25.11.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 25.11.2023
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131618  (111) 21481
(220) 26.11.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 26.11.2023
(730) «Վալլետտա» ՍՊԸ, Կապան, Բաղաբերդ 
թաղ., 2ա շենք, բն. 2, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

(526) Բացի «PREMIER», «Պրեմիեր» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
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մոխրա գույն, կապույտ, սպիտակ, շագա նա կա-
գույն, դարչնագույն, սև, կարմիր և բեժ գու նային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. «Արաբիկա» տեսակի սուրճ:
_____________________

(210) 20131619  (111) 21482
(220) 26.11.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 26.11.2023
(730) «Վալլետտա» ՍՊԸ, Կապան, Բաղաբերդ 
թաղ., 2ա շենք, բն. 2, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

(526) Բացի «PREMIER», «Պրեմիեր» բառերից 

մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-

պանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դարչ-

նագույն, շագանակագույն, դեղին, կարմիր, 
սպիտակ, սև և բեժ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ:
_____________________

(210) 20131620  (111) 21483
(220) 26.11.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 26.11.2023
(730) «Վալլետտա» ՍՊԸ, Կապան, Բաղաբերդ 
թաղ., 2ա շենք, բն. 2, AM 

(442) 18.12.2013
(540) 

(526 )  Բացի  «PREMIER» ,  «Պրեմիեր» , 
«ՎԱԼԼԵՏՏԱ», «ВАЛЛЕТТА» բառերից մնացած 
բո լոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, դարչնագույն, դեղին, կարմիր, 
սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. «Արաբիկա» տեսակի սուրճ:
_____________________

(210) 20131631  (111) 21484
(220) 27.11.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 27.11.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Թորոս Գրի-
գորյան, Արարատի մարզ, գ. Արգավանդ, Ս.Ս. 
Զորավարի փակուղի, տուն 3, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

(526) «MED» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
թա նա  քա գույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ:

_____________________
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(210) 20131686  (111) 21485
(220) 10.12.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 10.12.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ալեքսանդր 
Մհերյան, Երևան, Դավիթաշեն 3-րդ թաղ., 
31-23, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 41. զվարճություններ. մարզական և 

մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
_____________________

(210) 20131698  (111) 21486
(220) 13.12.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 13.12.2023
(730) «Փլաթինում ըդվանսդ սոլուշընս» ՍՊԸ, 
Հայաստանյան ներկայացուցչություն, Երևան, 
Խանջյան 13, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(526) «ARMENIA» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. առևտրամիջնորդային գործու-
նեության ծառայություն, ավտոմեքե նաների 
աճուրդային վաճառք:

_____________________

(210) 20131702  (111) 21487
(220) 13.12.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 13.12.2023
(730) «Դ նեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 9, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա -
պույտ, մուգ կապույտ, երկնագույն, սպիտակ, 
բաց մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդությունների կազ-
մա կեր պում:

_____________________

(210) 20131707  (111) 21488
(220) 13.12.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 13.12.2023
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20131724  (111) 21489
(220) 17.12.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 17.12.2023
(730) Սեյվրգլասս, FR 
(442) 04.02.2014
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(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 
դաս 21. ապակյա տարաներ կենցաղային 
կամ խոհանոցային օգտագործման համար, 
ապակյա շշեր, ապակյա տափաշշեր, ապակյա 
անոթներ խմելու համար, ապակյա ջրամաններ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի):
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20131726  (111) 21490
(220) 17.12.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 17.12.2023
(730) Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր 
Միություն, US 
(442) 04.02.2014
(540) 

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

դաս 36. բարեգործական ծառայություններ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

_____________________

(210) 20131727  (111) 21491
(220) 17.12.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 17.12.2023
(730) Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր 
Միություն, US 
(442) 04.02.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մանուշակագույն և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. բարեգործական ծառայություններ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

_____________________

(210) 20131728  (111) 21492
(220) 17.12.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 17.12.2023
(730) Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր 
Միություն, US 
(442) 04.02.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մանուշակագույն և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. բարեգործական ծառայություններ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

_____________________
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(210) 20131729  (111) 21493
(220) 17.12.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 17.12.2023
(730) Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր 
Միություն, US 
(442) 04.02.2014
(540) 

(526) «ARMENIAN», «GENERAL», «BENEVOLENT», 
«UNION», «ՀԱՅԿԱԿԱՆ», «ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ», 
«ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ», «ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը և  
«1906» տարեթիվն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, կապույտ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. բարեգործական ծառայություններ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

_____________________

(210) 20131749  (111) 21494
(220) 20.12.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 20.12.2023
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM 
(442) 04.02.2014

(540) 

(526) «Liquore al cioccolato» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շագա-
նակագույն, նարնջագույն, մոխրագույն և ոսկե-
գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. շոկոլադե կոնֆետներ:
_____________________

(210) 20131751  (111) 21495
(220) 20.12.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 20.12.2023
(730) Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի 
նահանգ, US 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. ատամի մածուկ. ատամի 

փոշիներ և խնամքի միջոցներ. քաղցրավենիք 
կոսմետիկական նպատակների համար, 
այն է՝ ծամոն, կոնֆետներ, անանուխային 
քաղցրավենիք, դրաժեներ և պաստեղիկներ 
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ատամների մաքրման և սպիտակեցման 
համար. շնչառությունը թարմացնող շերտեր և 
հեղուկացիրներ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների). ատամի խոզանակներ, ատամի 
էլեկտրական խոզանակներ. ատամների 
մաքրման թելեր. ատամների մաքրման 
պարագաներ, ջրային սարքեր ատամների 
և լնդերի մաքրման համար. խոզանակների 
պատրաստման նյութեր. իրեր մաքրման 
նպատակների համար. ապակյա, հախճապակյա 
և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ. հաց, խմորեղեն և քաղցրավենիք, 
սննդային սառույց. շաքար. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. պաղպաղակ. հրուշա-
կեղեն, ծամոն, կոնֆետներ, անանու խային 
քաղցրավենիք, դրաժեներ և պաստեղիկներ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20131752  (111) 21496
(220) 20.12.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 20.12.2023
(730) Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի 
նահանգ, US 
(442) 17.01.2014
(540) 

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

փոխարինիչներ. ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ. հաց, խմորեղեն և քաղցրավենիք, 
սննդային սառույց. շաքար. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. սոուսներ 

(համեմունք). համեմունք. պաղպաղակ. հրուշա-
կեղեն, ծամոն, կոնֆետներ, անանուխային 
քաղցրավենիք, դրաժեներ և պաստեղիկներ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20131753  (111) 21497
(220) 20.12.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 20.12.2023
(730) Վիգեն Սիմոնյան, Երևան, Կորյունի 7/1, 
բն. 2, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(526) «UNFORGETTABLE JOURNEY TO ARMENIA» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, նարնջագույն, կարմիր և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

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

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական   ծա -
ռայություններ 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:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________
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(210) 20131775  (111) 21498
(220) 26.12.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 26.12.2023
(730) Էբբոթթ Փոյնթ օֆ Քեըր Ինք., Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 04.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. հակազդակներ և հակազդակներով 

քարթրիջներ, որոնք օգտագործվում են 
բժշկական ախտորոշման սարքավորումներում 
արյան վերլուծության համար.

դաս 9. համակարգչային ծրագրային և 
ապարատային արտադրանք՝ նախատեսված  
բժշկական ախտորոշման սարքավորումներում 
օգտագործման համար. համակարգչային 
ծրագրային և ապարատային արտադրանք՝ 
նախատեսված  արյան վերլուծության սարքա-
վո րումներում օգտագործման համար. 
հա մա կարգչային ծրագրային և ապա-
րատային արտադրանք արյան վերլուծության 
բնագավառում ցուցանիշների կառավարման 
համար. համակարգչային ծրագրային և 
ապարատային արտադրանք բժշկական 
ախտորոշման սարքավորումներում ցուցա-
նիշ ների կառավարման համար. համա-
կարգչային ծրագրային և ապարատային 
արտադրանք բժշկական ախտորոշման 
բնագավառում տվյալների փոխանակման 
կառավարման համար, արյան վերլուծության 
սարքավորումների հեռահսկման համար. 
համակարգչային ծրագրային և ապարատային 
արտադրանք բժշկական ախտորոշման 
սարքավորումների հեռահսկման համար.

դաս 10. սարքեր և գործիքներ արյան 
վերլուծության համար և համակարգեր բժշկա-
կան ախտորոշման համար. հակազդակներով 
քարթրիջներ արյան դյուրատար (շարժական) 
վերլուծիչներում օգտագործելու համար.

