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

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

(51) (2013.01)  (11) 2784 (13) A
A23C 9/00

(21) AM20130107 (22) 12.07.2013
(71) Աշխեն Գրիգորիի Գրիգորյան (AM), Աստղիկ 
Զավենի Փեփոյան (AM)
(72) Աշխեն Գրիգորիի Գրիգորյան (AM), Աստղիկ 
Զավենի Փեփոյան (AM)
(73) Աշխեն Գրիգորիի Գրիգորյան, 0009, Երևան, 
Մաշտոցի պող. 49, բն. 21 (AM), Աստղիկ Փեփոյան, 
0037, Երևան, Ազատության 11, բն.10 (AM)
(54) Կենդանիների աղիքային միկրոֆլորայի 
կարգավորման բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսատեխնոլոգիային, 
մասնավորապես՝ կենդանիների աղիքային 
միկրոֆլորայի կարգավորման բաղադրանյութին 
և կարող է կիրառվել սիմբիոտիկների արտա
դրության համար:

Բաղադրանյութը ներառում է Lactobacillus 
acidophilus Er2 317/402 շտամի 3x108 մգ կենս
ունակ մանրէներ պարունակող լիոֆիլիզատ 
և Eleutherococcus senticocus բույսի (սիբիրյան 
ժենշեն) արմատների սպիրտային լուծամզուքի 
լիոֆիլիզատ: Բաղադրամասերը վերցված են 1:1 
զանգվածային հարաբերակցությամբ: 

Ստեղծված է նոր սիմբիոտիկ, որն ունի բարձր 
կարգավորող ազդեցություն գյուղատնտեսական 
կենդանիների աղիքային միկրոֆլորայի և ֆիզիո
լոգիական, կենսաքիմիական որոշ ցու ցանիշների 
վրա հիպոկինեզի պայման ներում:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2785 (13) A
A61K 39/00

(21) AM20130046 (22) 04.04.2013
(71) Մարիամ Սարգսյան (AM)
(72) Մարիամ Սարգսյան (AM)
(73) Մարիամ Սարգսյան, 0041, Երևան, Մուրա
ցանի 4–րդ փող. 12/2 (AM)
(54) Թունային պատվաստանյութ անաերոբային 
էնտերոտոքսեմիայի դեմ
(57) Գյուտը վերաբերում է անասնաբուծական 
մանրէաբանության բնագավառին, մասնա
վորա պես՝ ճագարների անաերոբային էնտերո
տոք սեմիայի դեմ թունային պատվաստանյութի 
ստացմանը:

Պատվաստանյութը ներառում է հա կա ծին, 
կլա նիչ և ակտիվազրկող նյութ: Որպես հակա
ծին այն ներա ռում է ճագարների Clostridium 
perfringensի A շիճու կաբանական տիպի շտամ
ների աճեց վածքների խառնուրդի քամվածք, 
որ պես կլանիչ՝ գլիցերին, իսկ որպես ակտի
վա զրկող նյութ` ֆորմալին, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ՝ մեկ լիտր պատ
վաստանյութի համար, մլ. հակածին՝ 870, կլանիչ՝ 
100 և ակտիվազրկող նյութ՝ 30: Շտամներն 
անջատված են ճագարների լ յարդից, փայծա
ղից, ավշահանգույցներից, սրտի արյունից, 
երիկամներից և կույր ու բարակ աղիներից: Աճեց
վածքները վերցված են հավասար ծավալով:

Պատվաստանյութը օժտված է իմունա
բանական արդյունավետությամբ, հանդիսանում 
է նաև կենսախթանիչ և չի առաջացնում հետ
պատվաստումային բարդություններ (ալեր գիա, 
տեղային բորբոքումներ):

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2786 (13) A 
B01D 24/00
C02F 1/00

(21) AM20130085 (22) 14.06.2013
(71) Հակոբ Հրանտի Հակոբյան (AM), Ալեքսան 
Մկրտչի Արզումանյան (AM)
(72) Հակոբ Հրանտի Հակոբյան (AM), Ալեքսան 
Մկրտչի Արզումանյան (AM)
(73) Հակոբ Հրանտի Հակոբյան, 3102, Գյումրի, 
Ղուկասյան 10 շարք, տուն 9 (AM), Ալեքսան 
Արզումանյան, 3102, Գյումրի, Գոգունցի 6, բն. 
4ա (AM)
(54) Կեղտաջրերի մաքրման տեղակայանք
(57) Գյուտը վերաբերում է բնապահպանության 
բնագավառին, մասնավորապես՝ կեղտաջրերի 
մաքրման գործընթացին, և նախատեսված է 
մակերևութային ակտիվ նյութերից, կախույթ
ներից և ներկերից ջրի մաքրման համար:

Կեղտաջրերի մաքրման տեղակայանքն 
ունի իրան` հատիկավոր զտիչ տարրերով լցված 
ստորին և իրեն համառանցք տեղադրված կոնաձև 
կոնտակտային խուց ունեցող տեղամասերով 
ու օդի պղպջակների գոյացման և փրփուրից 
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ջրազտման տեղամասով, ջրի և օդի առբերիչ, 
կողմնատար խողովակագծեր և փրփրահավաք 
ճոռ: Կոնաձև կոնտակտային խուց ունեցող 
տեղամասն ունի դեպի վերև լայնացող հատած 
կոնի տեսք, ընդ որում, դրա ծնիչի անկյունը 
հավասար է փրփուրից ջրազտման կոնական 
տեղամասի ծնիչի անկյանը: Պղպջակների 
գոյացման և փրփուրից ջրազտման տեղամասը 
կազմված է երկու՝ գլանաձև և դեպի վերև նեղացող 
հատած կոնի տեսք ունեցող հատվածամասերից:

Բարձրացվում է զտման արդյունա վե տու-
թյունը, 1 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2787 (13) A 
C04B 38/00
C04B 33/00

(21) AM20130097 (22) 04.07.2013
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա-
րության պետական համալսարան» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Արծրունի Սաֆարյան (AM), Թամարա 
Սարգսյան (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինա-
րարության պետական համալսարան» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0009, 
Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Ծակոտկեն շինարարական իրերի պատ-
րաստման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարական 
նյութերի բնագավառին, մասնավորապես՝ ծա-
կոտ կեն շինարարական իրերի պատրաստման 
եղանակներին:

Հումքային նախապատրաստվածքները 
թրծում են, կաղապարում, փքեցնում, ստաց-
ված ծակոտկեն իրերը սառեցնում են, ապա՝ 
կաղապարահանում: Որպես հումք օգտա-
գործում են օբսիդիանի հատիկների` 10-20, 
20-40 և 40-70մմ չափերով չափամասեր: 
Նախապատրաստվածքների կաղապարումն 
իրականացնում են մինչև թրծումը և փքեցումը: 
Սառեցումն իրականացնում են փուլերով՝ 
սկզբից արագ սառեցնում են մինչև 700-750°C 
ջերմաստիճան 10-15 րոպեի ընթացքում, ապա 
կատարում են իրերի թրծաթողում 600-650°C 
ջերմաստիճանում 45-60 րոպեի ընթացքում, որից 
հետո դանդաղ սառեցնում են մինչև սենյակային 

ջերմաստիճան: Թրծումը, փքեցումը և սառեցումն 
իրականացնում են մեկ վառարանում:

Պարզեցվում է եղանակը, նվազեցվում 
էներգածախսերը, ստացվում են բարձր ջերմաս-
տիճանադիմացկունությամբ, ցածր խտությամբ 
ֆունկցիոնալ միաձույլ իրեր:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2788 (13) A
C07D 307/00

(21) AM20120069 (22) 28.04.2012
(71) «Երևանի պետական համալսարան», պետա-
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM), 
Ալինա Դովլաթյան (AM)
(72) Ալինա Դովլաթյան (AM), Ռոմիկ Հարու-
թյունյան (AM), Պետրոս Ղազարյան (AM)
(73) «Երևանի պետական համալսարան» պե-
տա կան ոչ առևտրային կազմակերպություն, 
0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM), Ալինա 
Դովլաթյան, 0055, Երևան, Սողոմոն Տարոնցու 
9-րդ փող. 2, բն. 220 (AM)
(54) Ցետիլպիրիդինիումի պերօքսոդիսուլֆատի 
կիրառումը որպես հակասնկային միջոց
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսաօրգանական 
քիմիային, մասնավորապես` կենսաբանորեն 
ակտիվ միացությանը՝ ցետիլպիրիդինիումի 
պերօքսոդիսուլֆատին, որը կարող է կիրառվել 
բժշկության և գյուղատնտեսության մեջ՝ որպես 
հակասնկային միջոց: Ցետիլպիրիդինիումի 
պերօքսոդիսուլֆատը ստանում են ջրային 
լուծույթում ցետիլպիրիդինիումի բրոմիդի և կա-
լիումի պերսուլֆատի փոխազդեցությամբ:

Ընդլայնվում է հակասնկային և հակա-
մանրէային ակտիվությամբ օժտված միացու-
թյունների տեսականին:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2789 (13) A
C08L 95/00

(21) AM20130096 (22) 04.07.2013
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա-
րության պետական համալսարան» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Նիկոլայ Չիլինգարյան (AM), Արթուր Հով-
սեփյան (AM)
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(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինա-
րարության պետական համալսարան» պետա-
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0009, 
Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Բիտումային բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է ասֆալտաբետոնային 
ծածկույթների բիտումային բաղադրա նյու թե-
րին և կարող է կիրառվել ճանապարհա շինա-
րարությունում:

Բիտումային բաղադրանյութը ներա-
ռում է նավթային ճանապարհային բի տում 
և  հարակցական հավելանյութ: Որպես հա-
րակցական հավելանյութ այն ներա ռում է 
բազմաէթիլենգլիկոլտերեֆ տալատի արտա-
դրության թափոնների հիդրո լիզի արգասիք, 
բաղադրամասերի հետևյալ հարա բերակ-
ցությամբ, զանգվ. %. նավթային ճանա-
պար հային բիտում՝ 98.0-99.0, բազմա  էթի-
լենգլիկոլ տերեֆտալատի արտա դրու թյան 
թափոնների հիդրոլիզի արգասիք՝ 1.0-2.0: 
Բազմաէթիլենգլիկոլտերեֆտալատի արտա-
դրության թափոնների հիդրոլիզի արգա սիքը 
ալյումինի, երկաթի կամ կալցիումի օլիգո էթիլեն-
գլիկոլտերեֆտալատ է, իսկ նավ թային ճա-
նապարհային բիտումը БНД 60/90 մակնիշի է:

Բարձրացվում է բիտումային բաղադրանյութի 
արդյունավետությունը` հարակցական հավելա-
նյութի պարունակության նվազեցման շնորհիվ, 
ասեղի մխրճման խորությունը և փափ կացման 
ջերմաստիճանը:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2790 (13) A
D06B 3/00

(21) AM20130039 (22) 19.03.2013
(71) Զոհրաբ Մինասյան (AM), Սահակ Մկոյան 
(AM), Ռոզա Մկոյան (AM)
(72) Զոհրաբ Մինասյան (AM), Սահակ Մկոյան 
(AM), Ռոզա Մկոյան (AM)
(73) Զոհրաբ Մինասյան, 3115, Գյումրի, Գորկու 
33, բն. 10 (AM), Սահակ Մկոյան, 3115, Գյումրի, 
Շչերբինա 6ա, բն. 25 (AM), Ռոզա Մկոյան, 3115, 
Գյումրի, Շչերբինա 6ա, բն. 25 (AM)
(54) Գուլպեղենի վերջնամշակման տեղա-
կայանք

(57) Գուլպեղենի վերջնամշակման տեղա-
կայանքը վերաբերում է տեքստիլ և թեթև 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ բնա-
կան, արհեստական և սինթետիկ թելերով 
հյուսված գուլպեղենի վերջնամշակման բնա-
գավառին:

Գուլպեղենի վերջնամշակման տեղա կա-
յանքն ունի իր առանցքի  շուրջը պտտման 
հնարավորությամբ տեղակայված սկավառակ, 
դրա վրա տեղակայված կաղապարներ, գուլ-
պեղենի ջերմախոնավային մշակման, ներկման 
և ձևագոյացման հանգույցներ, շոգեգեներատոր, 
օդատաքացուցիչ, օդափոխիչ, ներկանյութի և 
փափ կացնող նյութի պատրաստման հանգույց-
ներ, պոմպ: Համաձայն գյուտի, տեղակայանքը 
լրացուցիչ ունի աշխատանքային խուց և մուտքի 
ու ելքի կարճախողովակներ ունեցող բաշխիչ: 
Սկավառակը տեղակայված է աշխատանքային 
խցի կենտրոնական հատվածամասում, որի 
վրա տեղակայված են կաղապարներ: Խցի 
ստորին մասում տեղակայված է ջրի հոսք առա-
ջացնող հանգույց: Կաղապարները սկավա-
ռակի վրա տեղակայված են իրարից հավա-
սար հեռավորության վրա՝ շրջանագծով, ընդ 
որում, կաղապարները ստորին հատվածում 
ունեն սկավառակից ցածր տեղակայված թիեր, 
բաշխիչի մուտքը միակողմանի փականի և 
մղման պոմպով  միակցված է շոգեգե ներա-
տորին և օդատաքացուցիչին, իսկ ելքը՝ միա-
կողմանի փականի և պոմպի միջոցով միա-
կցված է կաթսային, որը կազմված է իրար 
հաղորդակցվող  ներկանյութի և փափկացնող 
նյութի պատրաստման հանգույցներից:

Ապահովվում են ջերմախոնավային մշակ-
ման, ներկման և ձևագոյացման գործույթները 
մեկ խցում, 6 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2791 (13) A 
E02D 27/00
E04B 1/00

(21) AM20130054 (22) 13.04.2013
(71) Գուրգեն Գեղամի Մարտիրոսյան (AM), Զովա 
Գեղամի Մարտիրոսյան (AM)
(72) Գուրգեն Գեղամի Մարտիրոսյան (AM), Զովա 
Գեղամի Մարտիրոսյան (AM)
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(73) Գուրգեն Գեղամի Մարտիրոսյան, 0069, 
Երևան, Գոգոլի 5, բն. 6 (AM), Զովա Գեղամի 
Մարտիրոսյան, 0069, Երևան, Գոգոլի 5, բն. 6 (AM)
(54) Բազմաշերտ սեյսմամեկուսիչ հենարան
(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարության 
բնագավառին, մասնավորապես` շենքերի և 
կառույցների այն հիմնական տարրերին, որոնք 
ապահովում են սեյսմակայունությունը։

Բազմաշերտ սեյսմամեկուսիչ հենարանն 
ունի մետաղական կցաշուրթեր, դրանց միջև 
տեղակայված հարթ հատակ, կոնական միջնամաս 
ու հարթ շուրթեր ունեցող մետաղյա ափսեաձև 
և ռետինե, միմյանց հաջորդող համառանցք 
օղակաձև շերտեր։ Ռետինե շերտերի միջև 
տեղադրված են մետաղյա ափսեաձև շերտերից 
կազմված բլոկներ: Մետաղ յա ափսեաձև 
շերտերի կոնական միջնամասի և հարթ շուր-
թերի վրա կատարված են շրջանագծորեն 
հավասարաչափ դասավորված հանվածքներ: 
Յուրաքանչյուր բլոկում մետաղյա ափսեաձև 
շերտերը տեղակայված են այնպես, որ բոլոր 
շերտերի հանվածքները համընկնեն իրար:

Ապահովվում է շենքերի և կառույցների 
սեյսմակայունությունը ցանկացած ուղղությամբ 
և ամպլիտուդի մեծությամբ տատանումների և 
ցնցումների դեպքում, 3 նկ.։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2792 (13) A
F02M 21/00

(21) AM20120086 (22) 19.06.2012
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-
սարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Նորիկ Ավետիսի Բազիկյան (AM), Ռազմիկ 
Մակարի Բալայան (AM), Արման Ռոբերտի 
Սիմոնյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM)
(54) Ներքին այրման շարժիչի կոմբինացված 
սնման համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը, 
մասնավորապես՝ բենզինային կամ գազային 
վառելիքներով աշխատող ներքին այրման 
շարժիչի կոմբինացված սնման համակարգին:

Սնման համակարգն ունի գազի բալոն, 
լցավորման սարք, գազային և բենզինային 

էլեկտրամագնիսական փականներ, եռաս տի-
ճան գազային ռեդուկտոր, գազային բալոնը 
գազային էլեկտրամագնիսական փակա նին 
և գազային ռեդուկտորը շարժիչին կա պող 
գազային խողովակներ, բենզաբաք, բեն-
զախողովակներով իրար միացած բենզինի մղիչ 
և բենզինային էլեկտրամագնիսական փական, 
որոնք համապատասխանաբար միանում 
են բենզաբաքին և շարժիչին, ինչպես նաև 
բենզինային էլեկտրամագնիսական փականին 
միացած վառելիքի տեսակի երկաստիճան 
էլեկտրական փոխարկիչ: Սնման համակարգը 
լրացուցիչ ունի կառավարման էլեկտրոնային 
բլոկ, դրոսելային սահափականի հաղորդակի 
լծակի սեկտորով աշխատող հպակային 
անջատիչ և ծնկաձև լիսեռի պտուտաչափ, 
ընդ որում էլեկտրոնային բլոկը միացած է 
փոխարկիչին, էլեկտրամագնիսական փա-
կանին և պտուտաչափին, իսկ հպակային 
անջատիչը միացած է փոխարկիչին և գազային 
էլեկտրամագնիսական փականին:

Ապահովվում է շարժիչի արգելակման 
ժամանակ, գազի մատուցման անջատումն ու 
դրա տնտեսումը, ապահովվում է լիցքավորման 
համար կատարվող վազքի կրճատումը և էկո-
լոգիական անվտանգությունը, 1 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2793 (13) A
F03D 3/00

(21) AM20120148 (22) 24.10.2012
(71) Գուրգեն Սեդրակի Ազարյան (AM)
(72) Գուրգեն Սեդրակի Ազարյան (AM)
(73) Գուրգեն Սեդրակի Ազարյան, 3112, Գյումրի, 
Հարավ-արևելյան շրջանցող ճանապարհի 1-ին 
փակ. 3 (AM)
(54) Հողմագեներատոր
(57) Հողմագեներատորն ունի քամու ուղղոր-
դիչներով ստատոր, ստատորի կենտրոնում 
ուղղաձիգ առանցքի շուրջը պտտական շարժման 
հնարավորությամբ համառանցք տեղակայված 
թիակներով ռոտոր:

Ստատորն ունի վերին արտաքին, վերին 
ներքին, ստորին արտաքին և ստորին ներքին 
օղագոտիներ: Ստատորի քամու ուղղորդիչները 
կոշտ ամրակցված են օղագոտիներին: Ռոտորն 
ունի ներքին գլանաձև մակերևույթ, արտաքին 
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վերին և ստորին օղագոտիներ: Ռոտորի թիակ-
ները կոշտ ամրակցված են ներքին գլա նաձև 
մակերևույթին և օղագոտիներին: Հողմա գե-
ներատորը լրացուցիչ ունի ռոտորի ներքին 
գլանաձև մակերևույթի ներսում համառանցք 
տեղակայված, կողմնային գլանաձև մակերևույթ 
ունեցող ներքին ստատոր: Ներքին ստատորի 
կողմնային գլանաձև մակերևույթի, ռոտորի 
ներքին գլանաձև մակերևույթի և օղագոտիների, 
արտաքին ստատորի ներքին օղագոտիների վրա 
մոնտաժված են էլեկտրափաթույթներ:

Պարզեցվում է հողմագեներատորի կառուց-
վածքը, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2794 (13) A 
G01R 31/00
H02J 7/00

(21) AM20130120 (22) 09.08.2013
(71) Հայկ Ռոբերտի Սիմոնյան (AM)
(72) Հայկ Ռոբերտի Սիմոնյան (AM)
(73) Հայկ Ռոբերտի Սիմոնյան, 0010, Երևան, 
Նալբանդյան 15 (AM)
(54) Լարման քիմիական աղբյուրի ինքնալիցքա-
թափման հոսանքը չափող սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է չափիչ տեխնիկային 
և կարող է օգտագործվել ինչպես շահագործման 
մեջ գտնվող, այնպես էլ նոր մշակվող լարման 
քիմիական աղբյուրների որակի գնահատման 
համար նրանց ինքնալիցքաթափման հոսանքի 
չափման միջոցով:

Սարքն ունի աղբյուրի դրական և բացա-
սական բևեռներին միացվող երկու սեղմակ, 
հոսանքորոշող հանգույց, կոճակային փոխ-
անջատիչ, հաստատուն հոսանքի կայունացված 
աղբյուր, բազմապտույտ պոտենցիոմետր, 
էլեկտրոնային երկու բանալի, փոփոխական 
հոսանքի դիֆերենցիալ ուժեղարար, սինքրոն 
ուղղիչ-զտիչ, ուղղանկյունաձև իմպուլսների 
գեներատոր, հզորության ուժեղարար, հաս-
տատուն հոսանքի միկրոշարժիչ, լարում-
հոսանք ձևափոխիչ, զրո- գալվանաչափ, փոփո-
խական դիմադրություն: Ընդ որում հոսանք-
որոշող հանգույցն ունի ճշգրիտ հոսանքորոշող 
դիմադրություն, հաստատուն հոսանքի դիֆե-
րենցիալ ուժեղարար և վոլտմետր: Չափ-
ման ենթակա աղբյուրի լարումը խստորեն 

կայունացվում է և չափվում է այն հոսանքը, որն 
անհրաժեշտ է չափման տևողության ընթացքում 
այդ լարումը կայուն պահելու համար:

Բարձրացվում է ինքնալիցքաթափման 
հոսանքի չափման ճշգրտությունը, ապահովվում 
են ինքնալիցքաթափման հոսանքի չափման 
հնարավորությունը՝ անկախ լարման աղբյուրի 
լիցքավորվածության աստիճանից և սարքի 
օգտագործման հարմարավետությունը, 1 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2795 (13) A
G02B 26/00

(21) AM20130048 (22) 04.04.2013
(71) Էդուարդ Հարությունյան (AM)
(72) Էդուարդ Հարությունյան (AM)
(73) Էդուարդ Մուշեղի Հարությունյան, 0031, 
Երևան, Զոհրապի 115 (AM)
(54) Լույսի շեղման և սկանավորման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է լույսի շեղմանն ու սկա-
նավորմանը և կարող է կիրառվել օպտիկական 
սարքաշինության մեջ, օպտիկական ճառագայթի 
բացման և սկանավորման համակարգերի 
կառուցման, տարածության մեջ լազերային 
ճառագայթի տեղաշարժման ժամանակ, ինչպես 
նաև մանրադիտակներում:

Ըստ լույսի շեղման և սկանավորման եղա-
նակի լույսի ճառագայթը կառավարում են 
անդրադարձնող միջավայրի միջոցով գենե-
րատորից պիեզոթիթեղին տրվող լարումով՝ 
սկանավորելով լույսը: Գյուտի համաձայն, որ-
պես լույսի կառավարման միջավայր վերցնում 
են ակուստաօպտիկական բյուրեղը, որի վրա 
լուսային ճառագայթն ընկնում է Բրեգի անկյան 
տակ: Գրգռում են ակուստիկական ալիքներ և 
մեծացնում ակուստիկ ալիքների հզորությունը: 
Լույսը ընկնող ուղղությունից ամբողջությամբ 
վերամղում են դեպի դիֆրակցված ուղղությունը: 
Դիֆրակցիայի անկյունը փոխում են ակուստիկ 
ալիքների հաճախության միջոցով և բյուրեղը 
պտտում են այն առանցքի շուրջը, որը համընկնում 
է ընկնող լույսի ճառագայթի ուղղության հետ:

Մեծացվում է սկանավորման դիրքի ճշտու-
թյունը, բարձրացվում է ճառագայթի շեղման 
արագագործությունը և ապահովվում է նախօրոք 
տրված օրենքով սկանավորումը, 1 նկ.:

_____________________
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(51) (2013.01)  (11) 2796 (13) A
G02F 1/00

(21) AM20130119 (22) 09.08.2013
(71) Էդուարդ Հարությունյան (AM)
(72) Էդուարդ Հարությունյան (AM), Մերի 
Հովհաննիսյան (AM)
(73) Էդուարդ Հարությունյան, 0031, Երևան, 
Զոհրապի 115 (AM)
(54) Լույսի փնջի ճեղքման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է լույսի փնջի ճեղքմանը և 
կարող է կիրառվել օպտիկական կապի ոլորտում, 
լույսի մոդուլարարներում, դեֆլեկտորներում և 

այն սարքերում, որտեղ օգտագործում են կառա-
վարվող պարամետրերով և դիրքով լույսի փնջեր:

Ըստ եղանակի լույսի փունջն ուղղում 
են ակուստաօպտիկական միջավայրի վրա: 
Պիեզոտարրի միջոցով գրգռում են կանգուն 
ակուստիկական տատանումներ: Լույսի փունջն 
անցկացնում են ակուստիկական տատանումների 
հատման տիրույթով: Ապահովում են Ռաման-
Նատի դիֆրակցիա:

Պարզեցվում է լույսի փնջի ճեղքման եղա-
նակը, ակուստիկական փոքր հզորությունների 
օգտագործմամբ ստացվում են մեծ քանակի 
կառավարելի փնջեր, 11 նկ.:

_____________________
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(51) (2013.01)  (11) 1698 (13) B
B08B 9/00

(21) AM20050016 (22) 23.02.2005
(71) ԷՌ Դուբլվե Ե Նուքեմ ԳմբՀ (DE)
(72) Դր. Բերնհարդ Խրիստ (DE), Հոլգեր Վիթինգ 
(DE), Ռոնալդ Ռիք (DE)
(73) Նուքեմ Թեքնոլոջիս ԳմբՀ (DE)
(54) Ցիստեռնից նստվածքի հեռացման կայանք 
և եղանակ
(57) 

1. Ցիստեռնից նստվածքի հեռացման 
կայանք, նստվածքի վրա կուտակված հեղուկի 
առկայության դեպքում, որն ունի ցիստեռնի 
վերին պատի անցքով ցիստեռնի մեջ ներդրված՝ 
տեղաշարժվելու հնարավորություն ունեցող 
շարժասայլակ, շարժասայլակն ունի հեղուկ 
մղող առնվազն մեկ ծայրափողակ, որը պոմպի 
միջոցով կապված է հեղուկի մատուցման 
աղբյուրի հետ, ցիստեռնից հեղուկի և նստվածքի 
մասնիկների խառնուրդը հեռացնող արտածծիչ, 
կայանքն ունի մատուցվող հեղուկի տաքաց-
ման ու ջերմաստիճանի կարգավորման սարք 
և(կամ) հեղուկի pH-ի մեծությունը կարգավոր-
ման սարք. տարբերվում է նրանով, որ ցիս տեռնի 
վերին պատի անցքի վերևում տեղադրված է 
«տաք խուց», որի միջից անցքով անց նում է 
շարժասայլակի հետ կապված ձգող հար մա-
րանքը՝ շարժասայլակը անցքի միջով ցիս-
տեռնի մեջ ներդնելը և ցիստեռնից դուրս 
հանելը իրականացնելու համար, իսկ պոմպը 
տեղադրված է նստվածքի վրա կուտակված 
հեղուկի հաստաշերտի մեջ։

2. Կայանքն ըստ 1-ին  կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ մատուցվող հեղուկի տաքացման և 
ջերմաստիճանի կարգավորման սարքը ուղղա-
հոս ջեռուցիչ է։

3. Կայանքն ըստ 1-ին կամ 2-րդ կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ ցիստեռնի մեջ 
շարժասայլակի տեղաշարժման շարժաբերը 
պնևմատիկ է։ 

4. Կայանքն ըստ նախորդ կետերից ցան-
կացածի. տարբերվում է նրանով, որ շարժա-
սայլակը երկայնական առանցքի երկայնքով 
պատված է սնամեջ գլանաձև պատյանով, որի 
արտաքին տրամագիծը  d ≤ 1000 մմ։

5.Կայանքն ըստ 1-3-րդ կետերից ցանկա-
ցածի. տարբերվում է նրանով, որ շարժասայլակը 
երկայնական առանցքի երկայնքով պատված է 
սնամեջ գլանաձև պատյանով, որի արտաքին 
տրամագիծը գերադասելիորեն d ≤ 530-600 մմ։

6. Կայանքն ըստ նախորդ կետերից ցան-
կացածի. տարբերվում է նրանով, որ «տաք 
խուցը» տեղադրված է պաշտպանիչ շերտի 
վրա, որն ունի ցիստեռնի անցքին համառանցք 
անցք, այդ անցքին համառանցք պատի վրա 
տեղադրված է ցիստեռնի անցքի տրամագծին 
հավասար տրամագիծ ունեցող ուղղորդիչ խո-
ղովակ։

7. Կայանքն ըստ 6-րդ կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ պաշտպանիչ շերտը բետոնե պատ է։

8. Կայանքն ըստ նախորդ կետերից ցան-
կացածի. տարբերվում է նրանով, որ «տաք 
խուցն» ունի երկրորդ անցք, որը հաղորդակցված 
է երկրորդ ուղղորդիչ խողովակի հետ։

9. Կայանքն ըստ նախորդ կետերից ցան-
կացածի. տարբերվում է նրանով, որ շար-
ժասայլակի ձգող հարմարանքը, հեղուկի և 
ճնշման տակ օդի մատուցման խողովակաշարերը 
և պոմպը միակցված են իրար։

10. Կայանքն ըստ նախորդ կետերից ցան  կա-
ցածի. տարբերվում է նրանով, որ շարժասայլակի 
տեղաշարժի շարժաբերը երկու շղթայավոր 
շարժաբերներ են, որոնցից յուրա քանչյուրն ունի 
անվերջ շղթայի հետ կառչման մեջ գտնվող 
առանձին տանող շղթայանիվ։

11. Կայանքն ըստ նախորդ կետերից ցան-
կացածի. տարբերվում է նրանով, որ  յուրա-
քանչյուր շղթայավոր շարժաբերի աշխա տանքն 
իրականացված է մեկը մյուսից անկախ ։

12. Կայանքն ըստ նախորդ կետերից ցան-
կացածի. տարբերվում է նրանով, որ շղթա ների 
միջև եղած հեռավորությունը փոփոխական է։

13. Կայանքն ըստ նախորդ կետերից ցան-
կացածի. տարբերվում է նրանով, որ շղթայի 
հարևան օղակների միջև տեղադրված են դեպի 
դուրս ցցված հարթ  տարրեր։

14. Կայանքն ըստ նախորդ կետերից 
ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, որ 
շարժասայլակի ճակատային մասում հոդա-

Արտոնագրաունակության մասին
 գործակալության  եզրակացությունները
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կապորեն տեղադրված են շաժասայլակի համա-
չափության երկայնական առանցքին ուղղա -
հայաց և տանող շղթայանիվների պտտման 
առանցքին զուգահեռ առանցքի շուրջը պտտման 
հնարավորություն ունեցող բլոկ կազմող մի շարք 
ծայրափողակներ, որոնք կապված են պնևմա-
տիկ շարժաբերի հետ։

15. Կայանքն ըստ նախորդ կետերից ցան-
կացածի. տարբերվում է նրանով, որ արտա ծծիչը 
անշարժ տեղադրված է շարժասայլակի վրա, 
դրա ներքաշող ծայրը գտնվում է շարժասայլակի 
ճակատային մասում և ուղղված է դեպի շարժա-
սայլակի հենման մակերևույթը, ընդ որում ծայ-
րա փողակների դեպի շարժասայլակի հեն-
ման մակերևույթ ուղղված դիրքում արտածծիչը 
գտնվում է դրանց և շարժասայլակի ճակատային 
մասի միջև։ 

16.Կայանքն ըստ նախորդ կետերից ցան-
կացածի. տարբերվում է նրանով, որ արտա ծծիչը 
խողովակ է, որի ներքաշող ծայրը ծածկված է 
ծակոտկեն թիթեղով։

17. Կայանքն ըստ նախորդ կետերից ցան-
կացածի. տարբերվում է նրանով, որ շար-
ժասայլակի եզրաչափերն ընդունված են՝ 
երկարությունը L = 800-1200 մմ, լայնությունը B 
= 350-550 մմ և բարձրությունը H =  300-500 մմ։

18. Կայանքն ըստ 1-16-րդ կետերից 
ցան կացածի. տարբերվում է նրանով, որ 
շարժասայլակի եզրաչափերը ընդունված են՝ 
երկարությունը L ~ 900 մմ, լայնությունը՝ B ~ 460 
մմ և բարձրությունը՝ H ~ 400 մմ։

19. Կայանքն ըստ նախորդ կետերից ցան-
կացածի. տարբերվում է նրանով, որ շար-
ժասայլակին կապված է լողան։

20. Կայանքն ըստ նախորդ կետերից 
ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, որ 
ցիստեռնի վերին մասում կա հեղուկի մակ-
երևույթին ուղղված տեսախցիկ, որը կապ-
ված է ձգող հարմարանքին կամ ցիստեռնի մեջ 
իջեցված ճոպանին։