դաս 42. բժշկական ախտորոշման 
սարքավորումների և դրանց վերաբերող 

համակարգչային ծրագրային և ապարատային 
արտադրանքի տեխնիկական սպասարկման 
ծառայությունների տրամադրում. բժշկա-
կան ախտորոշման բնագավառում օգտա-
գործ վող համակարգչային ծրագրային 
արտա դրանքի տեխնիկական սպասարկման 
ծառա յու թյունների տրամադրում. բժշկական 
ախտորոշման սարքավորումների օպերա-
ցիոն կառավարման ծառայությունների 
տրամադրում. բժշկական ախտորոշման 
համակար գերի հեռակառավարման  ծառա-
յություն ների տրամադրում. բժշկական 
ախտորոշման սարքավորումների էլեկտրո -
նային հեռակառավարման և անսարքու-
թյունների հայտնաբերման ծառայությունների 
տրամադրում. բժշկական ախտորոշման 
բնագավառում տվյալների կառավարման, 
հսկման և վերլուծության համար վեբ-ցանցի 
հիման վրա ծրագրային պլատֆորմների 
տրամադրում. ծրագրային ապահովում, 
որպես ծառայություն բժշկական ախտորոշ-
ման բնագավառում. բժշկական ախտորոշման 
սարքավորումների և համակարգերի հետ 
կապված կիրառական ծրագրերի, ծրա-
գրային արտադրանքի և վեբ-կայքերի 
տեղադրում (հոստինգ), կառավարում, 
մշակում և պահպանում. համակարգչային 
ծառայություններ, այն է՝ բժշկական 
ախտորոշման սարքավորումների հեռա-
վոր տվյալների կառավարում. համա կարգ-
չային ծառայություններ, այն է՝ բժշկա կան 
ախտորոշման համակարգերի հեռակա-
ռավարում. համակարգչային ծառայություններ, 
այն է՝ բժշկական ախտորոշման սարքա-
վորումների մոնիտորինգի ապահովում և 
աշխատանքի և անսարքությունների մասին 
հաշվետվությունների տրամադրում. օնլայն 
ցանցային միջավայրի ապահովում, որը 
ընդգրկում է տեխնոլոգիաներ, որոնք բժշկական 
ախտորոշման բնագավառում օգտվողներին 
ընձեռնում են տվյալների փոխանակման 
հնարավորություն. բժշկական ախտորոշման 
սարքավորումների մոնիտորինգի և դրանցից 
ստացված տվյալների կառավարման համար 
չբեռնվող ծրագրային արտադրանքի և 
կիրառական ծրագրերի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20131778  (111) 21499
(220) 26.12.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 26.12.2023
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 41. զվարճությունների, դաստիարա -

կու թյան, կրթության և ուսուցման 
ծառայություններ կանոնավոր հեռուստա-
տեսային և ռադիո ծրագրերի տեսքով 
բասկետբոլի, բասկետբոլային կենդանի 
խաղերի և ցուցադրումների կազմակերպման 
և անցկացման բնագավառում. բասկետ-
բոլային խաղերի, մրցումների և բասկետբոլին 
վերաբերող ծրագրերի ռադիո և հեռուս-
տատեսային շոուների պատրաստում, 
մոնտաժում և տրամադրում. բասկետբոլային 
մարզական կենտրոնների և ճամբարների, 
մարզիչների որակավորման բարձրացման 
համար մարզական կենտրոնների և 
ճամբարների, պարային խմբերի մարզական 
կենտրոնների և ճամբարների և բասկետբոլային 
մրցումների կազմակերպում և անցկացում. 
զգեստավորված մասկոտների կամ պարային 
խմբերի մասնակցությամբ զվարճությունների 
ծառայություններ բասկետբոլային խաղերում և 
ցուցադրումներում, սեմինարներում, մարզական 
կենտրոններում, ճամբարներում, գովազդային 
ակցիաներում և այլ բասկետբոլային նմա-
նատիպ միջոցառումներում, մրցումներում, 
երեկոներում. երկրպագուների ակումբներ. 
զվարճությունների ծառայություններ, այն 
է՝ հեռուստատեսային և ինտերակտիվ 
հեռուս տատեսային ամենահետաքրքիր և 
կարևոր ծրագրերի, տեսագրումների, հոս-
քային տեսագրումների, ինտերակտիվ 
տեսածրագրերի ամենահետաքրքիր 
և կարևոր հատվածների ընտրության, 
ռադիոծրագրերի, ռադիոհաղորդման ամենա-
հետաքրքիր և կարևոր հատվածների և 
ձայնագրումների տեսքով բասկետբոլի 
բնագավառում մուլտիմեդիային նյութեր 

պարունակող ցանցային կայքի տրամադրում. 
վիճակագրական տվյալների, ընդհանուր 
տվյալների և վիկտորինաների տեսքով 
բասկետբոլի մասին նորությունների և 
տեղեկատվության տրամադրում. օնլայն 
չբեռնվող խաղեր, այն է՝ համակարգչային 
խաղեր, տեսախաղեր, ինտերակտիվ տեսա-
խաղեր, հմտությունը զարգացնող ակտիվ 
խաղեր, արկադային խաղեր, մեծահասակների 
և երեխաների թիմային խաղեր, սեղանի 
խաղեր, գլուխկոտրուկ խաղեր, տարբեր բնույթի 
համատարած խաղեր, խաղեր-վիկտորինաներ. 
էլեկտրոնային հրատարակություններ, այն 
է՝ բասկետբոլին վերաբերող ամսագրերի, 
ուղեցույցների, տեղեկագրերի, գունազարդման 
համար գրքերի, խաղերի ցուցակների օնլայն 
հրատարակում ինտերնետով. օնլայն ռեժիմում 
համակարգչային տվյալների բազաների 
տրամադրում բասկետբոլի բնագավառում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20131782  (111) 21500
(220) 27.12.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 27.12.2023
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 
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(526) «թեթև դեսերտ», «light dessert», «легкий 
десерт с нежным суфле» արտահայտություններն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:
_____________________

(210) 20131791  (111) 21501
(220) 28.12.2013 (151) 03.06.2014
   (181) 28.12.2023
(730) Սոնա Սահակյան, Երևան, Թումանյան 
18, բն. 9, AM 
(442) 04.02.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, երկնագույն, սպիտակ, մանուշակագույն, 
բաց փիրուզագույն, դարչնագույն, բաց և 
մուգ շագանակագույն, դեղին, մոխրագույն, 
կարմիր, բաց և մուգ վարդագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 
մասնավորապես՝ շոկոլադ, պաղպաղակ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20140020  (111) 21502
(220) 10.01.2014 (151) 03.06.2014
   (181) 10.01.2024
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 04.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140021  (111) 21503
(220) 10.01.2014 (151) 03.06.2014
   (181) 10.01.2024
(730) Արթուր Միքայելի Միրաքյան, Երևան, 
Միկոյան 7, բն. 21, AM 
(442) 04.02.2014
(540) 

(526) «TOUR» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, երկնագույն, սպիտակ և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20140037  (111) 21504
(220) 17.01.2014 (151) 03.06.2014
   (181) 17.01.2024
(730) «Առողջ սունկ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 
36, բն. 43, AM 
(442) 04.02.2014
(540) 

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

_____________________

(210) 20140052  (111) 21505
(220) 21.01.2014 (151) 03.06.2014
   (181) 21.01.2024
(730) Գագիկ Օրբելյան, RU 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, չորացված 

և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
թեթև նախաճաշեր մրգերի հիմքով. մրգային 
աղցաններ. շաքարի օշարակի մեջ եփված 
մրգեր կամ հատապտուղներ. շաքարած մրգեր. 
սառեցրած մրգեր. մրգակեղև. մրգային չիպսեր.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղա դրանյութեր:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140064 (111) 21506
(220) 24.01.2014 (151) 03.06.2014
   (181) 24.01.2024
(730) «Ար Էմ Դի տրաստ» ՍՊԸ, Երևան, 
Բաբայան 30, բն. 7, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

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

դաս 39. տաքսի ծառայություն.
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:

_____________________

(210) 20140065 (111) 21507
(220) 24.01.2014 (151) 03.06.2014
   (181) 24.01.2024
(730) «Մուշ-4» ԱԿ, Երևան, Շահումյան 8 8 39, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:
_____________________

(210) 20140074  (111) 21508
(220) 29.01.2014 (151) 03.06.2014
   (181) 29.01.2024
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Գինեվետ, 0627, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկե գույն, շագանակագույն, բեժ, երկնագույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________
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(210) 20140099 (111) 21509
(220) 31.01.2014 (151) 03.06.2014
   (181) 31.01.2024
(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ, Ղարա-

բաղ, Ասկերանի շրջան, գյուղ Այգեստան, AM 

(442) 20.02.2014
(540) 

(526) Բացի «Օհանյան», «Ohanyan», «ԱՐՑԱԽ», 
«ARTSAKH» և  «АРЦАХ»  գրառումներից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140101  (111) 21510
(220) 31.01.2014 (151) 03.06.2014
   (181) 31.01.2024
(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ, Ղարա-

բաղ, Ասկերանի շրջան, գյուղ Այգեստան, AM 

(442) 20.02.2014

(540) 

(526) Բացի «ARTSAKH», «ԱՐՑԱԽ», «АРЦАХ» 
և «Artsakh Brandy Company» գրառումներից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140102  (111) 21511
(220) 31.01.2014 (151) 03.06.2014
   (181) 31.01.2024
(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ, Ղարա-
բաղ, Ասկերանի շրջան, գյուղ Այգեստան, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 
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(526) Բացի «ARTSAKH» գրառումից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 33. ծիրանից պատրաստված 
ալկոհոլային խմիչքներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140182  (111) 21512
(220) 13.02.2014 (151) 03.06.2014
   (181) 13.02.2024
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US 
(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշկեղեն:

(740) Սարգիս Կնյազյան
_____________________

(210) 20140214  (111) 21513
(220) 18.02.2014 (151) 03.06.2014
   (181) 18.02.2024
(730) Արշակ Կարենի Հայրապետյան, Երևան, 
Լվովյան 13-113, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(526) «FINE JEWELRY» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

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 35. գովազդ. կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպա րեզում. գրասենյակային ծառայու թյուն-
ներ:

_____________________

(210) 20140235  (111) 21514
(220) 20.02.2014 (151) 03.06.2014
   (181) 20.02.2024
(730) «Արտ ռեստ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 
21/1, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, ներառյալ` 
ռեստորաններ, սրճարաններ, ինչպես նաև 
ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում, 
ներառյալ հյուրանոցներ:

_____________________

(210) 20130927  (111) 21515
(220) 10.07.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 10.07.2023
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագա ծոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գ/գ, AM 
(442) 06.08.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի, բրենդիի, կոնյակի և հայկական 
կոնյակի):

_____________________

(210) 20131081  (111) 21516
(220) 07.08.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 07.08.2023
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 
22, AM 
(442) 06.09.2013
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(540) 

(511) 
դաս 35. խանութների ցանց.
դաս 43. ռեստորանների ցանց:

_____________________

(210) 20131105  (111) 21517
(220) 09.08.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 09.08.2023
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 
22, AM 
(442) 06.09.2013
(540) 

(554) Ծավալային նշան

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

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

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131138  (111) 21518
(220) 21.08.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 21.08.2023
(730) «Դիլիջան Էքսպո» ՓԲԸ, Երևան, 
Հրազդանի կիրճ 4/1, AM 
(442) 06.09.2013
(540) 

(526) «EXPO» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, դեղին և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(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.
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դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացահա-
տի կային 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-
րաստ ման այլ բաղադրանյութեր.

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

_____________________

(210) 20131179  (111) 21519
(220) 02.09.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 02.09.2023
(730) «Գրեյթ վելլի» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա 33/13, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(526) Բացի «СЕВАН» գրառումից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կար միր, դեղին, սև, նարնջագույն, ոսկեգույն 
և շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

(210) 20131185  (111) 21520
(220) 04.09.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 04.09.2023
(730) «ԳԳԳ Մանուկյան» ՍՊԸ, Արարատի 
մարզ, գ. Վերին Արտաշատ, AM 
(442) 04.10.2013
(540) 

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

դաս 5. հիգիենիկ միջադիրներ.
դաս 16. թղթյա անձեռոցիկ:

_____________________

(210) 20131186  (111) 21521
(220) 04.09.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 04.09.2023
(730) «Վագմ շին տուն» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Վերին Արտաշատ, AM 
(442) 04.10.2013
(540) 

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

դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ.
դաս 5. հիգիենիկ միջոցներ.
դաս 16. անձեռոցիկ:

_____________________

(210) 20131190  (111) 21522
(220) 05.09.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 05.09.2023
(730) «ԷԿԼՕՖ» հիմնադրամ, Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածին, 1101, Հայաստանի Հանրա-
պետություն, AM 
(442) 18.10.2013



ԳՅՈՒՏԵՐ

67

ՄԱՍ 1

67

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

25 .06 . 20 14

(540) 

(526) «ARMENIA» բառը և «INVESTING IN HUMAN 
DIGNITY» արտահայտությունն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մուգ և բաց կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. կրթական և մշակութային 
միջոցառումներին, սոցիալական ծրագրերի 
իրականացմանը, տնտեսական զարգացմանն 
աջակցող հիմնադրամ:

_____________________

(210) 20131208  (111) 21523
(220) 10.09.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 10.09.2023
(730) «Գրեյթ վելլի» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա 33/13, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(526) Բացի «GREAT VALLEY» գրառումից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դարչ-
նագույն, շագանակագույն, դեղին, կապույտ, 
կանաչ, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

(210) 20131397  (111) 21524
(220) 18.10.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 18.10.2023
(730) «Կերբեդանց ջեյ դաբլ յու» ՍՊԸ, Երևան, 

Ադոնցի 10, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(526) «NEUCHÂTEL» և  «SUISSE» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 14.  ժամացույցներ:
_____________________

(210) 20131398  (111) 21525
(220) 18.10.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 18.10.2023
(730) «Կերբեդանց ջեյ դաբլ յու» ՍՊԸ, Երևան, 
Ադոնցի 10, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(526) «PRIMUS INTER PARES» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 14. ոսկերչական զարդեր:
_____________________

(210) 20131428  (111) 21526
(220) 23.10.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 23.10.2023
(730) ՍիԻԴիՍի Ինթըրնեյշընըլ սփ. զ օ.օ., PL 
(442) 04.02.2014
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(540) 

(526) Բացի «GRADUATE» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, սև, սպիտակ և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. օղի:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131460  (111) 21527
(220) 24.10.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 24.10.2023
(730) Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131555  (111) 21528
(220) 08.11.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 08.11.2023

(730) Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ., LU 
(442) 04.12.2013
(540) 

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

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). օղի, սպիրտային 
խմիչքներ, օղու հիմքով ըմպելիքներ և օղու 
պարունակությամբ կոկտեյլներ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. բարերի և 
կոկտեյլ-բարերի ծառայություններ, ակումբներ, 
ռեստորաններ, սննդի և ըմպելիքների 
պատրաստման և մատակարարման ծառայու-
թյուններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20131558  (111) 21529
(220) 11.11.2013  (151) 10.06.2014
   (181) 11.11.2023
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(730) Բոնգրեյն Ս. Ա., FR 
(442) 04.12.2013
(540) 

(526) «Crem» և «Gourmand» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 29. կաթ, պանիր և կաթնամթերք. 
պանրի հատուկ տեսականի. սննդային յուղեր և 
ճարպեր:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20131582  (111) 21530
(220) 15.11.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 15.11.2023
(730) «Սահակյանշին» ՓԲԸ, Երևան, Արարատ-
յան 117/1, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 19.  ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և 
բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածք-
ներ և շինություններ. ոչ մետաղյա հուշար-
ձան ներ. շինանյութեր, մասնավորապես՝ 
շինարարական լուծույթներ, կրային լուծույթ-
ներ, հավելումներով և առանց հավելումների 

ցեմենտներ սալիկների, աղյուսների, քարերի 
և այլ երեսպատման նյութերի տեղակայման 
համար. գիպս ներքին աշխատանքների 
համար. ծեփ. սալիկներ ցեմենտի հիմքի վրա 
պատրաստված նյու թերից. ավազա-ցեմենտային 
խառնուրդներ. բիտումե պոլիուրեթանից, 
մոդիֆիկացված լատեքսից և հեղուկ կաուչուկից 
ջրամեկուսիչ պատվածքներ տանիքների, 
կերամիկական սալիկների և քա րերի 
տեղակայման և վերանորոգման հա մար. 
ջրամեկուսիչ ավազա-ցեմենտային լուծույթներ. 
բիտումե պոլիուրեթանից, մոդիֆիկացված 
լատեքսից և հեղուկ կաուչուկից ջրամեկուսիչ 
նյութեր բնակելի և արդյունաբերական 
տարածքների տեղակայման, վերանորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման համար, ասֆալտ, 
քարից պատրաստված իրեր, մասնավորապես՝ 
շինարարության համար, արհեստական քարեր, 
հիմնակմախքներ, աղյուսներ, բիտումներ, 
բիտումային շինանյութեր, տանիքածածկեր 
(ընդգրկված 19-րդ դասում), շինարարական 
տախտակամածներ, ոչ մետաղական 
պատուհաններ և դռներ, ամրանավորող 
նյութեր շինարարության համար, փայտա-
նյութեր շինարարության համար, պատերի 
երեսապատվածքներ, պանելներ (ընդգրկված 
19-րդ դասում), ավազաքար, սալեր 
ճանապարհային պատվածքների համար, 
պատ վածքներ շինարարության համար, 
ապակի, տուֆ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում. մասնավո-
րապես՝ վերանորոգման աշխատանքներ, 
ասֆալտապատում, ճանապարհների սալար-
կում, ծեփագործական աշխատանքներ, 
շինա  րարական կառուցվածքների քանդում, 
փողոցների կարգի բերում:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20131599  (111) 21531
(220) 20.11.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 20.11.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 04.12.2013
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(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

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

_____________________

(210) 20131633  (111) 21532
(220) 28.11.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 28.11.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սարգիս Մկրտչյան, 
ք. Էջմիածին, Արագածի զ., շ. 6, բն. 37, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

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

դաս 14. ոսկյա և արծաթյա զարդեր:
_____________________

(210) 20131680  (111) 21533
(220) 09.12.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 09.12.2023 
(730) Չոքոլեյթֆաբրիքեն Լինդթ ընդ Սփրունգլի 
ԱԳ (ը Սուիս Քորփորեյշըն), CH 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. կակաո, շոկոլադ. պրալինե. 

ալրային հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղ-
պաղակ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131708  (111) 21534
(220) 13.12.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 13.12.2023
(730) Թերումո Քորփորեյշն, JP 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 10. բժշկական սարքեր և գործիքներ:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________
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(210) 20131712  (111) 21535
(220) 13.12.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 13.12.2023
(730) «Մոկս Իմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, Ռուբինյանց 
3, նրբ. 3, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

դաս 42. համակարգչային ապարատների և 
ծրագրերի մշակում և կատարելագործում:

_____________________

(210) 20131713  (111) 21536
(220) 13.12.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 13.12.2023
(730) «Մոկս Իմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, Ռուբինյանց 
3, նրբ. 3, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 21. պոլիէթիլենային տարաներ և 

խցաններ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

_____________________

(210) 20131714  (111) 21537
(220) 13.12.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 13.12.2023
(730) «Մոկս Իմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, Ռուբինյանց 
3, նրբ. 3, AM 

(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար-
պազերծման և հղկամշակման համար. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. 