21. Կայանքն ըստ նախորդ կետերից ցան-
կացածի. տարբերվում է նրանով, որ ծայրա-
փողակները, արտածծիչի ներքաշող ծայրը 
ծածկող ծակոտկեն թիթեղը և(կամ) հեղուկի 
մատուցման խողովակաշարի արմունկները 
պատրաստված են թուջից կամ պատված են 
նիտրիլային կաուչուկով։

22. Ցիստեռնից նստվածքի հեռացման 
եղանակ, նստվածքի վրա կուտակված հե-
ղուկի առկայության դեպքում, ըստ որի ցիս-
տեռնի վերին պատի անցքով նստվածքի վրա 
ներդնում են առնվազն մեկ ծայրափողակ 
ունեցող շարժասայլակ, որին հաղորդում են 
ցիստեռնի մեջ նստվածքի վրայով տեղա-
շարժ, ծայրափողակներին մատուցում են 
հեղուկ և ուղղում նստվածքի վրա, հեղուկի և 
նստվածքի մասնիկների խառնուրդը հեռացնում 
են արտա ծծիչով, ընդ որում մատուցվող հեղուկը 
տաքացնում են մինչև պահանջվող ջերմ աս-
տիճանը և կարգավորում դրա pH-ի մեծությունը. 
տարբերվում է նրանով, որ շար  ժասայլակը 
ներդնում են ցիստեռնի մեջ հավաքված վիճակում, 
իսկ պոմպը տեղադրում են նստվածքի վրա 
կուտակված հեղուկի հաստաշերտի մեջ։

23. Եղանակն ըստ 22-րդ կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ նստվածքի մասնիկներ պարունակող 
հեղուկը դուրս են բերում շրջանառությունից, 
երբ պինդ նյութի պարունակությունը հասնում է           
C =100-130 գ/լ:

24. Եղանակն ըստ 22-րդ կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ նստվածքի մասնիկներ պարունակող 
հեղուկը դուրս են բերում շրջանառությունից, 
երբ պինդ նյութի պարունակությունը հասնում 
է ~ 115 գ/լ։

25. Եղանակն ըստ 22 - 24-րդ կետերից 
ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, որ 
շրջանառության մեջ գտվող հեղուկի ջերմ-
աստիճանը կարգավորում են` T = 30-700C 
սահմաններում։

26. Եղանակն ըստ 22 - 24-րդ կետերից 
ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, որ 
շրջանառության մեջ գտվող հեղուկի ջերմ-
աստիճանը կարգավորում են T = 45-650C 
սահմաններում։

27. Եղանակն ըստ 22 - 24-րդ կետերից 
ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, որ 
շրջանառության մեջ գտնվող հեղուկի ջերմ-
աստիճանը ~ 600C է։

28. Եղանակն ըստ 22 - 27-րդ կետերից 
ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, որ հեղուկը 
շրջանառության մեջ են դնում ճնշման տակ՝ 
որը գերազանցում է    մթնոլորտային ճնշումը              
P =1,5 x105 – 3 x105Պա:
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29. Եղանակն ըստ 22 - 27-րդ կետե րից ցան-
կացածի.  տարբերվում է նրանով, որ հե ղուկը 
շրջանառության մեջ են դնում ճնշման տակ՝ 
որը գերազանցում է մթնոլորտային ճնշումը՝                 
~ 2x105Պա։

30. Եղանակն ըստ 22 - 29-րդ կե տերից ցան-
կացածի. տարբերվում է նրանով, որ պոմպի հեղուկի 
մղման ծավալային արտադրողականությունը 
ընդուն ված է V ≥ 15 մ3 / ժամ։

31. Եղանակն ըստ 22 - 29-րդ կետերից 
ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, որ 
պոմպի հեղուկի մղման ծավալային արտա-
դրողականությունը ընդունված է V ≥ 20 մ3 / ժամ։

32. Եղանակն ըստ 22-րդ կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ նստվածքը հեռացնում են այնպես, 
որ սկզբում դրանց հեռացման արդյունքում 
առաջանան կոնաձև և(կամ) խառնարանաձև 
փոսիկներ և դրանց հետագա մեծացմամբ 
մեծանա ցիստեռնի հատակի նստվածքից 
ազատված մակերեսը։

33. Եղանակն ըստ 22 - 32-րդ կետերից 
ցանկացածի. տարբերվում է նրանով ,որ 

նստվածքում կոնաձև և(կամ) խառնարանաձև 
փոսիկ ների առաջացման համար շարժասայլակը 
շարժում են ծանրության ուժով պայմանավորված՝ 
ուղղաձիգ կամ մոտավորապես ուղղաձիգ 
ուղղությամբ։

34. Եղանակն ըստ 22 - 33-րդ կետերից 
ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, որ 
շրջանառության մեջ հոսող հեղուկի pH-ի 
մեծությունը ընտրում են pH > 7։

35. Եղանակն ըստ 22 - 33-րդ կետերից 
ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, որ 
շրջանառության մեջ հոսող հեղուկի pH-ի 
մեծությունը ընտրում են pH= 9-14։

36. Եղանակն ըստ 22 - 33-րդ կետերից 
ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, որ 
շրջանառության մեջ հոսող հեղուկի pH-ի 
մեծությունը ընտրում են pH=11-12։

37. Եղանակն ըստ 22 - 36-րդ կետերից 
ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, որ 
նստվածքի հեռացման համար նրա մակերևույթից 
պոկում են հարթ կամ կորաձև տարրեր։
(74) Հ. Դավթյան

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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
  որից զատված է տվյալ հայտը
71 հայտատուն, երկրի կոդը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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(51) (2013.01)  (11) 341  (13) U
A23C 19/00

(21) AM20130121U (22) 15.08.2013
(71) Աշոտ Օհանյան (AM), Ռուզաննա Նահա-
պետյան (AM)
(72) Աշոտ Օհանյան (AM), Ռուզաննա Նահա-
պետյան (AM)
(73) Աշոտ Օհանյան, 0070, Երևան, Աղյու սա-
գործների 2-րդ, 75/1 (AM), Ռուզաննա Նահա-
պետյան, 0033, Երևան, Վ. Համբարձումյան 97 
շենք, բն. 38 (AM)
(54) Հորած պանիր
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է կաթն-
արդյու նաբերությանը, մասնավորապես՝ հորած 
պանիրներին:

Հորած պանիրը ներառում է 3:7 հարա-
բերակցությամբ վերցրած ոչխարի և կովի կաթի 
խառնուրդից ստացված պանիր, չորացրած 
եղեսպակ, կտրտած չորացրած կարմիր քաղցր 
պղպեղ, չորացրած ցիտրոն, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ.%). 
պանիր՝ 84-92, չորացրած եղեսպակ՝ 2-4, 
կտրտած չորացրած կարմիր քաղցր պղպեղ՝ 3-4, 
ցիտրոն՝ 3-4:

Ընդլայնվում է հորած պանիրների տեսա-
կանին և բարձրացվում սննդային և կենսա-
բանական արժեքը։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 342  (13) U 
A47C 21/00
B68G 7/00

(21) AM20130123U (22) 26.08.2013
(71) Հայկ Արտյուշայի Սանոսյան (AM)
(72) Հայկ Արտյուշայի Սանոսյան (AM)
(73) Հայկ Արտյուշայի Սանոսյան, Երևան, 
Ռոստոմի 29, բն. 144 (AM)
(54) Ներքնակի պրոֆիլակտիկ ծածկոց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է մարդու 
կենսական պահանջմունքները բավարարող 
պարագաներին, մասնավորապես՝ ներքնակի 
պրոֆիլակտիկ ծածկոցի կառուցվածքին:

Ներքնակի պրոֆիլակտիկ ծածկոցն ունի 
ներքին ծավալ առաջացնող վերին և ստորին 

պատեր, ինչպես նաև ներքնակի պրոֆիլակտիկ 
ծածկոցը ներքնակին սևեռող միջոցներ: 
Ներքնակի պրոֆիլակտիկ ծածկոցը կատարված 
է ուղղանկյան տեսքով: Այն պատրաստված 
է ջրամերժ գործվածքից՝ բյազից, իսկ դրա 
ներքին ծավալը լցված է լցանյութի շերտով՝ վուշե 
խծուծով, լցանյութի հաստությունը կազմում է 
0,5-2,0 սմ: Սևեռող միջոցները կատարված 
են ներքնակի պրոֆիլակտիկ ծածկոցի վերին 
պատի յուրաքանչյուր անկյունում ամրակցված 
կապելու քուղերի տեսքով, ընդ որում կապելու 
քուղերը ամրակցված են ներքնակի երեսին 
դրա անկյուններից անկյունագծով 10-15 սմ 
հեռավորության վրա:

Ընդլայնվում է սանիտարահիգիենիկ և 
պրո ֆի   լակտիկ նշանակության մանածա գործ-
վածքային պատրաստվածքների տեսա կանին, 
3 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 343  (13) U
C12G 3/00

(21) AM20130104U (22) 11.07.2013
(71) Մանվել Սուքոյան (AM), Կարեն Նորիկի 
Կազումյան (AM)
(72) Կարեն Կազումյան (AM), Մանվել Սուքոյան (AM)
(73) Մանվել Սուքոյան, 4003, Տավուշի մարզ, 
գյուղ Ակնաղբյուր (AM), Կարեն Կազումյան, 0010, 
Երևան, Վարդանանց 2-րդ նրբ. 6, բն. 3 (AM)
(54) Բրենդի
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է գինե-
գործությանը, մասնավորապես՝ բրենդիին:

Բրենդին պարունակում է 1:1 ծավալային 
հարաբերակցությամբ մասրենու ծաղիկների և 
նարնջի կեղևի՝ վայրի սալորի 65- 68%-անոց 
սպիրտային թուրմերի խառնուրդ, 1:4 հարա-
բերակցությամբ վերցրած մասրենու չորացրած 
պտուղների ջրային թուրմ: Բաղա դրամասերը 
վերցված են հետևյալ հարա բերակցությամբ 
(զանգվ. %). սպիրտային թուրմերի խառնուրդ՝ 
70.5-73.3, մասրենու չորացրած պտուղների 
ջրային թուրմ՝ 26.0-26.5, ջուր՝ մնացածը, մինչև 
բրենդիի 45% թնդություն։

Բարձրանում է բրենդիի որակը:
_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
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(51) (2013.01)  (11) 344  (13) U
E02D 29/00

(21) AM20130095U (22) 04.07.2013
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինա-
րարության պետական համալսարան» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Վալտեր Աթանեսյան (AM), Վահան Հարու-
թյունյան (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինա-
րարության պետական համալսարան» պե-
տական ոչ առևտրային կազմակերպություն, 
0009, Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Կաղապարամած արտաքին եռաշերտ 
պատերի կառուցման համար
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է շինա-
րարության բնագավառին և կարող է օգտա-
գործվել ջերմամեկուսիչ շերտով միաձույլ ար-
տաքին եռաշերտ երկաթբետոնե պատերի 
կառուցման համար:

Արտաքին եռաշերտ պատերի կառուց-
ման կաղապարամածը ունի երկու կաղա-
պարամածային վահաններ և ջերմամեկուսիչ 

սալերի դիրքավորման միմյանց հանդիպակաց 
տեղակայված զույգ ուղղորդներ: Հանդիպակաց 
ուղղորդները զույգված են և միակցված են իրար 
հորիզոնական կապերի միջոցով՝ կազմելով 
ուղղորդների կապոցներ: Ջերմամեկուսիչ սա-
լերի չափսերին համապատասխան իրարից 
պահանջվող հեռավորության վրա տեղադրված 
են կաղապարամածային վահանները իրար 
կապող հեծանների վրա: Հեծանների և կաղա-
պարամածային վահանների վրա կատար-
ված են անցքեր: Հեծանների միացումը կաղա-
պարամածային վահաններին և կապոցների 
միացումը հեծաններին իրականացված է այդ 
անցքներում տեղակայման հնարավորությամբ 
կատարված մատերի միջոցով: Կապոցների 
մատերի տրամագծերը կատարված են աստի-
ճանավոր:

Ընդլայնվում է տեղափոխովի կաղա պարա-
մածների օգտագործման հնարավորությունները 
բազմաշերտ պատերի կառուցման ժամանակ, 
3 նկ.:

_____________________
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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) 09-03 (11) 318  (13) S 
09-05

(21) 20130026  (22) 26.07.2013
(71) Արմեն Սեդրակի Ղալթաղսազյան (AM)
(72) Արմեն Ղալթաղսազյան (AM)
(73) Արմեն Սեդրակի Ղալթաղսազյան, Երևան, 
Վրացական 4 նրբ., 5-31 (AM)
(54) Ձվի տեսքով տարա քաղցրավենիքի 
համար (2 տարբերակ)
(55)

_____________________
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(51) 20-01 (11) 319  (13) S
(21) 20130022  (22) 18.05.2013
(71) «Նյուվենդ» ՍՊԸ (AM)
(72) Էդուարդ Մելքոնյան (AM)
(73) «Նյուվենդ» ՍՊԸ (AM)
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) Տաք և սառը ըմպելիքների վաճառքի 
ավտոմատի պատյան
(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) 20121676 (111) 20688
(220) 11.12.2012 (151) 02.12.2013
 (181) 11.12.2022
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 17.01.2013
(540)

(526) «Lash intensity» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 3. օծանելիքակոսմետիկական արտա-

դրանք, կոսմետիկական միջոցներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121750 (111) 20689
(220) 26.12.2012 (151) 02.12.2013
 (181) 26.12.2022
(730) «Լայմ» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի պող. 14-155, AM
(442) 03.04.2013
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր.

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

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

դաս 9. էլեկտրականության միացման 
սար քեր և գործիքներ. մագնիսական տեղեկա-
կիրներ. ձայնագրման սկավառակներ. կոմպակտ 
սկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկատվության 
թվային այլ կրիչներ. հաշվիչ մեքենաներ. 

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

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

դաս 20. նկարների շրջանակներ. փայտից, 
խցանից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ 
պլաստմասսայից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյութեր. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր.
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դաս 29. պահածոյացված բակլա. պահա-
ծոյացված ոլոռ. պահածոյացված սունկ. երշիկեղեն. 
չամիչ. արյունեփ երշիկ. մսային պահածոներ. 
ձկնային պահածոներ. պահածոյացված սոխ. 
թթու դրած կտրատած բանջարեղեն կծու 
համեմունքներով. կաթ. միս. պահածոյացված 
միս. պահածոյացված բանջարեղեն. չորացած 
բանջարեղեն. պահածոյացված ձիթապտուղ. 
լոլիկի մածուկ, շաքարի օշարակի մեջ եփած 
պտուղներ կամ հատապտուղներ. խոզի ազդրից 
աղի մթերք. կաթնեղեն. ձկնեղեն. թթված 
կաթ. խեցգետնանմաններ (ոչ կենդանի). ձուկ 
(ոչ կենդանի). պահածոյացված ձուկ. բան-
ջարեղենային աղցաններ. ճարպ. սարդինա. 
ծովատառեխ. աղը դրած միս. չորահացով 
պատված նրբերշիկ. պանիրներ. ձկան ֆիլե. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. կարտոֆիլի չիպսեր. ձու. 

դաս 30. բիսկվիտներ. նրբաբլիթներ. 
բուլկի. վաֆլի. վերմիշել. բրնձի հիմքով թեթև 
խորտիկներ. հացահատիկային բույսերի հիմքով 
թեթև խորտիկներ. դոնդողանման հրուշակեղեն. 
քաղցր խմորից հրուշակեղեն՝ առավելապես 
միջուկով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. մակարոնեղեն. կար-
կանդականման մթերք. սառեցրած յոգուրտ. 
կակաո, կակաոյի հիմքով մթերք. կարամել. 
կաթով շիլաներ. կոնֆետներ, մատուտակի 
կոնֆետներ, անանուխի կոնֆետներ. սուրճ, 
սուրճի հումք. կրեկերներ. եգիպտացորենի 
ձավար, աղացած եգիպտացորեն, բոված 
եգիպտացորեն. ալ յուրով պատրաստված 
ուտելիք. լապշա. բնական կամ արհեստական 
սառույց. կերակրի սառույց. սառնաշաքար. մեղր. 
պաղպաղակ, մրգային պաղպաղակ. ալ յուր. 
անանուխ քաղցրավենիքի համար. կակաոյի 
հիմքով ըմպելիքներ, որոնք պարունակում 
են կաթ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ, որոնք 
պարունակում են կաթ. սրճային ըմպելիքներ. 
թեյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով 
ըմպելիքներ, որոնք պարունակում են կաթ. 
շոկոլադային ըմպելիքներ. կակաո-ըմպելիքներ. 
մանրացված վարսակ. մաքրած վարսակ. 
տաքդեղ. թխվածքաբլիթ. կարկանդակներ. 
պիցա. եգիպտացորենի փաթիլներ (ադիբուդի). 
փոշիներ պաղպաղակի համար. համեմունքներ 
(ամոքանք). հացահատիկային մթերք. ալրային 
մթերքներ. վարսակի հիմքով մթերք. ակնամոմ. 
քաղցրաբլիթ. համեմունքներ (համեմանք). 
պուդինգներ. փոշի քաղցր կաթնահունց խմորից 

պատրաստված հրուշակեղենի համար. բրինձ. 
շաքար. քաղցր կաթնահունց խմոր հրուշակեղենի 
համար. քաղցրեղեն. սպագետտի. համեմունքներ. 
չորահաց. պաքսիմատ. սենդվիչներ. թաբուլե. 
նշով խմոր. մրգա-հատապտղային տորթեր. 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). ուտելի զարդարանքներ 
քաղցր կաթնահունց խմորից պատրաստված 
հրուշակեղենի համար. հալվա. հաց. հաց 
առանց թթխմորի, փաթիլներ հացահատիկային 
մթերքից. թեյ. թեյ սառույցով. շոկոլադ.