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

_____________________

(210) 20131744  (111) 21538
(220) 20.12.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 20.12.2023
(730) «Զարգացման հայկական բանկ» ԲԲԸ, 
Երևան, Պարոնյան 21/1, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. բանկային գործունեություն:
_____________________
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(210) 20131748  (111) 21539
(220) 20.12.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 20.12.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

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

_____________________

(210) 20131755  (111) 21540
(220) 23.12.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 23.12.2023

(730) Ամունդի, FR 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 35. արդյունաբերական կամ առև-

տրային ձեռնարկություններին աջակցության 
տրամադրում գործերի կառավարման մեջ, այն է՝ 
ընկերության գլխավոր գրասենյակի մշտատեղի 
որոշում. առևտրային ձեռնարկությունների 
գործարկման կամ կառավարման աջակ ցություն. 
քարտուղարների խմբավորում. խորհրդա-
տվություն և աջակցություն առևտրային 
ձեռնարկության ստեղծման վերաբերյալ 
(գործարարական խորհրդատվություն). բոլոր 
տեսակի վարչարարական գործողությունների 
աջակցություն. թղթարարություն. գովազդի և 
առևտրի նպատակով նյութերի պատրաստում 
և ուղարկում (գովազդ). գովազդային 
ծառայություններ. հանրության հետ կապերի 
ծառայություններ. ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. գովազդային հովանավորում. 
համակարգչայնացված ֆայլերի կառավարում.

դաս 36. ապահովագրություն, ապահովա-
գրության վերաբերյալ խորհրդակցություն 
և տեղեկատվություն, ապահովագրական 
բաժանորդագրման և երաշխավորման 
ծառայություններ, կյանքի ապահովագրում, 
վարկերի ապահովագրում. խնայողական 
դրամարկղերի ծառայություններ. հարկային 
գնահատում և փորձաքննություն. ապահովա-
վիճակագրական ծառայություններ. ֆինան-
սական գործունեություն, բանկային 
գործառ նություններ, դրամավարկային գործառ-
նություններ. ֆինանսական խորհրդակցություն, 
ֆինանսական տեղեկատվություն, վերլու-
ծություն և գնահատում, ֆինանսական 
ծառայություններ, ֆինանսական գոր-
ծարքներ և գործառնություններ, վարկերի 
տրամադրում, ֆինանսական վարձակալություն, 
փոխատվություն գրավի դիմաց. վարկի 
տրամադրում գրավի դիմաց. վարկի 
երաշխավորում. պարտքերի գանձում. 
կապիտալի հիմնում և ներդրում, խնայում. 
բանկային ծառայություններ տնային 
պայմաններում. ակտիվների կառավարման 
կազմակերպություններ. շարժական կամ 
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անշարժ գույքի, ունեցվածքի, ֆինանսական 
փաթեթների, բանկային արտադրանքի, 
բաց ներդրումային ընկերությունների, 
փոխադարձ հիմնադրամների, անշարժ գույքի 
մեջ ներդրման խնամառության, կոլեկտիվ 
ներդրումային սխեմաների, արժեթղթերի մեջ 
կոլեկտիվ ներդրումային սխեմաների, անշարժ 
գույքի մեջ կոլեկտիվ ներդրումային սխեմաների 
կառավարում. տարադրամի փոխանակման 
գործակալություններ, արժե թղթերի ավան-
դա դրում, պահում գանձա պահարաններում. 
միջոցների էլեկտրո նային փոխանցում. 
դրա մային գործառ նություններ, տարա-
դրամով գործառնություններ. հաշվանցման 
գործարքներ. գնանշում արժեթղթերի 
բորսայում, արժեթղթերի հետ միջնորդական 
գործարքներ. արժեթղթերի, վարկագրերի և 
ճանապարհորդի վճարագրերի թողարկում. 
հաշվեքարտերով և վարկաքարտերով 
սպասարկման ծառայություններ. անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններ. 
անշարժ գույքի կառավարում, անշարժ 
գույքի գնահատում, անշարժ գույքի 
գործակալություններ (կորպորատիվ գույքի 
և կոմերցիոն շինությունների վաճառք և 
վարձույթ). ֆինանսական հովանավորում և 
հոգաբարձական ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում. տեղեկա-
տվություն կրթության (դաստիարակության, 
ուսուցման) վերաբերյալ. սպորտային, 
ուսուցողական, մշակութային, սոցիալական 
իրադարձությունների կազմակերպում. 
մրցույթ ների կազմակերպում (կրթություն 
կամ զվարճություններ). սիմպոզիումների, 
կոնֆերանսների, կոնգրեսների, հանձնա-
ժողովների կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովների կազմակերպում և անցկացում 
(ուսումնական գործընթաց). մասնագիտական 
վերապատրաստման ծառայություններ. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում մշակութային կամ 
կրթական նպատակներով. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայությունները՝ վերաբերող ֆինանսական 
խնայողություններին և ակտիվների կառա-
վարմանը:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20131756  (111) 21541
(220) 23.12.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 23.12.2023
(730) Մերիըլ Լիմիթիդ, GB 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր ընտանի 

թռչունների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131766  (111) 21542
(220) 26.12.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 26.12.2023
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 
Լիմիթիդ, GB 
(442) 04.02.2014
(310) 3025900   (320) 11.10.2013   (330) GB
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20131768  (111) 21543
(220) 26.12.2013 (151) 10.06.2014
   (181) 26.12.2023
(730) Բասմաթ Ալ Հայաթ Հաուսհոլդ 
Ըփլայընսիզ ԼԼՔ, AE 
(442) 20.02.2014
(540) 
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(511) 
դաս 7. շարժիչներ, խառնիչներ` խոհանոցի 

մեքենաներ, փոշեծուծներ, լվացքի մեքենաներ, 
կարի մեքենաներ, ըմպելիքների պատրաստման 
սարքեր, մամլիչներ, քրքրիչ էլեկտրական 
մեքենաներ, ջարդիչներ և այլ հարմարանքներ 
որոնք ընդգրկված են 7-րդ դասում.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ, դանակավոր 
իրեր, պատառաքաղներ, գդալներ, բանջա-
րակտրատիչներ, ճաշասպասք (դանակներ, 
պատառաքաղներ և գդալներ), աքցաններ 
(ունելիներ).

դաս 11. սալեր (թիթեղներ),  գրպանի 
լապտերներ, շուտեփուկներ (ավտոկլավներ), 
վառարաններ (տաքացնող սարքեր), ջեռոցներ, 
էլեկտրական ճարպաեռոցներ, օդափոխիչներ 
(օդի լավորակում), մազերի չորուցիչներ և 
գազային վառիչներ.

դաս 21. հախճապակյա ամանեղեն, 
կենցաղային կամ խոհանոցային սպասք և 
տարողություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140005 (111) 21544
(220) 09.01.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 09.01.2024
(730) «Փայբեստ» ՍՊԸ, Երևան, Մ. Բաղրամյան 
պող. 76, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 

ոսկեգույն, սպիտակ, մոխրագույն, բաց և մուգ 

շագանակագույն գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք 

նախատեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակնե րով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգե գործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակ ված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստ մասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար.

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

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.
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դաս  7. մեքենաներ և հաստոցներ. 
շարժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). կցորդիչներ, միացք-
ներ, կցիչներ և փոխանցման տարրեր 
(բացառությամբ վերգետնյա տրանս պորտային 
միջոցների համար նախա տեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ. 
առևտրի ավտոմատներ.

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

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

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սար քեր 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 
ապարատներ.

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

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.

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

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

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

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

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

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

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

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա-
գործության համար.

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

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

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

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

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

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

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

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

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

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, 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 ապա-
րատների և ծրագրերի մշակում և կատա-
րելագործում.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն-
դա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ.

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

_____________________
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(210) 20140015  (111) 21545
(220) 10.01.2014 (151) 10.06.2014
(181) 10.01.2024
(730) «Սիսականի Հասկ» ՍՊԸ, 3501, Սյունիքի 
մարզ, ք. Սիսիան, Շիրակի 12, AM 
(442) 04.02.2014
(540) 

(526) «TRANS» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մուգ և բաց կանաչ, մուգ և բաց կա -
պույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20140016  (111) 21546
(220) 10.01.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 10.01.2024
(730) Փենեթրոն Ինթրնեշնլ Լթդ., US 
(442) 04.02.2014
(540) 

(526) «MORTAR» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 1. ակտիվ քիմիական նյութեր, որոնք 
օգտագործվում են բետոնային և բլոկավոր 
կառուցվածքների և մակերևույթների համար 
նախատեսված ջրամեկուսիչ, նորոգման և 
հերմետիկ ցեմենտացնող շաղախի մեջ.

դաս 19. ջրամեկուսիչ, նորոգման և 
հերմետիկ ցեմենտացնող շաղախ՝ բետոնային և 
բլոկավոր կառուցվածքների և մակերևույթների 
համար:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140030 (111) 21547
(220) 15.01.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 15.01.2024
(730) «Բեթարքիթեքթ» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 
26, AM 
(442) 04.02.2014
(540) 

(526) «bet» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և 
հետազոտություններ. համա կարգչային 
ապարատների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելագործում:
(740) Մարիաննա Մխիթարյան

_____________________
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(210) 20140038 (111) 21548
(220) 17.01.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 17.01.2024
(730) «Բնակարան երիտասարդներին» վերա-
ֆի նանսավորում իրականացնող վար կային 
կազմակերպություն ՓԲԸ, Երևան, Հան-
րապետության 22-13, AM 
(442) 04.02.2014
(540) 

(526) «ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՆ» 
արտա հայ տությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
օխրա, կանաչ և դարչնագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն. 
դրամավարկային գործառնություններ:

_____________________

(210) 20140046 (111) 21549
(220) 21.01.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 21.01.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(526) «ARMENIA» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, դեղին և նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20140047  (111) 21550
(220) 21.01.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 21.01.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնա գույն, մոխրագույն, կապույտ և սպիտակ 
գու նային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________
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(210) 20140048 (111) 21551
(220) 21.01.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 21.01.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(526) «ԹԱՆ» և «Սառը բնական» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտեր չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  կար-
միր, կապույտ, սպիտակ, դեղին և մոխրա գույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. թան:
_____________________

(210) 20140049 (111) 21552
(220) 21.01.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 21.01.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(526) «ICE TEA» և «ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ С ЛИМО-
НОМ» արտահայտություններն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
կապույտ, կանաչ, սպիտակ և նարնջագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. թեյ, սառը թեյ, սառույց:
_____________________

(210) 20140051  (111) 21553
(220) 21.01.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 21.01.2024
(730) ԴիՓի Բևրիջիս Լիմիթիդ, KY 
(442) 07.03.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 30. սուրճ, թեյ, այդ թվում` թեյի 
լուծամզուքներ. մրգային, խոտաբույսերով, 
բույսերով, հատիկավոր և բուրավետացված 
թեյեր. սառույցով թեյ, ըմպելիք՝ սառը թեյ. թեյի 
հիմքով ըմպելիքներ. այդպիսի ըմպելիքների 
պատրաստման բաղադրանյութեր. կակաո, 
շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի 
փոխարինիչներ. ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 
պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, 
հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, 
սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց.
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դաս 32. գարեջուր. հանքային գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
այդ թվում` մրգային համով ջրեր, թույլ 
գազավորված ըմպելիքներ. էներգետիկ 
և իզոտոնիկ ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20140073  (111) 21554
(220) 24.01.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 24.01.2024
(730) «Բնակարան երիտասարդներին» վերա-
ֆինանսավորում իրականացնող վար կային 
կազմակերպություն ՓԲԸ, Երևան, Հան-
րապետության 22-13, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(526) «HOME FOR YOUTH» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
օխրա, կանաչ և դարչնագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն, 
դրամավարկային գործառնություններ:

_____________________

(210) 20140075  (111) 21555
(220) 29.01.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 29.01.2024
(730) Պարմիջանի Ֆլյորիե Ս.Ա., CH 
(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 14. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 

թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140078 (111) 21556
(220) 29.01.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 29.01.2024
(730) «Էոն» ՍՊԸ, Երևան, Բրյուսովի 1, բն. 5, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

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

դաս 41. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140079  (111) 21557
(220) 29.01.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 29.01.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ Ամիրյան, 
Երևան, Շերամի 83, բն. 31, AM 
(442) 20.02.2014
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(540) 

(526) «style» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և կանաչ գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ, ներառյալ՝ արտաքին 
գովազդը և համակարգչային ցանցում առցանց 
գովազդը. երրորդ անձանց համար արտաքին 
գովազդի պատրաստում և տեղադրում. 
տարածքների վարձակալում արտաքին 
գովազդի տեղադրման համար:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140083 (111) 21558
(220) 30.01.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 30.01.2024
(730) Մակար Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Բամբակաշատ, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20140089 (111) 21559
(220) 30.01.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 30.01.2024
(730) Մոթոսել Ինդասթրիալ Գրուփ Ինք., CA 
(442) 07.03.2014
(310) 1660689   (320) 22.01.2014   (330) CA

(540) 

(511) 
դաս 4. մեքենայի յուղեր. շարժիչի յուղեր. 

տեխնիկական յուղեր. փոխանցատուփի յուղեր. 
դիզելային շարժիչի յուղեր. արդյունաբերական 
քսանյութեր. ավտոմոբիլային քսանյութեր. 
քսանյութեր ավտոմեքենաների համար:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140092  (111) 21560
(220) 31.01.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 31.01.2024
(730) «Հիքսոս» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորք, տուն 
31, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 29. ձուկ:

_____________________

(210) 20140122  (111) 21561
(220) 04.02.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 04.02.2024
(730) «Նյու Յորք Ֆիլմ Ըքեդըմի» Ինք., US 
(442) 07.03.2014
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(540) 

(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

տեսանկարահանում. կրթության, դաստիա-
րակության և ուսուցման հարցերով տեղե-
կատվություն. կինոստուդիաներ. հեռակա 
ուսուցում. կոլոկվիումների կազմակերպում և 
անցկացում. վեհաժողովների կազմակերպում 
և անցկացում. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դասերի կազ-
մա կերպում և անցկացում (ուսուցում). 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
սիմպոզիումների կազմակերպում և անց-
կացում. մրցույթների կազմակերպում 
(կրթություն, դաստիարակություն և ուսուցում). 
մասնագիտական վերապատրաստում. տեսա-
ֆիլմերի արտադրություն. կինոֆիլմերի 
արտադրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների արտադրության. կրթություն, 
դաստիարակություն և ուսուցում. սցենարների 
գրման ծառայություններ:  
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140124  (111) 21562
(220) 04.02.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 04.02.2024
(730) «Նյու Յորք Ֆիլմ Ըքեդըմի» Ինք., US 
(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

տեսա նկարահանում. կրթության, դաստիա-
րակության և ուսուցման հարցերով տեղեկա-
տվություն. կինոստուդիաներ. հեռակա 
ուսու ցում. կոլոկվիումների կազմակերպում և 
անցկացում. վեհաժողովների կազմակերպում 
և անցկացում. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դասերի 
կազմա կերպում և անցկացում (ուսուցում). 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
սիմպոզիումների կազմակերպում և անց-

կացում. մրցույթների կազմակերպում (կրթու-
թյուն, դաստիարակություն և ուսուցում). 
մասնագիտական վերապատրաստում. տեսա-
ֆիլմերի արտադրություն. կինոֆիլմերի արտա-
դրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների արտադրության. կրթություն, 
դաստիարակություն և ուսուցում. սցենարների 
գրման ծառայություններ:  
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140144  (111) 21563
(220) 10.02.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 10.02.2024
(730) «Կանչ.ամ» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի Եղբայր-
ներ 4/49, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
(740) Մարիաննա Մխիթարյան

_____________________

(210) 20140145  (111) 21564
(220) 10.02.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 10.02.2024
(730) «Կանչ.ամ» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի Եղբայր-
ներ 4/49, AM 
(442) 07.03.2014
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(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
(740) Մարիաննա Մխիթարյան

_____________________

(210) 20140146  (111) 21565
(220) 10.02.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 10.02.2024
(730) «Կանչ.ամ» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 
Եղբայրներ 4/49, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
(740) Մարիաննա Մխիթարյան

_____________________

(210) 20140148  (111) 21566
(220) 10.02.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 10.02.2024
(730) «Տեխնոհաուս» ՍՊԸ, Երևան, Վարդա-
նանց 111/1, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

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

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20140149  (111) 21567
(220) 10.02.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 10.02.2024
(730) «Վագմ շին տուն» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Վերին Արտաշատ, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ և սպիտակ գունային համակցու թյամբ:
(511) 

դաս 16. անձեռոցիկ:
_____________________
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(210) 20140150  (111) 21568
(220) 10.02.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 10.02.2024
(730) «Վագմ շին տուն» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Վերին Արտաշատ, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

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

դաս 16. անձեռոցիկ:
_____________________

(210) 20140151  (111) 21569
(220) 10.02.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 10.02.2024
(730) «Վագմ շին տուն» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Վերին Արտաշատ, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

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

դաս 16. անձեռոցիկ:
_____________________

(210) 20140175  (111) 21570
(220) 11.02.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 11.02.2024
(730) Տարոն Պողոսյան, Երևան, Նոր-Նորքի 
1-ին զ., Գայի 4, բն. 33, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
դարչնագույն և սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ, քաղցրավենիք, խմորեղեն:
_____________________

(210) 20140176  (111) 21571
(220) 12.02.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 12.02.2024 
(730) «Լիի շոկոլադ» ՍՊԸ, Երևան, Օդեսայի 
68, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. շոկոլադ:

_____________________
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(210) 20140189  (111) 21572
(220) 14.02.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 14.02.2024
(730) Յուրի Հովհաննեսի Ղազարյան, Երևան, 
Սևանի 116, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

_____________________

(210) 20140190  (111) 21573
(220) 14.02.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 14.02.2024
(730) Յուրի Հովհաննեսի Ղազարյան, Երևան, 
Սևանի 116, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորան:

_____________________

(210) 20140212  (111) 21574
(220) 18.02.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 18.02.2024
(730) «Վետլայն» ՍՊԸ, 0033, Երևան, Կոմիտաս 
6, 6, AM 

(442) 07.03.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա -
նաչ, սպիտակ և մոխրագույն գունային հա մակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 44. անասնաբուժական ծառայություն:
_____________________

(210) 20140232  (111) 21575
(220) 19.02.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 19.02.2024
(730) «Մակել թեքնոլոջի» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի 5/3, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 

կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) 

դաս 9. էլեկտրական վարդակներ, անջա-

տիչներ և անջատման տուփեր, էլեկտրական 

բաշխիչ սարքեր, էլեկտրական խրոցներ, 

վարդակներ հեռախոսի և ալեհավաքի համար, 

երկարացման լարեր, էլեկտրական բաշխիչներ, 

միացնող և ճյուղավորման տուփեր. մալուխներ:

_____________________
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(210) 20140287  (111) 21576
(220) 28.02.2014 (151) 10.06.2014
   (181) 28.02.2024
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 
Խորենացու 29/2, AM 
(442) 18.03.2014
(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 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 

շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.

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

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

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

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

_____________________
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(111) 49   
(151) 29.04.2014
(152) 19.09.2012
(730) «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Թբիլիսյան 
խճուղի 25, AM
(511) 

դաս 35. կերամիկական ապրանքների, 
ջեռուցման համակարգերի, շինարարական 
նյութերի իրացում.