դաս 31. բակլա. ոլոռ. սունկ. հատիկաբույ-
սերի չմշակված սերմնահատիկներ. ցորեն 
(հատիկաբույսեր). կերի ցորեն. եգիպտացորեն. 
քնջութ. զեյթուն. ձիթապտուղ. վարսակ. 
ցորենի թեփ. ցորեն, չմշակված բրինձ, եղերդ 
(ցիկորի, աղցան), հատապտուղներ. գիհու 
հատապտուղներ.

դաս 32. բաղադրություններ գազավորված 
ջուր պատրաստելու համար. բաղադրություններ 
հանքային ջուր պատրաստելու համար.

դաս 33. գինի. գինի խաղողի կճեռից.
դաս 34. մոխրամաններ. լուցկու տուփեր. 

լուցկի:  
____________________

(210) 20130240 (111) 20690
(220) 26.02.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 26.02.2023
(730) Զարուհի Պետրոսյան, Երևան, Սարյան 

փող., 16 շ., բն. 62, AM
(442) 20.03.2013
(540)

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

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

(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

____________________
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(210) 20130313 (111) 20691
(220) 14.03.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 14.03.2023
(730) Էվոլյուշն Ֆրեշ, Ինք., Դելավեր նահանգի 

կորպորացիա, US
(442) 05.06.2013
(540)

(511)
դաս 32. մրգային հյութեր. մրգային և 

հյութի հիմքով ըմպելիքներ. մրգային ըմպե-
լիքներ և մրգային հյութեր պարունակող զովա-
ցուցիչ ըմպելիքներ. սառեցված մրգային 
ըմպելիքներ և մրգային հիմքով սառեցված 
ըմպելիքներ. մրգային խտանյութեր և խյուսեր, 
որոնք օգտագործվում են որպես ըմպելիքների 
բաղադրամասեր. ըմպելիքների խտանյութեր 
և օշարակներ սառեցված ըմպելիքային խառ-
նուրդներ պատրաստելու համար. մրգերի և 
հյութի հիմքով փրփրուն ըմպելիքներ և գազա-
վորված ըմպելիքներ, բանջարեղենային-մրգային 
հյութեր. բանջարեղենի հիմքով ըմպելիքներ. 
բանջարեղենի հյութեր պարունակող ըմպե-
լիքներ. հեղուկ և փոշիացված ըմպելիքների 
խառնուրդներ. անուշահամ մրգահյութեր թեյի 
և խոտաբույսային թեյի հիմքով ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. ջուր, հանքային ջուր, 
գազավորված ջուր, վիտամիններով խմելու ջուր, 
և այլ ոչ ալկոհոլային խմիչքներ. զովացուցիչ 
ըմպելիքներ. մրգահյութով գազավորված ըմպե-
լիքներ. ըմպելիքներ պատրաստելու համար 
անուշահամ մրգահյութեր. անուշահամ և 
առանց համի շշալցված ջրեր. էներգետիկ ըմպե-
լիքներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, որոնք չեն 
հանդիսանում կաթի փոխարինիչներ. սոյա-
յով ըմպելիքներ սոյայի հիմքով ըմպելիքներ. 
ընկուզային կաթ և ընկուզային հյութ.

դաս 43. ռեստորան, սրճարան, կաֆետերիա 
(ինքնասպասարկումով ճաշարան), խորտկարան, 
առաքումով ռեստորաններ, պատվերը դուրս 
տանելու ռեստորաններ. քեյթրինգ (սննդի 
կազմա կերպման ծառայություն, ռեստորանային 
սպասարկման ծառայություն). պայմանագրային 
քեյթրինգ. սննդի պատրաստում. պատվերը 
դուրս տանելու ռեստորանների ծառայություններ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130353 (111) 20692
(220) 20.03.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 20.03.2023
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(442) 05.06.2013
(540)

(511)
դաս 7. էլեկտրական սրճաղացներ կենցա-

ղային կամ առևտրային (կոմերցիոն) նպա-
տակներով օգտագործման համար, կաթի էլեկ-
տրական փրփրիչներ.

դաս 11. էլեկտրական սարքավորումներ, 
մասնավորապես` էսպրեսո պատրաստիչներ և 
սրճեփներ կենցաղային կամ առևտրային (կոմեր-
ցիոն) նպատակով օգտագործելու համար.

դաս 16. սրճեփների թղթյա զտիչներ, թղթյա 
անձեռոցիկներ, թղթյա բաժակներ. բաժակի 
թղթյա տակդիրներ, թղթյա պարկեր, թղթյա 
բաժակակալներ, թղթյա տուփեր և պարագաներ 
փաթեթավորման համար, ուսուցողական բուկ-
լետներ.

դաս 21. ձեռքի սրճաղացներ և սուրճ 
մանրացնող սարքեր, սուրճի և ըմպելիքների 
ջերմապահ բաժակներ, սուրճի բազմակի 
օգտա գործման ոչ թղթյա զտիչներ, բաժակի ոչ 
թղթյա տակդիրներ, ջերմապահ վակուումային 
շշեր, սուրճի բաժակներ, թեյի բաժակներ և 
գավաթներ, ապակյա սպասք, ճաշատեսակներ 
մատուցելու ափսեներ, ափսեներ և թասեր, 
սպասքի տակդիրներ, պահեստավորման 
տարաներ, ոչ էլեկտրական կաթիլային զտման 
եղանակով սուրճ պատրաստող սարքեր, ոչ 
էլեկտրական մխոցային սրճեփներ, մթերքի 
պահպանման համար նախատեսված դեկորատիվ 
տարաներ, ոչ էլեկտրական թեյնիկներ, թեյի 
թուրմ պատրաստելու ցանցեր, թեյնիկներ, 
թեյի քամիչներ, ոչ թանկարժեք մետաղներից 
մոմակալներ. ոչ թանկարժեք մետաղներից 
աշտանակներ. կերամիկական արձանիկներ. 
ճենապակյա արձանիկներ. ոչ էլեկտրական 
կաթի փրփրիչներ, բահիկներ և շերեփներ.
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դաս 29. չորացված կաթի փոշի, փոշիաց-
ված կաթ, կաթ, անուշահոտ հավելումներով 
կաթ, կաթնային հարուկներ (շեյքեր) և կաթի 
հիմքով ըմպելիքներ, մրգային ջեմեր, մրգա յին 
թանձրուկներ, դոնդողներ, սփրեդներ (մածուկ-
ներ), կանթնաշոռեր և պահածոներ.

դաս 30. սուրճ. աղացած և հատիկավոր 
սուրճ, կակաո, թեյ և խոտաբույսային թեյ. 
սուրճից, թեյից, կակաոյից և էսպրեսոյից 
ըմպելիքներ, ըմպելիքներ պատրաստված 
սուրճի հիմքով, ըմպելիքներ պատրաստված 
էսպրեսոյի հիմքով, ըմպելիքներ պատրաստված 
թեյի հիմքով, փոշիացված շոկոլադ և վանիլին, 
ըմպելիքներին ավելացնելու թանձրուկներ, շոկո-
լադային օշարակ, շոկոլադային թանձրուկ, մրգա-
յին թանձրուկներ, բացառությամբ լոռամրգի և 
խնձորի թանձրուկների. թխված ապրանքներ, 
մասնավորապես` մաֆիններ, ցորենի կամ 
վար սակի բլիթներ, թխվածքաբլիթներ, չոր 
բլիթներ, խմորեղեն և հացեր, սենդվիչներ, 
գրանոլա. խմելու համար պատրաստ սուրճ, 
խմելու համար պատրաստ թեյ. պաղպաղակ 
և սառեցված քաղցրավենիք. շոկոլադ, կոն-
ֆետ ներ, համեմունքների և հրուշակեղենի 
պարունակությամբ ըմպելիքների ջնարակ 
(թոփինգ).

դաս 32. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութ 
պարունակող զովացուցիչ ըմպելիքներ, մրգա-
յին հյութեր, մրգի և հյութի հիմքով փրփրուն 
ըմպելիքներ և գազավորված ըմպելիքներ. 
սառեցված մրգային ըմպելիքներ և սառեցված 
մրգային հիմքով ըմպելիքներ. ըմպելիքների 
հեղուկ և փոշի խառնուրդներ, անուշահամ 
մրգահյութեր ըմպելիքներ համար:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130421 (111) 20693
(220) 02.04.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 02.04.2023
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(442) 06.05.2013
(540)

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

(511)
դաս 30. սուրճից պատրաստված ըմպե լիք-

ներ. սուրճ. սուրճի հատիկներ. աղացած սուրճ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130437 (111) 20694
(220) 04.04.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 04.04.2023
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա-

րակի խճուղի 47/5, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20130458 (111) 20695
(220) 08.04.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 08.04.2023
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, 

AM
(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

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

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:  
____________________

(210) 20130459 (111) 20696
(220) 08.04.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 08.04.2023
(730) «Գերմանական խորհրդատվական կեն-

տրոն» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 11, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(526) «GERMAN CONSULTING CENTER» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահ պանության 
օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսու ցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմա կերպում: 

____________________

(210) 20130470 (111) 20697
(220) 09.04.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 09.04.2023
(730) «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ 

Լենուղի, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20130499 (111) 20698
(220) 15.04.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 15.04.2023
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա-

րակի խճուղի 47/5, AM
(442) 18.07.2013
(540)
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(554) Ծավալային նշան
(511)

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

ռությամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20130500 (111) 20699
(220) 15.04.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 15.04.2023
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա-

րակի խճուղի 47/5, AM
(442) 18.07.2013
(540)

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

թափանցիկ և ոսկեգույնով:

(511)
դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20130515 (111) 20700
(220) 18.04.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 18.04.2023
(730) «Այա Մարիա» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 

31, AM
(442) 05.06.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա-
պույտ և մանուշակագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 44. առողջարանային ծառայություն-

ներ, մասնավորապես՝ օրգանիզմի մաքրում, 
բիոռեզոնանսային ախտորոշում, բժշկի 
խորհրդա տվություն, շնչառական վարժանքներ 
աղի սենյակում, քաշի նվազեցման թրեյնինգներ, 
SPA ծառայություններ, արտ-թերապիա, հոգե-
բանական ծառայություններ, սթրեսի հաղ թա-
հարման թրեյնինգ: 

____________________

(210) 20130578 (111) 20701
(220) 02.05.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 02.05.2023
(730) Պիցա Հաթ Ինթերնեյշնլ, ԼԼՔ, US
(442) 05.06.2013
(540)

(511)
դաս 30. պիցա, պիցայի սոուսներ, պիցայի 

եզրավոր խմոր, պիցայի խմոր:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

31

ՄԱՍ 1

31

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12 

25 . 1 2 . 20 13

(210) 20130593 (111) 20702
(220) 07.05.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 07.05.2023
(730) Կլաաս ՔեյՋիէյԷյ էմբիԷյջ, DE
(442) 03.07.2013
(540)

(511)
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 

ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա-
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշե-
նման մետաղներ՝ գեղարվեստական, գեղա-
զարդման նպատակների և գեղարվեստական 
տպագրության համար, ծածկույթներ (ներկեր) 
տրանսպորտային միջոցների և տրանսպորտային 
միջոցների մասերի համար. 

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 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղ յա կառուցվածքներ և 
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների 
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետա-
ղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա 
խողովակներ. անկիզելի պահարաններ. սովո-
րական մետաղներից պատրաստված իրեր, 
խցաններ, գոտիներ, հեղույսներ, պտուտակներ, 
օղակներ, ասեղներ, մեծ միջադիրներ, կապող 
տարրեր, ագույցներ, կեռիկներ, գամիչներ, 
շղթաներ, ճախարակներ, ինչպես նաև այլ 
բաղադրիչներ և ինքնագնաց մեքենաներ, որոնք 
ընդգրված են տվյալ դասում.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար-
ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախա տես-
վածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ 
և փոխանցման տարրեր (բացառությամբ 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների հա-
մար նախատեսվածների). գյուղատնտեսական 
գործիքներ, ինքնակառավարվող բեռնիչներ, 

հրապարակների հնձիչներ, շրջիչներ, կոմ-
բայններ, խոտերի հավաքման և տեղա-
կայման մեքենաներ, հողի մշակման մեքե-
նաներ, սերմնացանի մեքենաներ, մեքենաներ 
պարարտանյութերի և բույսերի պաշտպանության 
նպատակով նախատեսված նյութերի օգտա-
գործման մեքենաներ, դրանց մասեր, որոնք 
ներառված են 7-րդ դասում.

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-
խական, լուսանկարչական, կինե մատո գրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ-
ներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ 
և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ. 

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ. տրանսպորտյին միջոցներ, 
սարքավորումներ, որոնք տեղաշարժվում են 
հողի վրայով, դրանց մասեր և կցամասեր, 
տրակտորներ, գյուղատնտեսական տրակ-
տորներ, ագույցներ, շարժակներ, հիդրավլիկ և 
մեխանիկական սարքավորումներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար, որոնք 
ներառված են 12-րդ դասում, բացառությամբ 
մեքենաների.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամա-
նակաչափ սարքեր.
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դաս 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). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ. 

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 21. իրերի մաքրման նպատակների 
համար միջոցներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի, ապակյա, հախճապակյա և 
ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, պիտակներ հագուստի համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 25. հագուստ, ներառյալ վերնա շա-
պիկներ, շապիկներ, բլուզ, տաբատ, ժիլետ, 
արտահագուստ, վերարկու, կոստյում փողկապ, 
կոշկեղեն, գլխարկներ. 

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմ նա-
մարզական և սպորտային իրեր, տրանսպորտի 
և տրանսպորտային միջոցների նմուշներ, 
մոդելներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 35. գովազդ, հրապարակային նյու-
թերի բաշխում, ինքնարժեքի վերլուծության 
ծառայություններ, բիզնես գնահատումներ, նոր 
և օգտագործված մեքենաների գնահատում, 
բիզնեսի կառավարման աջակցություն, ապրանքի 
ցուցադրման ծառայություն, ապահովելով՝ 
գործարար տեղեկատվության հավաքագրումն 

ու տրամադրումը տեղեկատվության տվյալների 
բազայում, ապրանքների ուղիղ շուկայավարման 
ծառայություններ, շուկայի ուսումնասիրություն, 
շուկայագիտական ուսումնասիրություններ, 
վիճակագրական տեղեկատվության ապահովում.

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

դաս 37. սարքավորումների վերանորոգում, 
սարքավորումների տեղակայում և պահպանում. 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, հաղոր-
դակցություն համակարգչային տերմինալների 
միջոցով, հաղորդագրությունների և պատկերների 
փոխանցում, ուղղորդող հաղորդակցություններ, 
ուղղորդող հաղորդակցություններ էլեկտրո-
նային սխեմաների կամ օպտիկամանրաթելային 
մալուխների միջոցով, էլեկտրոնային փոստ, 
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության 
վերաբերյալ.

դաս 42. գյուղատնտեսական ծառա յու-
թյուններ, գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-
յություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում:
(740) Մ. Մխիթարյան

____________________

(210) 20130594 (111) 20703
(220) 07.05.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 07.05.2023
(730) Կլաաս ՔեյՋիէյԷյ էմբիԷյջ, DE
(442) 03.07.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր գույնով:

(511)
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 

ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող ն յո ւթեր.  ներկանյո ւթեր. 
խածանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
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փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար վես-
տական տպագրության համար, ծածկույթներ 
(ներկեր) տրանսպորտային միջոցների և 
տրանսպորտային միջոցների մասերի համար. 