դաս 37. ջեռուցման համակարգի մոնտաժում 
(տեղակայում, տեղադրում), նորոգում:

(540)

____________________

Տեղեկություններ հանրահայտ ճանաչված 
ապրանքային նշանների մասին
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

8137	 	 27.04.2024	 «Պռոշյանի	կոնյակի	գործարան»	ՍՊԸ,	Երևան,	Աշտարակի	խճուղի	2,	AM

8139	 	 27.04.2024	 «Պռոշյանի	կոնյակի	գործարան»	ՍՊԸ,	Երևան,	Աշտարակի	խճուղի	2,	AM

8213	 	 21.05.2024	 «Վենդա»	ՍՊԸ,	Երևան,	Արաբկիր	35,	տուն	24,	AM

8294	 	 07.06.2024	 «Ինտերնեյշնլ	Մասիս	Տաբակ»	ՍՊԸ,	ք.	Մասիս,	

	 	 	 	 	 Արդյունաբերական	հանգույց,	Գործարանային	10,	AM

8435	 	 09.08.2024	 «Ինտերնեյշնլ	Մասիս	Տաբակ»	ՍՊԸ,	ք.	Մասիս,	

	 	 	 	 	 Արդյունաբերական	հանգույց,	Գործարանային	10,	AM

8484	 	 21.05.2024	 «Պռոշյանի	կոնյակի	գործարան»	ՍՊԸ,	Երևան,	Աշտարակի	խճուղի	2ա,	AM

8508	 	 03.05.2024	 «Շահումյան-վին»	ՍՊԸ,	Արարատի	մարզ,	գյուղ	Շահումյան,	AM

8546	 	 05.05.2024	 «ՌՌՌ»	հանքային	ջրերի	գործարան	ՓԲԸ,	ք.	Երևան,	Շովրոյան	5,	AM

8547	 	 21.05.2024	 «Ինտերնեյշնլ	Մասիս	Տաբակ»	ՍՊԸ,	ք.	Մասիս,	

	 	 	 	 	 Արդյունաբերական	հանգույց,	Գործարանային	10,	AM

8585	 	 29.04.2024	 «Պռոշյանի	կոնյակի	գործարան»	ՍՊԸ,	Երևան,	Աշտարակի	խճուղի	2,	AM

8586	 	 29.04.2024	 «Պռոշյանի	կոնյակի	գործարան»	ՍՊԸ,	Երևան,	Աշտարակի	խճուղի	2,	AM

8587	 	 03.05.2024	 «Պռոշյանի	կոնյակի	գործարան»	ՍՊԸ,	Երևան,	Աշտարակի	խճուղի	2,	AM

8588	 	 03.05.2024	 «Պռոշյանի	կոնյակի	գործարան»	ՍՊԸ,	Երևան,	Աշտարակի	խճուղի	2,	AM

8631	 	 19.05.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8635	 	 25.05.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8636	 	 25.05.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8644	 	 25.05.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8682	 	 21.05.2024	 «Արմենիա»	Միջազգային	Օդանավակայաններ»	ՓԲԸ,	

	 	 	 	 	 ՀՀ,	ք.	Երևան,	Մաշտոցի	13,	AM

8708	 	 14.06.2024	 «Ինտերնեյշնլ	Մասիս	Տաբակ»	ՍՊԸ,	ք.	Մասիս,	

	 	 	 	 	 Արդյունաբերական	հանգույց,	Գործարանային	10,	AM

8749	 	 10.05.2024	 «Շահումյան-վին»	ՍՊԸ,	Արարատի	մարզ,	գյուղ	Շահումյան,	AM

8765	 	 14.06.2024	 «Ինտերնեյշնլ	Մասիս	Տաբակ»	ՍՊԸ,	ք.	Մասիս,	

	 	 	 	 	 Արդյունաբերական	հանգույց,	Գործարանային	10,	AM

8851	 	 20.05.2024	 «ՌՌՌ»	հանքային	ջրերի	գործարան	ՓԲԸ,	ք.	Երևան,	Շովրոյան	5,	AM

8852	 	 26.05.2024	 Օրիոն	Քորփորեյշն,	KR

8853	 	 26.04.2024	 Օրիոն	Քորփորեյշն,	KR
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

8854	 	 26.05.2024	 Օրիոն	Քորփորեյշն,	KR

8935  10.08.2024	 «Գրանդ	տոբակո»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	

	 	 	 	 	 Շահամիրյանների	22,	AM

9034	 	 04.06.2024	 «Քոլլ	Մաստեր»	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Արշակունյաց	2,	313	սենյակ,	AM

9125  28.07.2024	 «Ինտերնեյշնլ	Մասիս	Տաբակ»	ՍՊԸ,	ք.	Մասիս,	

	 	 	 	 	 Արդյունաբերական	հանգույց,	Գործարանային	10,	AM

9127	 	 12.08.2024	 Դայջեո	Բրենդս	Բ.Վ.,	NL

9128	 	 12.08.2024	 Դայջեո	Բրենդս	Բ.Վ.,	NL

9129	 	 12.08.2024	 Դայջեո	Բրենդս	Բ.Վ.,	NL

9140	 	 14.06.2024	 Նիսան	Ջիդոշա	Կաբուշիկի	Կաիշա	(Նիսան	Մոթոր	Քո.,	ԼԹԴ),	JP

9162	 	 24.08.2024	 «Գրանդ	տոբակո»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,

	 	 	 	 	 	Շահամիրյանների	22,	AM

9163  24.08.2024	 «Գրանդ	տոբակո»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	

	 	 	 	 	 Շահամիրյանների	22,	AM

9164	 	 27.09.2024	 «Գրանդ	տոբակո»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	

    	 Շահամիրյանների	22,	AM

9314	 	 07.09.2024	 Էսէֆէմ	Հոսփիթալ	Փրոդաքթս	ԳՄԲՀ,	DE

9316	 	 18.10.2024	 Դայջեո	Բրենդս	Բ.Վ.,	NL

9317	 	 18.10.2024	 Դայջեո	Բրենդս	Բ.Վ.,	NL

9349	 	 30.06.2024	 Դըֆեյսշոփ	Քո.,	Լթդ.,	KR

9358	 	 11.05.2024	 «Արարատի	գինու	գործարան»	ՍՊԸ,	Արարատի	մարզ,	գյուղ	Արարատ,	AM

9359	 	 11.05.2024	 «Արարատի	գինու	գործարան»	ՍՊԸ,	Արարատի	մարզ,	գյուղ	Արարատ,	AM

9360	 	 27.05.2024	 «Արարատի	գինու	գործարան»	ՍՊԸ,	Արարատի	մարզ,	գյուղ	Արարատ,	AM

9487	 	 27.09.2024	 «Գրանդ	տոբակո»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	

	 	 	 	 	 Շահամիրյանների	22,	AM

9720	 	 04.05.2024	 «Արտաշատի	պահածոների	գործարան»	ԲԲԸ,	

	 	 	 	 	 Արտաշատ,	Օգոստոսի	23-ի	փողոց,	AM

9851	 	 10.12.2024	 Ֆեդերասյոն	Նասիոնալ	դե	Քաֆետերոս	դե	Քոլոմբիա,	CO

9852	 	 10.12.2024	 Ֆեդերասյոն	Նասիոնալ	դե	Քաֆետերոս	դե	Քոլոմբիա,	CO

9853	 	 10.12.2024	 Ֆեդերասյոն	Նասիոնալ	դե	Քաֆետերոս	դե	Քոլոմբիա,	CO

10290	 	 12.08.2024	 Դայջեո	Բրենդս	Բ.Վ.,	NL

10765	 	 21.10.2024	 Էվրեդի	Բաթերի	Քամփնի,	Ինք.,	US

10766	 	 21.10.2024	 Էվրեդի	Բաթերի	Քամփնի,	Ինք.,	US
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A43B 13/00 2848 A

C07C 119/00 2849 A

C07G 73/00          2849 A 

G01R 27/00           2850 A

H01L 21/00            2851 A

H02H 5/00            2852 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A21D 13/00          360 U

E01H 13/00          361  U 

E02D 29/00         362  U

       09-01     331 S

       09-01     332 S

       19-04     333 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1394

Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 21282

73 (1) Լիցենզատու  Մարատ Ագաբաբով

MARAT AGABABOV, Moskva, Domostraitelnaya dom 
3, kv. 343, RU
73 (2) Լիցենզառու «Սամկոն» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Չարենցի 1, AM
Փոխանցվող իրավունքները մասնակի
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                       Հանրապետություն

Գրանցված է 26.04.2014
_____________________

Գրանցում No  1395

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13131, 14237

73 (1) Իրավատեր Փերդիգաո Ագրոինդասթրիալ 
Ս.Ա.

PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S.A., Av. Escola 
Politecnica, 760, Sao Paulo-SP, Brazil, BR
73 (2) Իրավունքներն ստացող Փերդիգաո Ս.Ա.
PERDIGAO  S.A., Av. Escola Politecnica, 760, Sao 
Paulo-SP, Brazil, BR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                            Հանրապետություն

Գրանցված է 26.04.2014
_____________________

Գրանցում No 1396

Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 21044

73 (1) Լիցենզատու «Միկինյան» ՍՊԸ, Վանաձոր, 
Գր. Լուսավորիչի 40, AM

73 (2) Լիցենզառու Ա/Ձ Արամ Եղշատյան, 
Վանաձոր, Տերյան 14Ա/4, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ

Գործողության ժամկետը 22.07.2023

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                                                      Հանրապետություն

Գրանցված է 26.04.2014
_____________________

Գրանցում No 1397

Ապրանքային նշանի ֆրանչայզինգ
(11) Վկայական No 16548, 16549, 17026

73 (1) Իրավատեր Բարբրի Լիմիթիդ

BURBERRY LIMITED, 18/22 Haymarket, London 
SW1Y 4DO, England, GB
73 (2) Օգտագործող «Զեթ ընդ էյ» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Ավան 4-րդ փ., շ. 19 թիվ 5, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ

Գործողության ժամկետը 31.12.2015

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                                                         Հանրապետություն

Գրանցված է 26.04.2014
_____________________
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Գրանցում No 1398
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 11163
73 (1) Լիցենզատու  «Յասո Արմենի» ՍՊԸ,
Երևան, Ա.Ահարոնյան 14, բն. 32, AM
73 (2) Լիցենզառու «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Արին-Բերդի նրբ. 5, N 10, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը 30.04.2016
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                         Հանրապետություն

Գրանցված է 30.04.2014
_____________________

Գրանցում No 1399
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13715, 13716, 13717, 13718, 
13719, 13720, 14786, 15877
73 (1) Իրավատեր Մեդանա Ֆարմա Ս.Ա.
MEDANA PHARMA S.A., Ul. Wladyslawa Lokietka 
10, Pl-98-200 Sieradz, PL
73 (2) Իրավունքներն  Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ 
ԱԳ
SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG, Wald-
mannstrasse 8, 8001 Zurich, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                          Հանրապետություն

Գրանցված է 06.05.2014
_____________________

Գրանցում No 1400
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  20937, 20938
73 (1) Իրավատեր Բրայըն Աթվուդ ԱյՓի 
Քամփընի ԷլԷլՍի, Դելավերի նահանգ
BRIAN ATWOOD IP COMPANY LLC, a state of 
Delaware, 1007, Orange St., Suite 225, Wilmington, 
Delaware 19801 U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԲիԷյ Բրենդ 
Հոլդինգզ ԷլԷլՍի, Նյու Յորքի նահանգ
BA BRAND HOLDINGS LLC, a New York company, 
1370, Broadway, Suite 1107, New York, New York 
10018, USA, US

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                         Հանրապետություն

Գրանցված է 13.05.2014
_____________________

Գրանցում No  1401

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19130

73 (1) Իրավատեր ՕՎիԷս Էս.Փի.Էյ.

OVIESSE S.p.A., Via Terraglio, 17 I-30174 Venezia 
Mestre (VE), Italy, IT
73 (2) Իրավունքներն ստացող Գրուպո Քոին 
Էս.փի.Էյ
GRUPPO COIN S.p.A., Via Terraglio, 17 - I-30174 
Venezia Mestre (VE), Italy, IT
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                               Հանրապետություն

Գրանցված է 16.05.2014
_____________________

Գրանցում No 1402

Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 1082175

73 (1) Լիցենզատու Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու «ՆանոՏեկ Ֆարմա»

O B S H C H E S T V O  S  O G R A N I C H E N N OY 
OTVETSTVEN NOSTYU “NANOTECH PHARMA”, 
office 1307, d.29, pr-t Vernadskogo, 119331 
Moscow, RU
73 (2) Լիցենզառու «Տոնուս - Լես» ՍՊԸ, 
ք. Երևան, Եր. Քոչարի 1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը բացառիկ
Գործողության ժամկետը 01.04.2015
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                 Հանրապետություն
Գրանցված է 19.05.2014

_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2128                   09.11.2013
2217                   12.11.2013

2525                  17.11.2013

2601                  04.11.2013

2719                   20.11.2013

2721                   20.11.2013

2737                  26.11.2013

2743                  07.11.2013

2839                  23.11.2013

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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Տեղեկություններ
ապրանքային նշանների գրավադրման մասին

«Գրեյթ Վելլի» ՀՁ ՍՊԸ պատկանող հետևյալ ապրանքային նշանները գրավադրվել են 
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում։
№   4555 - համաձայն ապրանքային նշանի գրավի N 440Տ պայմանագրի: Կնքվել է 16.06.2014թ., 
գրանցված է 18.06.2014թ.,
№ 4557- համաձայն ապրանքային նշանի գրավի 440L պայմանագրի: Կնքվել է 12.06.2014թ., 
գրանցված է 18.06.2014թ.,
№  5973- համաձայն ապրանքային նշանի գրավի 440Խ պայմանագրի: Կնքվել է 16.06.2014թ., 
գրանցված է 18.06.2014թ.,
№ 5974-համաձայն ապրանքային նշանի գրավի 440Վ պայմանագրի: Կնքվել է 16.06.2014թ., 
գրանցված է 18.06.2014թ.,
№ 21519-համաձայն ապրանքային նշանի գրավի 440Ց պայմանագրի: Կնքվել է 19.06.2014թ., 
գրանցված է 19.06.2014թ.,
№ 21523- համաձայն ապրանքային նշանի գրավի 440Ր պայմանագրի: Կնքվել է 19.06.2014թ., 
գրանցված է 19.06.2014թ.:

«Արտաշատի գինու-կոնյակի գործարան» ՓԲԸ պատկանող № 11224 ապրանքային նշանը   
գրավադրվել Է «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում համաձայն ապրանքային նշանի գրավի № 440Ս 
պայմանագրի։ Կնքված է 12.06.2014թ., գրանցված է 19.06.2014թ.:

Сведения
 о залоге прав на товарные знаки

Нижеследующие товарные знаки,  зарегистрированные на имя   СП ООО “Грейт Велли”, 
оставлены под залог в ЗАО “Банк ВТБ Армения”:
№ 4555 – согласно договору N 440Տ о залоге товарного знака. Заключен 16.06.2014г., 
зарегистрирован 18.06.2014г.,
№ 4557 – согласно договору N 440L о залоге товарного знака. Заключен 12.06.2014г., 
зарегистрирован 18.06.2014г.,
№ 5973 – согласно договору N 440 Խ о залоге товарного знака. Заключен 16.06.2014г., 
зарегистрирован 18.06.2014г.,
№ 5974 – согласно договору N 440 Վ о залоге товарного знака. Заключен 16.06.2014г., 
зарегистрирован 18.06.2014г.,
№ 21519 – согласно договору N 440 Ց о залоге товарного знака. Заключен 19.06.2014г., 
зарегистрирован 18.06.2014г.,
№ 21519 – согласно договору N 440 Ր о залоге товарного знака. Заключен 19.06.2014г., 
зарегистрирован 18.06.2014г.,

Товарный знак  № 11224, зарегистрированный на имя ЗАО “Арташатский винно-коньячный завод”, 
оставлен под залог в ЗАО “Банк ВТБ Армения”, согласно договору № 440Ս о залоге товарного знака. 
Заключен 12.06.2014г., зарегистрирован 19.06.2014г.
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Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся 
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
71 заявитель, код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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Пара-фенилендиамин подвергают взаимо-
действию с сульфатом пара- фенилендиамина в 
среде ледяной уксусной кислоты. Взаимодействие 
осуществляют в присутствии пероксодисульфата 
калия при непрерывном перемешивании 
исходных веществ в течение 8-26 часов при 
температуре 15-17°C. После этого реакционную 
смесь подщелачивают 10% раствором карбоната 
натрия до значения pH 9. Фильтрованием 
отделяют образовавшийся осадок, промывают 
его водой до значения pH 7, затем подвергают 
дольнейшей обработке. Соотношение пара-
фенилендиамина и пероксодисульфата калия 
составляет (1,25-4,0):1.

 Изобретение позволяет получить незаме-
щенные хинонодиимины.

_____________________

(51) (2014.01) (11) 2850 (13) A 
G01R 27/00

(21) AM20140011 (22) 14.02.2014
(71) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM)
(72) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM)
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, Н. Шнорали 
25, кв. 24 (AM), Хорен Мамиконян, 3103, Гюмри, 
Н. Шнорали 25, кв. 24 (AM)
(54) Способ измерения эквивалентного 
параллельного сопротивления емкостного 
датчика
(57) Изобретение относится к электроизме ри-
тельной технике, в частности, определению 
диэлек трических свойств материалов примене-
нием емкостных датчиков, и может применяться 
для определения электрофизических свойств 
материалов посредством высокочастотного пере-
менного тока.

Согласно способу измерения эквивалентного 
параллельного сопротивления емкостного дат-
чика заземляют один из зажимов емкостного 
датчика, образуют измерительный двухполюсник 
емкостным датчиком, последовательно соеди-
ненными с ним основным и дополнительным 
резисторами и однополярным электрическим пере-
ключателем. Зажимы по одному из непод вижных 

(51) (2014.01)  (11) 2848 (13) A 
A43B 13/00

(21) AM20130103 (22) 12.01.2012
(85) 10.07.2013
(86) PCT/CN 2012/070253, 12.01.2012
(87) WO 2012/095007, 19.07.2012
(31) 13/005,550   (32) 13.01.2011   (33) US
(71) Минг-Те Чен (CN)
(72) Минг-Те Чен (CN)
(73) Минг-Те Чен (CN)
(54) Усовершенствованная конструкция каждо-
дневной многофункциональной обуви
(57) Обувь включает союзку, стельку, набор 
вставок, средний участок и участок подошвы. 
Гибкая прокладка включает множество прорезей, 
а вставки набора установлены в этих прорезях. 
Комбинация из гибкой прокладки и набора 
вставок присоединена к среднему участку, а 
стелька присоединена к верхней части этой 
комбинации путем инжекционного литья. Союзка 
присоединена к среднему участку, а участок 
подошвы присоединен к среднему участку путем 
инжекционного литья. Гибкая прокладка и набор 
вставок выступают с нижней стороны участка 
подошвы.
(74) Р. Давтян

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2849 (13) A 
C07C 119/00
C07G 73/00

(21) AM20140016 (22) 26.02.2014
(71) Анжело Дургарян (AM)
(72) Анжело Дургарян (AM), Нарине Дургарян 
(AM), Рима Аракелян (AM), Нуне Мартикян (AM)
(73) Анжело Дургарян, 0025, Ереван, Чаренца 
4, кв. 88 (AM)
(54) Способ получения 1,4-хинонодииминов
(57) Изобретение относится к области орга-
нической и полимерной химии, в частности 
к способу получения N,N`-дизамещенных 
бензохинонодииминов, которые могут найти 
применение в различных областях промыш-
ленности. 

Сведения о выданных патентах
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контактов переключателя подклю чают к зажи-
мам дополнительного резистора. Двухполюсник 
питают переменным током высокочастотного 
генератора через токоограничивающий элемент. 
От измерительного двухполюсника берут два 
выходных напряжения: первое – напряжение 
незаземленного зажима емкостного датчика, 
второе – напряжение зажима подвижного контакта 
переключателя. Измеряют угол сдвига фаз между 
двумя выходными напряжениями двухполюсника 
в двух положениях подвижного контакта 
переключателя и определяют эквивалентное 
параллельное сопротивление емкостного датчика 
по предлагаемой в заявке формуле.

Упрощается процесс измерения эквива-
лентного параллельного сопротивления емкост-
ного датчика, повышается точность измерения, 
2 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2851 (13) A 
H01L 21/00

(21) AM20130132 (22) 27.09.2013
(71) Гагик Шмавонян (AM), Арам Маилян (AM), 
Манвел Маилян (AM), Гаяне Шмавонян (AM)
(72) Гагик Шмавонян (AM), Арам Маилян (AM), 
Манвел Маилян (AM), Гаяне Шмавонян (AM)
(73) Гагик Шмавонян, 0002, Ереван, Казар 
Парпеци 9а, кв.4 (AM), Арам Маилян, 0062, 
Ереван, Молдовакан 22, кв. 18 (AM), Манвел 
Маилян, 0096, Ереван, Тотовенца 3, кв. 23 (AM), 
Гаяне Шмавонян, 0033, Ереван, Касьяна 12, кв. 
42 (AM)
(54) Способ получения графина
(57) Изобретение относится к получению низ-
ко размерных твердотельных материалов, в 
частности, к процессу получения графина.

Согласно способу графин получают наслое-
нием графита. Графит наслаивают путем про-
ведения графитом 200-300 линий по одина-
ковой траектории на изоляционной под ложке, 
при этом графин получают на самом верхнем 
слое графитовой структуры.

Увеличивается вероятность получения 
графина, упрощается процесс получения, 2 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2852 (13) A 
H02H 5/00

(21) AM20140024 (22) 17.03.2014
(71) “Государственный инженерный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Авген Гаспарян (AM), Маринка Багдасарян 
(AM), Наира Гаспарян (AM)
(73) “Государственный инженерный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терянa 105 (AM)
(54) Защитное устройство от поражения током
(57) Устройство содержит датчик аварийного 
сигнала, пусковой орган, исполнительный меха-
низм. Датчик выполнен в виде переменного 
резистора. Пусковой орган содержит узел 
формирования аварийного сигнала и тиристор. 
Исполнительный механизм выполнен в виде 
электромагнитного реле, которое содержит 
катушку и коммутационные контакты. Узел 
формирования аварийного сигнала состоит из 
последовательно соединенных выпрямителя, 
резистора и двух стабилитронов. Катод первого 
стабилитрона подключен к управляющему 
электроду тиристора. Анод выпрямителя под-
ключен к подвижной клемме переменного 
резистора. Катушка реле при помощи выпрямителя 
подключена к аноду тиристора. Устройство 
содержит также две контактные кнопки для 
тестирования и сброса, два световых индикатора 
и резистор тестирования. Подключаемый к 
фазе питающей сети первый зажим контактной 
кнопки тестирования подключен к катушке 
реле и к одному из контактов, а второй зажим 
– к резистору тестирования. Контактная кнопка 
сброса включена в цепь сброса реле, а первый 
зажим кнопки сброса, подключаемый к нулевой 
фазе питающей сети, подключен к первому 
световому индикатору. Зажимы второго светового 
индикатора подключены соответственно к 
двум контактам реле. Во втором примере 
осуществления устройство дополнительно 
содержит симистор, цепь управления которого 
при помощи резистора подключена к одному из 
контактов электромагнитного реле.

Повышаются безопасность и надежность 
эксплуатации электрооборудования, 1 ил..

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

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

(51) (2014.01)  (11) 360  (13) U 
A21D 13/00

(21) AM20140028U (22) 20.03.2014
(71) Нарине Оганисян (AM), Арам Назарян (AM)
(72) Нарине Оганисян (AM), Арам Назарян (AM)
(73) Нарине Оганисян, 2210, Котайкский район, с. 
Ариндж, ул. Маштоца 4, кв. 6 (AM), Арам Назарян, 
0038, Ереван, Эстонакан 3, кв. 16 (AM)
(54) Печенье
(57) Полезная модель относится к пищевой 
промышленности и может быть использована в 
производстве мучных кондитерских изделий, в 
частности, печенья.

Печенье содержит маргарин, сахарный песок, 
пшеничную муку второго сорта,  пищевую соль, 
соду, воду, зеленую чечевичную муку, порошок 
солода зеленой чечевицы: при следующем 
соотношении компонентов (мас.%): маргарин - 
18,0-21,0; сахарный песок -  18,0-21,0; пшеничная 
мука второго сорта - 34,9 – 38,6; пищевая соль 
- 0,3 – 0,4; сода - 0,3 – 0,4; вода - 0,9 –  1,1; 
зеленая чечевичная мука - 14,9 – 18,6; порошок 
солода зеленой чечевицы -  4,8 – 5,8.

Расширяется ассортимент диетического 
печенья.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 361  (13) U 
E01H 13/00

(21) AM20130090U (22) 25.06.2013
(71) ООО “Барва” (AM)
(72) Арман Варданян (AM)
(73) ООО “Барва”, 0501, Арагацотни марз, Талин, 
Мясникян 20 (AM)
(54) Акустическая станция для предотвращения 
града
(57) Полезная модель относится к станциям 
предотвра щения града и может быть исполь-
зована для защиты обрабатываемых сельско-
хозяйственных земель и других объектов от 
вредного воздействия града.

Акустическая станция предотвращения 
града содержит расположенный в защитном 
сооружении генератор формирования акус-
ти ческих волн с цилиндрической камерой 
взрыва и направленным в небо коническим 
дулом, систему сохранения, снабжения и 
электрического зажигания взрывного топлива, 
щит дистанционного управления и солнечный 
модуль электропитания с аккумулятором. Система 
снабжения взрывного топлива имеет соеди-
ненные с баком через трубопровод фильтр, 
насос и форсунку, а топливо – жидкое нефтяное 
топливо, предпочтительно бензин.

Обеспечивается низкая себестоимость 
работы акустической станции предотвращения 
града, 2 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 362  (13) U 
E02D 29/00

(21) AM20140019U (22) 28.02.2014
(71) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация (AM)
(72) Вальтер Атанесян (AM), Юрий Сафарян (AM), 
Ваан Григорян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация, 0009, Ереван, 
Терян 105 (AM)
(54) Опалубка для возведения бетонных стен 
со щелевидными пустотами
(57) Полезная модель относится к области строи-
тельства, в частности, к конструкции опа лубки 
для возведения наружных монолитных стен со 
щелевидными пустотами.

Опалубка для возведения наружных моно-
литных стен со щелевидными пустотами содер-
жит сборно-разборные клиновидные срединные 
и концевые вкладыши состоящие из пакетов с 
вибраторами, балки, скобы, гибкие прослойки 
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и вкладыши соединяющие друг другу замки. 
Вкладыши выполнены по высоте клиновидными 
и верхней частью прикреплены болтовыми 
соединениями к опалубочным щитам гибкой 
прослойкой, которая опирается на угольники, 
прикрепленные к поперечным балкам, а в нижней 
части-посредством размещения головчатых 
пальцев в боковых фигурных пазах срединных 
вкладышей. При этом вибраторы прикреплены 

болтовыми соединениями к угольникам срединных 
вкладышей, а конечные участки продольных 
балок размещены в скобах поперечных балок и 
домкратами, опертыми на боковины опалубочных 
щитов, вырывают вкладыши из бетона.

Обеспечивается качество и теплоизоляция 
возведения наружных монолитных стен строения 
со щелевидными пустотами, 9 ил..

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 09-01 (11) 331  (13) S
(21) 20140006  (22) 10.02.2014 
(31) 2013503635   (32) 19.09.2013   (33) RU
(71) Общество с ограниченной ответственностью 
“Вин Лэнд” (RU)
(72) Анатолий Петрович Крупский (RU)
(73) Общество с ограниченной ответственностью 
“Вин Лэнд” (RU)
(74) А. Галоян
(54) Бутылка
(55)*

_____________________

(51) 09-01 (11) 332  (13) S
(21) 20140003  (22) 17.01.2014
(71) ООО “Погосян ев вординер” (AM)
(72) Слава Погосян (AM)
(73) ООО “Погосян ев вординер” (AM)
(74) Р. Манасерян
(54) Сувенирная бутылка
(55)*

_____________________

(51) 19-04 (11) 333  (13) S
(21) 20140011  (22) 04.04.2014
(71) Лена БабкеновнаТоргомян (AM)
(72) Лена Торгомян (AM)
(73) Лена Торгомян, Ереван, ул. Пушкина 46, кв. 
11 (AM)
(54) “Евангелия” твердый переплет книги из 
серебра
(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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