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 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղ յա կառուցվածքներ և 
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների 
համար. մետաղ յա ճոպաններ և լարեր. 
մետաղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա 
խողովակներ. անկիզելի պահարաններ. 
սովորական մետաղներից պատրաստված իրեր, 
խցաններ, գոտիներ, հեղույսներ, պտուտակներ, 
օղակներ, ասեղներ, մեծ միջադիրներ, կապող 
տարրեր, ագույցներ, կեռիկներ, գամիչներ, 
շղթաներ, ճախարակներ, ինչպես նաև այլ 
բաղադրիչներ և ինքնագնաց մեքենաներ, որոնք 
ընդգրված են տվյալ դասում.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար-
ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախա տես-
վածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ 
և փոխանցման տարրեր (բացառությամբ 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական 
գործիքներ, ինքնակառավարվող բեռնիչներ, 
հրապարակների հնձիչներ, շրջիչներ, կոմ-
բայններ, խոտերի հավաքման և տեղակայման 
մեքենաներ, հողի մշակման մեքենաներ, սերմ-
նացանի մեքենաներ, մեքենաներ պարար-
տանյութերի և բույսերի պաշտպանության 
նպատակով նախատեսված նյութերի օգտա-
գործման մեքենաներ, դրանց մասեր, որոնք 
ներառված են 7-րդ դասում.

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-
խական, լուսանկարչական, կինե մա տոգ րա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-

թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ-
ներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ 
և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ. 

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ. տրանսպորտյին միջոցներ, 
սարքավորումներ, որոնք տեղաշարժվում են 
հողի վրայով, դրանց մասեր և կցամասեր, 
տրակտորներ, գյուղատնտեսական տրակ տոր-
ներ, ագույցներ, շարժակներ, հիդրավլիկ և 
մեխանիկական սարքավորումներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար, որոնք 
ներառված են 12-րդ դասում, բացառությամբ 
մեքենաների.

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

դաս 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). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ. 
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դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր. 

դաս 21. իրերի մաքրման նպատակների 
համար միջոցներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի, ապակյա, հախճապակյա և 
ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-
կան ապրանքներ, պիտակներ հագուստի 
համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 25. հագուստ, ներառյալ վերնա-
շապիկներ, շապիկներ, բլուզ, տաբատ, ժիլետ, 
արտահագուստ, վերարկու, կոստյում փողկապ, 
կոշկեղեն, գլխարկներ. 

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմ-
նամարզական և սպորտային իրեր, տրանսպորտի 
և տրանսպորտային միջոցների նմուշներ, 
մոդելներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգե գոր-
ծական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 35. գովազդ, հրապարակային նյու-
թերի բաշխում, ինքնարժեքի վերլուծության 
ծառայություններ, բիզնես գնահատումներ, նոր 
և օգտագործված մեքենաների գնահատում, 
բիզնեսի կառավարման աջակցություն, ապրանքի 
ցուցադրման ծառայություն, ապահովելով՝ 
գործարար տեղեկատվության հավաքագրումն 
ու տրամադրումը տեղեկատվության տվյալների 
բազայում, ապրանքների ուղիղ շուկայավարման 
ծառայություններ, շուկայի ուսումնասիրություն, 
շուկայագիտական ուսումնասիրություններ, 
վիճակագրական տեղեկատվության ապահովում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային գոր-
ծառնություններ. անշարժ գույքի հետ կապ ված 
գործառնություններ.

դաս 37. սարքավորումների վերանորոգում, 
սարքավորումների տեղակայում և պահպանում. 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, հաղոր-
դակցություն համակարգչային տերմինալների 
միջոցով, հաղորդագրությունների և պատկեր ների 

փոխանցում, ուղղորդող հաղորդակցություններ, 
ուղղորդող հաղորդակցություններ էլեկտրոնային 
սխեմաների կամ օպտիկամանրաթելային 
մալուխների միջոցով, էլեկտրոնային փոստ, 
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության 
վերաբերյալ.

դաս 42. գյուղատնտեսական ծառայու-
թյուններ, գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-
յություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում:
(740) Մ. Մխիթարյան

____________________

(210) 20130620 (111) 20704
(220) 14.05.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 14.05.2023
(730) Դավիթ Կասամանյան, Երևան, Շահումյան 

փող. 5, 1-ին նրբ., տուն 14, AM
(442) 05.06.2013
(540)

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

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

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.

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

____________________
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(210) 20130635 (111) 20705
(220) 17.05.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 17.05.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գայանե Գրի-

գորյան, Երևան, Օտյան 32, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(526) «WEDDING SALON» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
վարդագույն գույնով:

(511)
դաս 35. հարսանեկան զգեստների և 

աքսեսուարների վաճառք.
դաս 45. հարսանյաց հանդեսի կազմա-

կերպման հետ կապված ծառայությունների 
մատուցում, հարսանեկան զգեստների և աքսե-
սուարների վարձակալության հանձնում:  

____________________

(210) 20130682 (111) 20706
(220) 23.05.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 23.05.2023
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա-

րատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի, 

գինի, օղի): 
____________________

(210) 20130747 (111) 20707
(220) 04.06.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 04.06.2023
(730) Թաթուլ Խուդատյան, Երևան, Աերացիայի 

թաղ., 1-ին շ., բն. 28, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

____________________

(210) 20130751 (111) 20708
(220) 04.06.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 04.06.2023
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 03.07.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130760 (111) 20709
(220) 06.06.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 06.06.2023
(730) «Բի Էլ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 32, 

բն. 22, AM
(442) 18.07.2013
(540)
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(526) «clean» և «am» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 37. գրասենյակների և այլ տարածք-

ների, տների, առանձնատների, ճակատների 
(ֆասադների) մաքրման ծառայություններ, փա-
փուկ կահույքի, կաշվի քիմմաքրման ծառա-
յություններ, գորգերի մաքրման ծառայություններ:  

____________________

(210) 20130762 (111) 20710
(220) 06.06.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 06.06.2023
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB
(442) 20.08.2013
(540)

(511)
դաս 10. բժշկական և վիրաբուժական 

ապարատներ և գործիքներ, ինհալատորներ, 
մասեր և կցամասեր վերոնշյալ բոլոր ապրանք-
ների համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130763 (111) 20711
(220) 06.06.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 06.06.2023
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB
(442) 20.08.2013
(540)

(511)
դաս 10. բժշկական և վիրաբուժական ապա-

րատներ և գործիքներ, ինհալատորներ, մասեր 
և կցամասեր վերոնշյալ բոլոր ապրանք ների 
համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130791 (111) 20712
(220) 10.06.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 10.06.2023
(730) «Վոֆլ հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 

6, բն. 12, AM
(442) 18.07.2013
(540)

(526) «Waffle», «House», «Family Restaurant», 
«since 2012» գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ. հացահատիկային 

մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 
պաղպաղակ. վաֆլիներ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:  

____________________

(210) 20130799 (111) 20713
(220) 12.06.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 12.06.2023
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա-

րակի խճուղի 47/5, AM
(442) 03.07.2013
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(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20130804 (111) 20714
(220) 14.06.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 14.06.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նելլի Խաչատրյան, 

Երևան, Կոմիտաս 1 շ., բն. 175, AM
(442) 18.07.2013
(540)

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց վարդագույն, մուգ և բաց մանու-
շակագույն, մուգ և բաց կանաչ, դեղին, 
փիրուզագույն, նարնջագույն, շագա նա-
կագույն, կարմիր, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

____________________

(210) 20130807 (111) 20715
(220) 14.06.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 14.06.2023
(730) Դը Փոլո / Լորն Քամփնի, Լ.Փ., US
(442) 18.07.2013
(540)

(511)
դաս 9. հեռադիտակներ, քթակնոցներ, 

քթակնոցների պատյաններ, քթակնոցների 
շղթաներ, քթակնոցների պարաններ, մենակ-
նոցների պատյաններ, մենակնոցների շրջա-
նակներ, մենակնոցների պարաններ, մենակ-
նոցներ, ակնոցների պատյաններ, ակնոցների 
շրջանակներ, ակնոցների ապակիներ, ակնոցներ, 
արևային ակնոցների պատյաններ, արևային 
ակնոցների պարաններ, արևային ակնոցների 
շրջանակներ, արևային ակնոցների շղթաներ, 
արևային ակնոցներ.

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

դաս 18. կաշվե իրեր, այն է՝ տափակ 
ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար, ուսա-
պարկեր, լողափի պայուսակներ, պորտ ֆելներ, 
ձեռնափայտեր, քարտապանակներ, կանացի 
պայուսակներ, բանալիների պատյաններ, 
կաշվե ուսափոկեր, հովանոցներ, գրպանի 
դրամապանակներ, քսակներ, պարկիկներ, 
դպրոցական պայուսակներ, դպրոցական 
ուսապայուսակներ, փոկերով պայուսակներ, 
տնտեսական պայուսակներ, ճամպրուկներ, 
հագուստի համար պայուսակներ, մեծ պայու-
սակներ, ճամփորդական սնդուկներ, ճամ-
փորդական պայուսակներ, անձրևակալներ, 
դրամապանակներ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ և դեկորատիվ բարձեր.

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

դաս 35. տղամարդկանց, կանանց և 
երեխաների հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկների, 
աքսեսուարների և տնային պարագաների 
մանրածախ առևտրի և օնլայն առևտրի ծառա-
յություններ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20130824 (111) 20716
(220) 18.06.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 18.06.2023
(730) Հայկ Մխիթարյան, 0002, Երևան, Մաշտոցի 

20, AM
(442) 18.07.2013
(540)

(526) «ԱՎՏՈԱՈՒԴԻՈՏԵԽՆԻԿԱ» բառն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

____________________

(210) 20130873 (111) 20717
(220) 27.06.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 27.06.2023
(730) Մեդակ Գըզելշաֆթ Ֆյուր Քլինիշե Շպեցիալ-

փրեփարատե Մբհ, DE
(442) 20.08.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

քաղցկեղային և աուտոիմունային հիվան-
դությունների բուժման համար:
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________

(210) 20130884 (111) 20718
(220) 28.06.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 28.06.2023
(730) Մերիոթ Ինթըրնեշնլ, Ինք., US
(442) 18.07.2013
(310) 011497625   (320) 17.01.2013   (330) EM
(540)

(511)
դաս 35. ֆրանշիզային ծառայություններ, այն 

է՝ հյուրանոցների ստեղծման և գործարկման հետ 
կապված բիզնեսի կառավարման աջակցության 
տրամադրում. գործերի կառավարում գործա-
րարության ասպարեզում, այն է՝ հյուրանոցների 
կառավարում և գործարկում.

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ, ճաշա-
տեսակների և ըմպելիքների պատրաստման 
և առաքման ծառայություններ, բարերի 
ծառայություններ և հանգստի սենյակների 
ծառայություններ. առողջարանային հյուրա-
նոցների և ժամանակավոր կացարաններով 
ապահովման ծառայություններ, ընդհանուր 
օգտագործման միջոցների տրամադրում նիս-
տերի, կոնֆերանսների և ցուցահանդեսների 
անցկացման համար. բանկետների և հանդիսա-
վոր ընդունելությունների համար միջոցների 
տրամադրում հատուկ միջոցառումների անց-
կացման համար. հյուրանոցային համարների 
ամրագրման ծառայություններ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130887 (111) 20719
(220) 28.06.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 28.06.2023
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(442) 18.07.2013
(540)
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(554) Ծավալային նշան
(511)

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

____________________

(210) 20130890 (111) 20720
(220) 02.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 02.07.2023
(730) «Հիբրիդ սոլյուշնս» ՍՊԸ, Երևան, Մամի-

կոնյանց 48, 1-ին մասնաշենք, 5-րդ հարկ, 
5-րդ ս., AM

(442) 20.08.2013
(540)

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

(511)
դաս 37. օպտիկական-մանրաթելային 

բազմաշերտ հեռահաղորդակցության ցանցի 
շինարարություն.  էներգախնայող (LED) 
լուսատուների մոնտաժում և տեղադրում.

դաս 38. տարբեր տեսակի շարժվող 
օբյեկտների մոնիտորինգի ծառայություններ 
(GPRS-համակարգի միջոցով), հեռուստա-
հաղորդումների մալուխային (կաբելային) 
հեռարձակում:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130901 (111) 20721
(220) 03.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 03.07.2023
(730) Հովհաննես Կոշեցյան, 0057, Երևան, 

Նազարբեկյան փող., 8-րդ շ., բն. 18, AM
(442) 18.07.2013
(540)

(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 ժամա-
նակաչափ սարքեր.

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:  
____________________

(210) 20130906 (111) 20722
(220) 04.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 04.07.2023
(730) «Լյումիեր օպտիկս» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 

41-1 տարածք, AM
(442) 18.07.2013
(540)
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(526) «LUXURY EYEWEAR», «ԼՅՈՒՔՍ ԱԿՆՈՑ-
ՆԵՐ» գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 35. առևտուր:  

____________________

(210) 20130910 (111) 20723
(220) 04.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 04.07.2023
(730) Էննքո Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 06.08.2013
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար պա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ. հարդարանքի կոս-
մետիկական պարագաներ հիգիենիկ նպա-
տակների համար, պատրաստուկներ լոգանքի 
և ցնցուղի համար, ձեռքի և մարմնի քսուք-
ներ, լոսյոներ և ժելեր, եղունգների լաքեր, 
պատրաստուկներ արևայրուքի համար, պատ-
րաստուկներ արևից պաշտպանվելու համար. 
դիմահարդարման պատրաստուկներ շուրթերի, 
աչքերի և այտերի համար, շպարի հեռացման 
պատրաստուկներ, օդեկոլոններ, անուշաբույր 
ջուր, օծանելիքներ, եղունգների խնամքի պատ-
րաստուկներ, դեղերով չտոգորված մաշկի 
խնամքի պատրաստուկներ, դեղերով չտոգորված 
շուրթերի խնամքի պատրաստուկներ, մազերի 
խնամքի պատրաստուկներ, խոնավացնող 
պատրաստուկներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա տո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 

կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ-
ներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ 
և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ. արևային ակնոցներ, ակնոցներ. 
արևային ակնոցների շրջանակներ. ակնոցների 
շրջանակներ. ակնոցների պատյաններ. 
արևային ակնոցների պատյաններ. ակնոցների 
շղթաներ. ակնոցների պարաններ. ակնոցների 
և արևային ակնոցների լրացուցիչ պարագաներ. 
քթակնոցների շրջանակներ. ներբեռնվող 
էլեկտրոնային հրատարակություններ. լուսա-
վորվող նշաններ և ցուցանակներ. պաշտպանիչ 
ակնոցներ. մագնիսական ծածկագրված նվեր-
քարտեր և էլեկտրոնային ծածկագրված նվերի 
սերտիֆիկատներ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. ժամացույցների և 
այլ ժամանակաչափ սարքերի մասեր. ձեռքի 
ժամացույցներ. պատի և սեղանի ժամացույցներ. 
փոկեր և շղթաներ ձեռքի ժամացույցների համար. 
ձեռքի ժամացույցների կցամասեր. էլեկտրական 
ժամացույցներ. ոչ էլեկտրական ժամացույցներ. 
ձեռքի էլեկտրական ժամացույցներ. ձեռքի ոչ 
էլեկտրական ժամացույցներ. կախովի շղթաներ 
ձեռքի ժամացույցների համար. ապարանջաններ 
ձեռքի ժամացույցների համար. պատյաններ 
ժամացույցների համար. պատյաններ ձեռքի 
ժամացույցների համար.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական ճամ-
պրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնա փայտեր. մտրակներ, լծասարքեր 
և թամբագործական իրեր. պայուսակներ, 
կանացի պայուսակներ, կանացի տափակ 
պայուսակներ. ուսից կախվող պայուսակներ. 
կանացի երեկոյան պայուսակներ, դատարկ 
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վաճառվող պատյաններ կոսմետիկական 
պարագաների համար, դրամապանակներ, 
դրամապանակներ թղթադրամների համար, 
պատյաններ բանալիների համար, քսակներ 
մանրադրամի համար. քլատչ դրամաքսակներ, 
քլատչ պայուսակներ, տարբեր նպատակների 
պայուսակներ, մեծ պայուսակներ, գլանաձև 
պայուսակներ, կապերով պարկեր, ուսապար-
կեր, փոկերով պայուսակներ, պորտֆելներ, 
դպրոցական պայուսակներ, սուրհանդակի 
պայուսակներ, ճամփորդական պայուսակներ, 
իրերի համար պայուսակներ, վարկաքարտերի 
պատյաններ, այցեքարտերի պատյաններ, 
գոտկատեղի պայուսակներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
կոստյումներ. կուրտկաներ (հագուստ). վերնա-
հագուստ. վերնաշապիկներ. վերնաշապիկների 
ներդիրներ. զգեստներ. կիսաշրջազգեստներ. 
տաբատներ, անդրավարտիք, T-աձև շապիկներ. 
բաճկոնակներ. սվիտերներ. կիպ ներքնազգեստ 
(հագուստի պարագա). պուլովերներ. կաշվե 
հագուստ. կաշվե նմանակումներից հագուստ. 
լողազգեստ. լողափի հագուստ. ներքնազգեստ. 
սարաֆաններ. պիժամաներ. լոգանքի խալաթներ. 
երեխաների հագուստ. նորածինների հագուստ. 
տրիկոտաժե արտադրանք. գուլպաներ. զուգա-
գուլպաներ. տրիկոներ. նեյլոնից բարակ կանացի 
զուգագուլպաներ. անջրանցիկ հագուստ. 
պարային հագուստ. կոշիկներ մարմնա-
մարզության համար. ձեռնոցներ, շարֆեր, 
վզկապներ, գոտիներ (հագուստ), լողա-
գլխարկներ։ 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130911 (111) 20724
(220) 04.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 04.07.2023
(730) «Կոմբինատ փրոդաքշն» ՍՊԸ, Երևան, 

Հալաբյան 11-41, AM
(442) 18.07.2013
(540)

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

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդում:  

____________________

(210) 20130941 (111) 20725
(220) 13.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 13.07.2023
(730) «Հույս-96» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 20, AM
(442) 06.08.2013
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

____________________

(210) 20130942 (111) 20726
(220) 13.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 13.07.2023
(730) «Հույս-96» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 20, AM
(442) 06.08.2013
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:  

____________________
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(210) 20130945 (111) 20727
(220) 13.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 13.07.2023
(730) Արամ Հարությունյան, Երևան, Աթոյան 

անցուղի 9, բն. 9, AM
(442) 06.09.2013
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն ինտեր-

նետի միջոցով: 
____________________

(210) 20130947 (111) 20728
(220) 15.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 15.07.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 06.08.2013
(540)

(554) Ծավալային նշան
(526) «PREMIUM QUALITY»,  «NATURAL 

CHOCLATE», «CHOCLATE COVERED DRIED 
CHERRY & HAZELNUT», «310g» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

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

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

____________________

(210) 20130948 (111) 20729
(220) 15.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 15.07.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 06.08.2013
(540)

(526) «NATURAL PREMIUM CHOCOLATE» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

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

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

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

____________________

(210) 20130949 (111) 20730
(220) 15.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 15.07.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 06.08.2013
(540)
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(554) Ծավալային նշան
(526) «PREMIUM QUALITY»,  «NATURAL 

CHOCLATE» գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է ոսկեգույն, շագանակագույն, մանու-
շակագույն, կանաչ գունային համակ ցու-
թյամբ:

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

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

____________________

(210) 20130950 (111) 20731
(220) 15.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 15.07.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 06.08.2013
(540)

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

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

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

____________________

(210) 20130951 (111) 20732
(220) 15.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 15.07.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 06.08.2013
(540)

(554) Ծավալային նշան
(526) «PREMIUM QUALITY»,  «NATURAL 

CHOKLATE» գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

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

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

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

____________________

(210) 20130956 (111) 20733
(220) 16.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 16.07.2023
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
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(442) 06.08.2013
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

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

____________________

(210) 20130957 (111) 20734
(220) 16.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 16.07.2023
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(442) 06.08.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20130961 (111) 20735
(220) 16.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 16.07.2023
(730) Ազգային պարի ակադեմիա «Հովիկ 

ստուդիո» ՍՊԸ, 0015, Երևան, Պարոնյան, 
 շ. 9, բն. 20, AM
(442) 06.08.2013
(540)

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

(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

____________________

(210) 20130962 (111) 20736
(220) 17.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 17.07.2023
(730) Հովհաննես Արմենակի Խաչատրյան, ք. 

Էջմիածին, փ. Անդրանիկի, տուն 3, AM
(442) 06.08.2013
(540)



ԳՅՈՒՏԵՐ

45

ՄԱՍ 1

45

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12 

25 . 1 2 . 20 13

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

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

(511)
դաս 29. թռչնամիս (թարմ), թռչնամիս 

(սառեցված), թռչնամիս (աղացած), թռչնամիս 
(մասնատված՝ բուդ, թև, վիզ, դոշ, տոտեր, մեջք, 
սիրտ, թոք, քարաճիկ), թռչնամիս (կես հավ): 

____________________

(210) 20130965 (111) 20737
(220) 17.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 17.07.2023
(730) «Հիբրիդ սոլյուշնս» ՍՊԸ, Երևան, Մամի-

կոնյանց 48, 1-ին մասնաշենք, 5-րդ հարկ, 
5-րդ ս., AM

(442) 20.08.2013
(540)

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ և բաց մանուշակագույն գունային 
համակացությամբ:

(511)
դաս 38. հեռուստատեսային հեռարձակման 

ծառայություններ, մասնավորապես՝ ինտեր-
նետային հասանելիության (համացանցային) 
հեռուստատեսություն, կայքի միջոցով տրա-
մադրվող հեռուստատեսային ծառա յու թյուն ներ, 
IP հեռուստատեսություն, շարժական հեռուս-
տատեսություն, ըստ պահանջի տեսա գրու-
թյունների տրամադրում: 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130971 (111) 20738
(220) 18.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 18.07.2023
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 20.08.2013
(540)

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

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

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

____________________

(210) 20130972 (111) 20739
(220) 18.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 18.07.2023
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 06.08.2013
(540)

(511)
դաս 3. մաշկի խնամքի և անձնական 

հիգիենայի համար նախատեսված կոսմե-
տիկական միջոցներ, այն է՝ մաշկի խոնավաց-
ման միջոցներ, մարմնի լոսյոններ, մաշկի 
բալասաններ և քսուքներ, օճառներ, դեմքի 
մաքրման օճառներ, մարմնի օճառներ և մարմնի 
մաքրման միջոցներ, մարմնի հոտազերծիչ-
ներ, փրփուր սափրման համար, լոսյոններ 
սափրվելուց հետո օգտագործելու համար. 
անուշա բույր արտադրանք, այն է՝ օդեկոլոններ 
և մարմնի բուրավետ հեղուկացիրներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130975 (111) 20740
(220) 19.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 19.07.2023
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(730) Էլեոնորա Գալոյան, Երևան, Լալայան փ., 
շ. 47ա, բն. 75, AM

(442) 20.08.2013
(540)

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

հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130979 (111) 20741
(220) 22.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 22.07.2023
(730) «Էյ էնդ էմ Ֆայնենշլ քոնսալթինգ» ՓԲԸ, 

0014, Երևան, Կ. Ուլնեցու 49, բն. 39, AM
(442) 06.08.2013
(540)

(526) «CONSULTING» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային գոր-
ծառ նություններ. անշարժ գույքի հետ կապ ված 
գործառնություններ.

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

____________________

(210) 20130981 (111) 20742
(220) 22.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 22.07.2023
(730) «Բիզնես կոնցեպտ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. 

Նժդեհի 48/2, AM
(442) 06.08.2013
(540)

(511)
դաս 41. հրատարակչություն:  

____________________

(210) 20130983 (111) 20743
(220) 22.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 22.07.2023
(730) Յուրի Պողոսյան, Երևան, Պ. Դուրյան թ., 

34 շ., բն. 17, AM
(442) 06.08.2013
(540)

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, մոխրագույն, երկնագույն, սև 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

47

ՄԱՍ 1

47

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12 

25 . 1 2 . 20 13

(210) 20131003 (111) 20744
(220) 25.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 25.07.2023
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, Դիլիջան, 

Մյասնիկյան փող. 76, AM
(442) 20.08.2013
(540)

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

(511)
դաս 35. գովազդ:  

____________________

(210) 20131016 (111) 20745
(220) 26.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 26.07.2023
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք. 

Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM
(442) 06.08.2013
(540)

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

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակ ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20131029 (111) 20746
(220) 30.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 30.07.2023
(730) «Կայրոս» ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան փ., թիվ 

13, AM
(442) 20.08.2013
(540)

(526) «SHAURMA CLUB» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

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

որսամիս. մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. մուրաբա, կոմպոտ. սննդային 
յուղեր և ճարպեր.

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

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:  

____________________

(210) 20131033 (111) 20747
(220) 30.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 30.07.2023
(730) «Էյչնեթ» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 

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

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

(511)
դաս 38. միջազգային հեռախոսակապի 

ծառայություն: 
____________________
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(210) 20131038 (111) 20748
(220) 31.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 31.07.2023
(730) «Քեյ. Ար. Ջի. ինվեստ» ՍՊԸ, 0010, Երևան, 

Ամիրյան 12 շ., բն. 12, AM
(442) 20.08.2013
(540)

 
(526) «զեղչեր» գրառումը ինքնուրույն պահպա-

նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 

կանաչ, դեղին, սև, սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ: 

____________________

(210) 20131039 (111) 20749
(220) 31.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 31.07.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատուր 

Տոնոյան, Երևան, Բաշինջաղյան, 2-րդ նրբ., 
1-ին շ., բն. 46, AM

(442) 20.08.2013
(540)

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

(511)
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 

ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու 
համար:  

____________________

(210) 20131042 (111) 20750
(220) 31.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 31.07.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Միսակ Մելքոնյան, 

Երևան, Կոմիտաս 19, AM
(442) 20.08.2013
(540)

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

(511)
դաս 35. գովազդ և առևտուր:  

____________________

(210) 20131047 (111) 20751
(220) 01.08.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 01.08.2023
(730) Աշոտ Օհանյան, 0070, Երևան, Աղյուսա-

գործների 2, 75/1, AM, Ռուզաննա Նահա-
պետյան, 0033, Երևան, Վ. Համբար ձումյան 
97 շ., բն. 38, AM

(442) 20.08.2013
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, դեղին, կարմիր, սև, սպիտակ 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 29. կարտոֆիլի թթու: 

____________________

(210) 20131069 (111) 20752
(220) 05.08.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 05.08.2023
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(442) 20.08.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20131131 (111) 20753
(220) 16.08.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 16.08.2023
(730) «Շահումյան ալքո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

գ. Շահումյան, AM
(442) 06.09.2013
(540)

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

____________________

(210) 20131141 (111) 20754
(220) 22.08.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 22.08.2023
(730) «Ֆլեշ-թեգետա մոտորս» ՍՊԸ, Երևան, 

Ռուբինյանց 31, AM
(442) 06.09.2013
(540)

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

(511)
դաս 35. առևտուր, ներմուծում, գովազդ. 

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

դաս 37. ավտոմեքենաների տեխնիկական 
սպասարկում, շինարարություն. նորոգում. սար-
քավորումների տեղակայում:  

____________________

(210) 20131142 (111) 20755
(220) 22.08.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 22.08.2023
(730) «Ֆլեշ-թեգետա մոտորս» ՍՊԸ, Երևան, 

Ռուբինյանց 31, AM
(442) 06.09.2013
(540)

 
(511)

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

դաս 37. ավտոմեքենաների տեխնիկական 
սպասարկում, շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում:  

____________________
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(210) 20130101 (111) 20756
(220) 29.01.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 29.01.2023
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., Նյու Յորքի 

նահանգ, US
(442) 17.04.2013
(540)

(526) «NEW ORLEANS» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 41. զվարճությունների, դաստիա-

րակության, կրթության և ուսուցման ծառա-
յություններ կանոնավոր հեռուստատեսային 
և ռադիո ծրագրերի տեսքով՝ բասկետբոլի, 
բասկետբոլային կենդանի խաղերի և ցուցա-
դրումների կազմակերպման և անցկացման 
բնագավառում. բասկետբոլային խաղերի, 
մրցումների և բասկետբոլին վերաբերող ծրա-
գրերի ռադիո և հեռուստատեսային 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, գովազդա-
յին ակցիաներում և այլ բասկետբոլային 
նմանա տիպ միջոցառումներում, մրցումնե  րում, 
երեկոներում. երկրպագուների ակումբներ. 
զվարճությունների ծառայություններ, այն է՝ 
հեռուստատեսային և ինտերակտիվ հեռուս-
տատեսային ամենահետաքրքիր և կարևոր 
ծրագրերի, տեսագրումների, հոսքային տեսա-
գրումների, ինտերակտիվ տեսա ծրա գրերի 
ամենահետաքրքիր և կարևոր հատվածների 

ընտրության, ռադիոծրագրերի, ռադիո-
հաղորդման ամենահետաքրքիր և կարևոր 
հատվածների և ձայնագրումների տեսքով 
բասկետբոլի բնագավառում մուլտիմեդիային 
նյութեր պարունակող ցանցային կայքի 
տրամադրում. վիճակագրական տվյալների, 
ընդհանուր տվ յալների 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, մեծահասակ-
ների և երեխաների թիմային խաղեր, սեղանի 
խաղեր, գլուխկոտրուկ խաղեր, տարբեր բնույթի 
համատարած խաղեր, խաղեր-վիկտորինաներ. 
էլեկտրոնային հրատարակություններ, այն է՝ 
բասկետբոլին վերաբերող ամսագրերի, ուղե-
ցույցների, տեղեկագրերի, գունազարդման 
համար գրքերի, խաղերի ցուցակների օնլայն 
հրատարակում ինտերնետով. օնլայն ռեժիմում 
համակարգչային տվ յալների բազաների 
տրամադրում բասկետբոլի բնագավառում:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130509 (111) 20757
(220) 17.04.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 17.04.2023
(730) «Ռովա Ֆարմասյութիկլզ» ԼԹԴ, IE
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________
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(210) 20130510 (111) 20758
(220) 17.04.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 17.04.2023
(730) «Ռովա Ֆարմասյութիկլզ» ԼԹԴ, IE
(442) 20.06.2013
(540)

 
(511)

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

____________________

(210) 20130513 (111) 20759
(220) 18.04.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 18.04.2023
(730) ՖԴ Մենեջմենթ, Ինք., ը Դելավերի 

քորփորեյշն, US
(442) 05.06.2013
(540)

(526) «GREEN TEA» արտահայտությունը և 
«REVITALIZE» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:

(511)
դաս 3. օծանելիքային իրեր անձնական 

օգտագործման համար, մասնավորապես՝ 
օծանելիք, հոտավետ ջուր, անուշաբույր ջուր, 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն), քյոլնի ջուր 
(օդեկոլոն) և մարմնի սփրեյ. խոնավացնող 
լոսյոններ ու քսուքներ. բուրումնավետ լոսյոն-
ներ մարմնի համար, սկրաբներ ոտքերի ու 
մարմնի համար. միջոցներ սափրվելուց հետո 
օգտագործման համար. հոտավետ դիմափոշի 
մարմնի համար. ձեռքի, ոտքի, դեմքի և մարմնի 
քսուքներ. հոտազերծիչներ և հարդարանքի 
(արդուզարդի) միջոցներ քրտնելու դեմ (հար-
դարանքի (արդուզարդի) պարագաներ). մարմնի 
ժելեր, ժելեր լոգանքի և ցնցուղի համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130553 (111) 20760
(220) 26.04.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 26.04.2023
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

Կոմպանիա «Մայ», RU
(442) 05.06.2013
(540)

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

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

(511)
դաս 30. թեյ, ներառյալ՝ տերևավոր, պարկիկով, 

լուծվող, անուշաբույր թեյ, մրգային, 
խոտաբույսերով և ծաղկային թեյ, այլ 
հավելանյութերով թեյ, սառեցված թեյ. 
ըմպելիքներ թեյի հիմքի վրա:

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20130658 (111) 20761
(220) 22.05.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 22.05.2023
(730) «Էկո վոշ» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 

68/54, AM
(442) 20.06.2013
(540)
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(526) «ECO» և «AM» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 37. մաքրման և լվացման ծառայու-

թյուններ, տրանսպորտային միջոցների լվացում 
և մաքրում: 

____________________

(210) 20130700 (111) 20762
(220) 24.05.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 24.05.2023
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

«ՏեխնոՆԻԿՈԼ», RU
(442) 03.07.2013
(540)

 
(511)

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

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

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

____________________

(210) 20130750 (111) 20763
(220) 04.06.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 04.06.2023

(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ-
վեննոստյու «Օբյեդինյոննիյե ավտոմոբիլնիյե 
տեխնոլոգիի», RU

(442) 03.07.2013
(540)

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

(511)
դաս 12. ավտոբուսներ. հեռավոր ուղերթի 

ավտոբուսներ. ավտոտնակներ. ավտոմոբիլ-
ներ. տարբեր նշանակության փոխադրող 
ավտոմոբիլներ. սպորտային ավտոմոբիլներ. 
բետոնախառնիչ ավտոմոբիլներ. սառնարան-
ավտոմոբիլներ. ավտոկցանքներ. ավտոմո-
բիլի մեղմիչներ. տրանսպորտային միջոց-
ների կախոցների մեղմիչներ. բեռնատեղեր 
տրասն  պորտային  միջոցների  համար. 
ավտո մոբիլային բեռնատեղեր դահուկների 
համար. ավտոմոբիլների թափարգելներ. 
տրանսպորտային միջոցների թափարգելներ. 
տրանսպորտային միջոցների անվակալանդներ. 
արգելակի կալուններ տրանսպորտային 
միջոցների համար. բեռնամբարձ կողեզրեր 
(շրջակողեր) (տրանսպորտային միջոցների 
մասեր). երկաթուղային տրանսպորտային 
միջոցների թափամեղմիչներ. շարժական 
բուֆետներ, խորտկարաններ (ավտոմոբիլներ). 
վագոնիկներ. կործվող բեռնատար վագոնիկներ. 
վագոններ (երկաթուղի). ննջավագոններ. 
վագոն-ռեստորաններ. վագոն-սառնարաններ 
(երկաթուղային տրանսպորտ). փոխհաղորդիչ 
լիսեռներ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար. հեծանիվներ. տրանս-
պորտային միջոցների դողերի փականներ. 
ավտոմոբիլների հետծալովի թափքածածկեր. 
մանկասայլակների հետծալովի թափքա ծածկեր. 
տրանսպորտային միջոցների հետ ծալովի 
թափքածածկեր. բեռնատարներ. տրանս-
պորտային միջոցների ազդանշանային շչակ-
ներ. տրասնպորտային միջոցների թրթուրներ 
(թրթուրաժապավեններ). տրանսպորտային 
միջոցների դռներ. հեծանիվների շարժիչներ. 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
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շարժիչներ. վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների ռեակտիվ շարժիչներ. վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների քարշային շար-
ժիչներ. պտուտակավոր շարժասարքեր. պտու-
տակավոր շարժասարքեր ոչ մեծ նավերի 
համար. ինքնակպչուն ռետինե կարկատաններ 
դողերի օդախցիկի նորոգման համար. հետևի 
դիտահայելի. օդաճնշական դողերի օդախցիկ-
ներ. տրանսպորտային միջոցների շարժիչների 
ծածկոցներ. հենատուփեր (քարտերներ) 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
մեխանիզմների համար, բացառությամբ 
շարժիչների համար նախատեսվածների. կա-
տերներ. տրանսպորտային միջոցների անիվ-
ներ. արգելակի կոճղակներ ավտոմոբիլ ների 
համար. անվաթասակներ. մանկասայլակներ. 
մոտոցիկլետների սայլակներ. տրանսպորտային 
միջոցների արգելակի լրակազմ. վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների փոխանցումների 
տուփեր. անվակունդերի ամրակներ. հիվանդների 
բազկաթոռ-սայլակներ. վառելիքի բաքերի 
կափարիչներ. ավտոմոբիլների թափքեր. 
բեռնատարների թափքեր. տրանսպորտային 
միջոցների թափքեր. դողերի վերականգնման 
պաշտպանաժապավեններ.  վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների ուժային մեխա-
նիզմներ. մոպեդներ. սայլակավոր մոտո-
ցիկլետներ. մոտոցիկլետներ. վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների առաջանցման 
կցորդիչներ. վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոց ների կցորդիչի ագույցներ. դողի օդա խցիկի 
նորոգման համար նախատեսված գործիք-
ների և պարագաների լրակազմ. օդապոմպեր 
(տրանս պորտային միջոցների պարագաներ). 
տրանսպորտային միջոցների ներքին պաստառ. 
տրանսպորտային միջոցների անվահեցեր. 
տրանսպորտային միջոցների պատուհաններ. 
տրանսպորտային միջոցների սռնիներ. 
ցոլալապտերի մաքրիչներ. հեծանիվների 
ոտնակներ. վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների ատամնավոր փոխանցիչներ. 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
գլխակալներ. հեծանիվների ոտնատեղեր 
(հեծանիվների մասեր). տրանսպորտային 
միջոցների ոտնատեղեր. անվտանգության 
բարձիկներ (ավտոմոբիլների անվտանգության 
միջոցներ). դողածածկաններ. ոլորող մոմենտի 
կերպափոխիչներ վերգետնյա տրանսպորտային 

միջոցների համար. ավտոմոբիլների սարքերի 
վահանակների վրա տեղադրվող վառիչներ. 
տրանսպորտային միջոցների հակաշլացման 
հարմարանքներ. տրանսպորտային միջոց-
ների հակահափշտակիչ հարմարանքներ. 
ավտոմոբիլների արևապաշտպան հարմա-
րանքներ. սահումը կանխարգելող հարմա-
րանքներ տրանսպորտային միջոցների դողերի 
համար. տրանսպորտային միջոցների անիվ-
ների հավասարակշռման հակակշիռներ. 
տրանսպորտային միջոցների մեղմիչ զսպանակ-
ներ. հեծանիվների շրջանակներ. վեր գետնյա 
տրանսպորտային միջոցների ռեդուկտորներ. 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
անվտանգության գոտիներ. տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների անվտանգության 
կապովի գոտիներ. տրանսպորտային միջոց-
ների կախոցների զսպաններ. տրանսպորտային 
միջոցների ղեկանիվներ. ղեկեր. հեծանիվների 
ղեկեր. հեծանիվների ծնկավոր լծակներ. 
տրանսպորտային միջոցների արգելակային 
սեգմենտներ. տրանսպորտային միջոցների 
բեռնացանցեր. տրանսպորտային միջոցների 
հակահափշտակիչ ազդասարքեր. տրանս-
պորտային միջոցների հետընթացքի ազդա-
սարքեր.  տրանսպորտային միջոցների 
անվտանգության մանկական նստոցներ. 
տրանսպորտային միջոցների նստոցներ. 
տրանսպորտային միջոցների հիդրավլիկ 
համակարգեր. տրանսպորտային միջոցների 
անվաճաղեր. տրանսպորտային միջոցների 
սփոյլերներ. սանիտարա- տրանսպորտային 
միջոցներ. ջրային տրանսպորտային միջոցներ. 
հեռակառավարմամբ տրանսպորտային 
միջոցներ, բացառությամբ խաղալիքների. 
էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներ. 
հողմապակիներ. հողմապակիների ապակե-
մաքրիչներ. հեծանիվների կանգ նակ ներ. 
հեծանիվների անվակունդեր. տրանսպորտային 
միջոցների անվակունդեր. երկաթու ղային 
կցիչներ.  տրանսպորտային միջոց ների 
կցանքների կցիչներ. վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների կցորդիչներ. ձուլա-
սայլակներ. կործվող սայլակներ. վերելակով, 
ամբարձիչով սայլակներ. տրանսպորտային 
միջոցների արգելակներ. տրանսպորտային 
միջոցների ոլորալիսեռներ. տրակտորներ. 
տրամվայներ. վերգետնյա տրանսպորտային 
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միջոցների փոխհաղորդակներ. ռազմական 
տրանսպորտ. վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների տուրբիններ. տրանսպորտային 
միջոցների շրջադարձի ցուցիչներ. անվաճաղերի 
ձգիչ սարքեր. ֆուրգոններ (տրանսպոր տային 
միջոցներ). տրանսպորտային միջոցների 
ընթացային մասեր. ավտոմոբիլների շղթաներ. 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
շարժաբեր շղթաներ. սահումը կանխարգելող 
շղթաներ. վերգետնյա տրանսպորտային 
մ ի ջ ո ց ն ե ր ի  փ ո խ հ ա ղ ո ր դ ի չ  շ ղ թ ա ն ե ր . 
պահեստային անիվների պատյաններ. 
տրանսպորտային միջոցների ղեկերի պատ-
յաններ .  տրանսպորտային  միջոցների 
նստոցների ծածկոցներ. տրանսպորտային 
միջոցների ծածկոցներ. ավտոմոբիլների 
շասսի. տրանսպորտային միջոցների շասսի. 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
շարժաթևեր, բացառությամբ շարժիչների 
մասեր հանդիսացողների. սռնու վզիկներ. 
հեծանիվների ժանանիվներ. ավտոմոբիլների 
դողեր. տրանսպորտային միջոցների դողեր. 
օդաճնշական դողեր. դողերի բութակ ներ. 
հակացեխային վահանակներ. վեր գետնյա 
տրանսպորտային միջոցների է լեկտրա-
շարժիչներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործա րարության 
ասպարեզում. ներմուծման-արտահանման 
գործակալություններ.  տեղեկատվական 
գործակալություններ առևտրի ոլորտում. 
գովազդային գործակալություններ. ինքն-
արժեքի վերլուծություն. գովազդների տեղա-
դրման տարածքների վարձակալություն. 
աուդիտ. վարձակալման բյուրո. տվյալների 
ավտոմատացված հիմնապաշարի վարում. 
հաշվապահական փաստաթղթերի վարում. 
հաշիվների դուրս գրում. փորձա քննու թյուն 
գործարարության ասպարեզում (արդյու նավե-
տության փորձաքննություն). ապրանքների 
ցուցադրում. հաղորդա գրու թյունների գրառում. 
հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն. 
շուկայի հետազոտություն. գործարար տեղե-
կատվություն. առևտրի վերաբերյալ տեղե-
կատվություն և խորհուրդներ սպառողների 
համար (սպառողական տեղեկատվություն 
ապրանքների վերաբերյալ). հետազոտություն-

ներ գործարարության ասպարեզում. կոնյունկ-
տուրային հետազոտություններ. շուկա յավարման 
հետազոտություններ. աշխատակազմի համա-
լրում. գործերի կառավարման և կազմա-
կերպման հարցերով խորհրդատվություն 
գործարարության ասպարեզում. գործերի 
կազմակերպման խորհրդատվություն գործա-
րարության ասպարեզում. գործերի կառա-
վարման խորհրդատվություն գործա րարության 
ասպարեզում. անձնակազմի կառավարման 
հարցերով խորհրդատվություն. մասնագի-
տական խորհրդատվություն գործարարության 
ասպարեզում. գովազդի մակետավորում. 
շուկայավարում. սպորտի կառավարում (մար-
զիկների գործերի կառավարում գործա րա-
րության ասպարեզում). տպագրական նյու-
թերի դիտում. գովազդային նյութերի նորա-
ցում. տեքստերի մշակում. առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով ցուցահանդեսների 
կազմակերպում. թերթերի բաժանորդագրման 
կազմակերպում երրորդ անձանց համար. 
կոմերցիոն կամ գովազդային նպատակներով 
առևտրային տոնավաճառների կազմակերպում. 
ցուցափեղկերի ձևավորում. առևտրային գործու-
նեության գնահատում. վճարման փաստա-
թղթերի պատրաստում. համակարգչային 
ֆայլերում տեղեկատվության որոնում երրորդ 
անձանց համար. հովանավորների որոնում. 
օժանդակություն գործերի կառավարման 
ոլորտում. օժանդակություն առևտրային կամ 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման ոլորտում. մանրածախ առևտրի 
նպատակով ապրանքների ներկայացում 
բոլոր մեդիամիջոցներով. տնտեսական 
կանխատեսում .  աճուրդային վաճառք. 
ապրանքների խթանում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ֆիլմերի արտադրություն. 
գրա սենյակային սարքավորումների և սար-
քերի վարձույթ. գովազդային տեքստերի 
հրապարակում. ռադիոգովազդ. աֆիշների 
փակցնում. արտաքին գովազդ. նմուշների 
տարածում. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի ցրում. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. գովազդ. ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային համացանցում. 
գովազդ փոստով. հեռուստատեսային գովազդ. 
վիճակագրական տվ յալների հավաքում և 
տրամադրում. համակարգչային տվ յալների 
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հիմնապաշարում տեղեկատվության հավաքում. 
գործառնությունների և գործարքների վերա-
բերյալ տեղեկություններ գործարարության 
ասպարեզում. համակարգչային տվ յալների 
հիմնապաշարում տեղեկատվության համա-
կարգում. խորհրդատվական ծառա յություն-
ներ գործերի կառավարման ոլորտում. հար-
կագրերի կազմում. հաշիվների վերաբերյալ 
հաշվետվությունների կազմում. թերթերի 
գովազդային վերնագրերի, խորագրերի կազ-
մում. հեռաշուկայավարում. աշխատակազմի 
ընտրության ժամանակ հոգեբանական 
տեստավորում. հյուրանոցների կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. առևտրի 
ոլորտում ապրանքների և ծառայությունների 
լիցենզիաների կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ապրանքների պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ծառայություն-
ներ հասարակական հարաբերությունների 
ոլորտում. ձեռնարկությունների տեղափոխման 
ծառայություններ. գների համեմատման ծառա-
յություններ. մատակարարման ծառա յություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանք ների գնում 
և ձեռնարկատերերին դրանցով ապահովում). 
ենթակապալային ծառայություններ (կոմերցիոն 
օժանդակություն).

դաս 36. անշարժ գույքի գործառնություններ. 
անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություն-
ների գործակալություններ. ֆինանսական վեր-
լուծություն. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
գրասենյակների վարձակալություն (անշարժ 
գույք). բնակարանների բյուրո (անշարժ 
գույք). վարձավճարների բռնագանձում. 
արժեթղթերի թողարկում. ներդրում. ֆինան-
սական հարցերով խորհրդատվություն. 
գրավադրմամբ վարկավորում. առևտրա-
արդյունաբերական գործունեության լուծարում 
(ֆինանսական ծառայություններ). ֆինանսա-
կան կառավարում. գործոնում. անշարժ գույքի 
գնահատում. ֆինանսական գնահատում 
(ապահովագրություն, դրամագործություն, 
անշարժ գույք). վերանորոգման արժեքի ֆինան-
սական գնահատում. երաշխավորություն. 
միջնորդություն անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններում. միջնորդություն ապահո-
վագրության ընթացքում. փոխատվության տրա-
մադրում (ֆինանսավորում). գրավադրմամբ 
փոխատվությունների տրամադրում. ֆինան-

սական հովանավորություն. հիփոթեքային 
փոխատվություններ. փոխատվություններ 
տարաժամկետ մարումով. անշարժ գույքի 
կառավարում. մաքսային միջնորդների ծառա-
յություններ. ֆինանսավորում. արժեքավոր իրերի 
պահպանում. հարկային փորձաքննություն.

դաս 37. նորոգում. սարքավորումների 
տեղակայում. ամբողջովին կամ մասամբ մաշված 
շարժիչների վերականգնում. ամբողջովին կամ 
մասամբ մաշված մեքենաների վերականգնում. 
դողերի պահպանաշերտի վերականգնում. 
դողածածկանների վուլկանացում (նորոգում). 
կառույցների, շինությունների հերմետիկացում 
(շինարարություն). ախտահանում. դերա տի-
զացիա (կրծողների ոչնչացում). քարթրիջ-
ների (տոներների) լիցքավորում. կառույց-
ների, շինությունների մեկուսացում. նորոգ-
ման հարցերով տեղեկատվություն. շինա-
րարության հարցերով տեղեկատվություն. շինա-
րարության հարցերով խորհրդատվություն. 
ավտոմոբիլների լվացում. պատուհանների 
լվացում. տրանսպորտային միջոցների լվա-
ցում. շինարարական աշխատանքների (վերա-
հսկողական-կառավարման) հսկում. հակա-
կոռոզիական մշակում. տրանսպորտային 
միջոցների հակակոռոզիական մշակում. 
զմռնիտե թղթով մշակում. պեմզայով կամ 
ավազով մշակում. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկում. ցուցանակների 
ներկում և նորացում. կառույցների, շինու-
թյունների (արտաքին մակերևույթի) մաքրում. 
տրանսպորտային միջոցների ողորկում, փայ-
լեցում. տրանսպորտային միջոցների կոտրվածք-
ների, վնասվածքների համար օժանդակու-
թյուն (նորոգում). բուլդոզերների վարձույթ. 
փողոցների մաքրման, հավաքման մեքենաների 
վարձույթ. մաքրման մեքենաների վարձույթ. 
ամբարձիչների վարձույթ (շինարարական 
սարքավորում). շինարարական տեխնիկայի 
վարձույթ. էքսկավատորների վարձույթ. 
գազափականագործատեխնիկական և ջրա-
տար աշխատանքներ. քարաշինարարական 
աշխատանքներ. կարմրափայտագործի աշխա-
տանքներ (նորոգում). տանիքածածկման 
աշխատանքներ. ներկարարական աշխա-
տանքներ. ատաղձագործական աշխատանքներ. 
ստորջրյա նորոգման աշխատանքներ. սվաղային 
աշխատանքներ. բաց հանքերի շահագործում. 
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ավտոմոբիլների նորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. պոմպերի նորոգում. պաստառի 
նորոգում. տրանսպորտային միջոցների յուղում. 
շինարարական շինությունների, կառույցների 
քանդում. պահեստների կառուցում և վերա-
նորոգում. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկման կայաններ 
(վառելիքով լիցքավորում և սպասարկում). 
խողովակաշարերի շինարարություն և տեխնի-
կական սպասարկում. արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների շինարարություն. տոնա-
վաճառային կրպակների և պավիլիոնների 
շինարարություն. շինությունների, կառույցների 
մաքրում, հավաքում (ներքին). փողոցների 
մաքրում. մակաբույծների ոչնչացում, բացա-
ռությամբ գյուղատնտեսական վնասա տուների. 
դռների և պատուհանների տեղադրում. վերե-
լակների  տեղադրում և նորոգում. ջեռուցման 
սարքավորումների տեղակայում և նորոգում. 
պահպանական ազդասարքերի տեղակայում 
և նորոգում. վառարանների տեղակայում և 
նորոգում. հեռախոսների տեղակայում և նորոգում. 
օդի լավորակման սարքերի տեղակայում 
և նորոգում. հրդեհային ազդասարքերի 
տեղա կայում և նորոգում. սառնարանային 
սարքավորումների տեղակայում և նորոգում. 
էլեկտրասարքերի տեղակայում և նորոգում. 
համակարգիչների տեղակայում, սպասարկում 
և նորոգում. մեքենայական սարքավորումների 
տեղակայում, նորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում.  գրասենյակային տեխնիկայի 
և սարքավորումների տեղակայում, նորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում. էլեկտրական 
կայանքների աշխատանքների ժամանակ 
առաջացած անսարքությունների վերացում. 
ծխնելույզների մաքրում. շոգեկաթսաների 
մաքրում և նորոգում. տրանսպորտային միջոց-
ների մաքրում: 
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130792 (111) 20764
(220) 11.06.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 11.06.2023
(730) «Պիկանտ համ» ՍՊԸ, Երևան, Բաբայան 

3, AM
(442) 03.07.2013

(540)

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

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

(511)
դաս 30. հացաբուլկեղեն:  

____________________

(210) 20130870 (111) 20765
(220) 26.06.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 26.06.2023
(730) «Ղարաբաղ տելեկոմ» ՓԲԸ, Ստեփա-

նակերտ, Նելսոն Ստեփանյան 14, AM
(442) 18.07.2013
(540)

(556) Ձայնային նշան
(511)

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:  
____________________
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(210) 20130874 (111) 20766
(220) 27.06.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 27.06.2023
(730) Հովհաննես Կարապետյան, Երևան, Հ. 

Հակոբյան 1, բն. 158, AM
(442) 18.07.2013
(540)

(526) «BEAUTY CREATOR» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

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

____________________

(210) 20130904 (111) 20767
(220) 03.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 03.07.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սեյրան Դավթյան, 

Արարատի մարզ, ք. Մասիս, 17/8 շ., բն. 26, AM
(442) 18.07.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույնով:

(511)
դաս 20. կահույք: 

____________________

(210) 20130995 (111) 20768
(220) 24.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 24.07.2023
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, գ. 

Հաղթանակ, AM

(442) 20.08.2013
(540)

(526) «3 in 1», «classic», «open here» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 30. սուրճ:  

____________________

(210) 20130996 (111) 20769
(220) 24.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 24.07.2023
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, գ. 

Հաղթանակ, AM
(442) 20.08.2013
(540)
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(526) «3 in 1», «strong», «open here» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 30. սուրճ: 

____________________

(210) 20130997 (111) 20770
(220) 24.07.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 24.07.2023
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, գ. 

Հաղթանակ, AM
(442) 20.08.2013
(540)

(526) «3 in 1», «light», «open here» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 30. սուրճ:  

____________________

(210) 20131043 (111) 20771
(220) 01.08.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 01.08.2023
(730) «Պերսեյ սթայլ» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 

17, բն. 29, AM
(442) 06.09.2013
(540)

 

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

____________________

(210) 20131073 (111) 20772
(220) 06.08.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 06.08.2023
(730) Գևորգ Հակոբի Մարտիրոսյան, Արարատի 

մարզ, ք. Մասիս, Մասիս կայարան, 2-րդ 
թաղ., 1-ին փ., տուն 57, AM

(442) 20.08.2013
(540)

 
(526) «LEGAL CENTRE» արտահայտությունն 

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 

կապույտ և սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ:

(511)
դաս 45. իրավաբանական, փաստաբանական 

ծառայություններ. անվտանգության ծառա-
յություններ սեփականության և անհատի 
պաշտպանության համար. այլ անձանց կողմից 
մատուցվող անհատական և սոցիալական 
ծառայություններ անհատի կարիքները հոգալու 
համար:  

____________________
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(210) 20131074 (111) 20773
(220) 06.08.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 06.08.2023
(730) Վահե Անդրանիկի Խաչատրյան, Երևան, 

Նոր-նորքի 9-րդ զանգված, շ. 13, բն. 50, AM
(442) 20.08.2013
(540)

 
(526) «TATOO SALON STUDIO» արտահայտությունն 

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)

դաս 44. դաջում (տատուաժ), փիրսինգ, 
բժշկական ծառայություններ. անասնաբուժական 
ծառայություններ. կենդանիների և մարդկանց 
հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառայություններ. 
գյուղատնտեսական, այգեգործական և անտա-
ռային ծառայություններ:  

____________________

(210) 20131107 (111) 20774
(220) 12.08.2013 (151) 02.12.2013
 (181) 12.08.2023
(730) «Գոլդ էյջ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 

2/1, բն. 10, AM
(442) 06.09.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնավո-

րապես՝ հայկական կոնյակ (բրենդի):  
____________________

(210) 20130256 (111) 20775
(220) 28.02.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 28.02.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սլավա Պողոսյան, 

ԼՂՀ, Հադրութ, Շահումյան 3, AM
(442) 20.06.2013

(540)

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

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

(511)
դաս 30. դոշաբ:

(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(210) 20130303 (111) 20776
(220) 14.03.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 14.03.2023
(730) Փարֆյումս Քրիսթիան Դիոր, FR
(442) 20.06.2013
(310) 12/3949304   (320) 27.09.2012   (330) FR
(540)

(511)
դաս 3. դիմահարդարման միջոցներ:

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20130490 (111) 20777
(220) 12.04.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 12.04.2023
(730) «Արարատ» Արտադրական կոոպերատիվ, 

Երևան, Արշակունյաց 135, AM
(442) 06.05.2013
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց և մուգ կարմիր գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 29. մսամթերք: 

____________________

(210) 20130547 (111) 20778
(220) 26.04.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 26.04.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

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

(442) 17.05.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:  

____________________

(210) 20130581 (111) 20779
(220) 02.05.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 02.05.2023
(730) Թեքոու Բել Քորփ., US
(442) 20.06.2013
(540)

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

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

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

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

____________________

(210) 20130587 (111) 20780
(220) 02.05.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 02.05.2023
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 37. շարժիչային տրանսպորտային 

միջոցների, շարժիչների և մասերի վերանորոգում, 
տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ սպա-
սարկում:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130630 (111) 20781
(220) 16.05.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 16.05.2023
(730) «Տավուշի մարզի միջազգային հայրե-

նակցական միավորում» ՀԿ, Տավուշի մարզ, 
գ. Ոսկեվան, 1-ին փ., տուն 32, AM

(442) 03.07.2013
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(540)

(526) «ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» 
արտա հայտությունն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

____________________

(210) 20130634 (111) 20782
(220) 17.05.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 17.05.2023
(730) «Իմպերիալ պալաս հոթել» ՍՊԸ, Երևան, 

Կորյունի փ., շ. 23, AM
(442) 05.06.2013
(540)

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

(511)
դաս 43. հյուրանոցային ծառայությունների:  

____________________

(210) 20130685 (111) 20783
(220) 23.05.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 23.05.2023
(730) «Պանարմենիան մեդիա գրուպ» ՓԲԸ, 

Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM
(442) 20.06.2013
(540)

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

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

____________________

(210) 20130703 (111) 20784
(220) 24.05.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 24.05.2023
(730) «Արամ և Արաքսյա Դավթյաններ» ՍՊԸ, 

Երևան, Սվաճյան 62/20, AM
(442) 20.06.2013
(540)

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

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

____________________
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(210) 20130746 (111) 20785
(220) 04.06.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 04.06.2023
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM
(442) 03.07.2013
(540)

(526) «KING SIZE CIGARETTES» արտա հայ-
տությունն և «BLUE» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է  սպիտակ, կապու յտ, երկնագու յն, 
արծաթագույն և բաց մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 34. գազի բալոններ վառիչների 

համար. ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքու յկներ,  խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. կայծքարեր. 
մեքենաներ սիգարների կտրման համար. 
սիգարների ծխափողեր. սիգարետների 
ծխափողերի ծայրակալներ. սիգարների և 
սիգարետների ծխափողերի սաթե ծայրակալներ. 
մոխրամաններ, թքամաններ ծխախոտի համար. 
ծխամորճի տակդիրներ. հարմարանքներ 
ծխամորճերի մաքրման համար. սիգարետներ, 
պապիրոսներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթ-

ներ ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր. 
ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. 
ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները և պապիրոսները 
փաթաթելու համար. սիգարետի զտիչներ. 
առանց ծխախոտի պապիրոսի պարկուճի 
մասեր. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

____________________

(210) 20130816 (111) 20786
(220) 17.06.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 17.06.2023
(730) Դը Ջիլլեթ Քամփընի, US
(442) 20.08.2013
(540)

(511)
դաս 8. ածելիներ և ածելիների սայրեր. սայրեր 

պարունակող բաշխիչ սարքեր, կասետներ, 
կալիչներ (բռնիչներ) և քարթրիջներ՝ բոլորը 
հատուկ նախատեսված սայրերի պարունակման 
համար. մասեր և կցամասեր վերոնշյալ բոլոր 
ապրանքների համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130871 (111) 20787
(220) 26.06.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 26.06.2023
(730) Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի 

նահանգ, US
(442) 18.07.2013
(540)

(511)
դաս 5. վնասատու բույսերի, միջատների, 

կենդանիների և մակաբույծների վերացման և 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ինսեկտիցիդներ. 
պատրաստուկներ ցեցի դեմ. ռեպելենտներ 
(միջատներին վանող միջոցներ):
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20130883 (111) 20788
(220) 28.06.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 28.06.2023
(730) Գարդիըն Յուրըփ Ս.ա.ռ.լ., LU
(442) 20.08.2013
(540)

(511)
դաս 12. ապակյա պատուհաններ տրանս-

պորտային միջոցների համար. դիմապակիներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. հետևի 
դիտահայելիներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. կողային հետևի դիտահայելիներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. դիտա-
հայելիներ տրանսպորտային միջոցների համար.

դաս 19. շինարարական ապակի. ճարտա-
րապետության բնագավառում օգտագործվող 
ապակի. շինարարական ապակե պանելներ և 
թերթեր. չերիզակալված պատուհանի ապա-
կիներ շինարարության մեջ օգտագործման 
համար, այն է պատուհանի շրջանակներում 
մոնտաժման համար մեկուսիչ ապակիներ. 
տափակ կամ եզրագծային ապակե պանելներ և 
թերթեր պատուհաններում, դռներում, ցնցուղի 
հատվածամասերում և ներքին պատերում 
օգտագործելու համար. ապակի ջերմոցներում 
օգտագործելու համար. ապակի արևային 
պանելներում օգտագործելու համար. ապակի 
ֆոտոէլեկտրական մոդուլներում օգտագործելու 
համար. ապակի արևային էներգիայի կուտակման 
սարքերում օգտագործելու համար.

դաս 20. ապակի կահույքի մեջ օգտագործելու 
համար. ապակյա կահույք. ապակի նկարների 
երիզակալման համար. հայելիներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130918 (111) 20789
(220) 10.07.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 10.07.2023
(730) «Օպտիմում» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհ 

48/2, AM

(442) 06.08.2013
(540)

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

(511)
դաս 41. ուսումնական կենտրոն:  

____________________

(210) 20130923 (111) 20790
(220) 10.07.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 10.07.2023
(730) «Մառանիկ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4-րդ 

փող., շենք 19, AM
(442) 06.08.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է դեղին, սպիտակ, շագանակագույն, 
կարմիր, կապույտ, սև, մանուշակագույն, 
դարչնագույն, արծաթագույն գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-

ծական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, կենդանիներ, թարմ մրգեր և 
բանջարեղեն, սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ, կեր կենդանիների համար, ածիկ.

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

____________________
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(210) 20130924 (111) 20791
(220) 10.07.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 10.07.2023
(730) «Մառանիկ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4-րդ 

փող., շենք 19, AM
(442) 06.08.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, սպիտակ, շագանակագույն, կարմիր, 
կապույտ, մանուշակագույն, դարչնագույն, 
արծաթագույն գունային համակցությամբ:

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

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

____________________

(210) 20130925 (111) 20792
(220) 10.07.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 10.07.2023
(730) «Զեթ ընդ էյ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4, թիվ 

5, AM
(442) 06.08.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
գույնով:

(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 

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

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
կոսմետիկայի, օծանելիքների և օծանելիքների 
պարագաների, օճառների, եթերային յուղերի, 
խունկերի, բուրավետ փայտերի, անուշաբույր 
չորացված բույսերի, մարմնի և մազերի խնամքի, 
բուժման լոսյոնների և պատրաստուկների, 
ատամի փոշիների և մածուկների, սպիտակե-
ղենը բուրումնավետ դարձնելու համար անու-
շահոտ պարագաների, լոգանքի յուղերի, կոշիկ-
ների քսուքների, կաշվի քսուքների, մոմերի, 
բուրում նավետ մոմերի, ձեռքի գործիքների 
և պարագաների, դանակավոր իրերի, սառը 
զենքերի, պատառաքաղների և գդալների, 
ածելիների, լուսանկարչական սարքերի, լուսա-
նկարչական սարքերի պատյանների, տեսա-
խցիկների, տեսախցիկների պատյանների, 
ակնոցների և հպաոսպնյակների (լինզաների) 
պատյանների, քնելու համար աչքերի կապերի, 
ակնոցների շրջանակների, ակնոցների, արևային 
ակնոցների, ակնոցների համար նախատեսված 
շղթաների, սպորտային պաշտպանիչ ակնոցների, 
հեռադիտակների, պաշտպանիչ սպորտային 
սաղավարտների, հեռախոսների, բջջային 
հեռախոսների, ռացիաների, ականջակալ-
ների, բջջային հեռախոսների պատյանների, 
երաժշտություն լսելու համար նախատեսված 
ական ջակալների, լազերային սկավառակների 
(ձայնային, տեսաձայնային), էլեկտրոնային 
օրագրերի, լազերային սկավառակների 
համար նախատեսված փոքր նվագարկիչների, 
նոթբուքերի, ձայներիզների, էլեկտրոնային 
հրատարակությունների (ներբեռնվող), գրպանի 
հաշվիչների, տրանսպորտային միջոցների 
նավագնացական համակարգերի (մեքենայի 
բորտ համակարգիչների), մկնիկների, տվյալ-
ները վերամշակող սարքավորումների, մկնիկի 
գորգերի, համակարգիչների հիշողության 
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սարքերի, կշեռքների, քայլաչափերի, ջեր-
մաստիճանի ցուցիչների, ձվի եփման ժամա-
նա կաչափերի (ավազային ժամացույցների), 
մագնիսների և դեկորատիվ մագնիսների, 
լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտադրման, 
սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և 
սանիտարատեխնիկական սարքերի, ազնիվ 
մետաղների և դրանց համաձուլվածքների, 
դրանցից պատրաստված կամ դրանցով 
պատված իրերի, ոսկերչական իրերի, զարդերի, 
թանկարժեք քարերի, ժամացույցների և այլ 
ժամանակաչափ սարքերի, թղթի, ստվա-
րաթղթի և դրանցից պատրաստված իրերի, 
տպագրական արտադրանքի, կազմարարական 
աշխատանքների համար նյութերի, լուսա-
նկարների, գրենական պիտույքների, գրասեն-
յակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար կպչուն նյութերի, նկարիչների համար 
պիտույքների, վրձինների, գրամեքենաների և 
գրասենյակային պիտույքների (բացառությամբ 
կահույքի), ուսուցողական ձեռնարկների (բա-
ցառությամբ սարքավորումների), փաթեթա-
վորման համար պլաստմասսայե նյութերի, տա-
ռաշարերի, տպագրական կլիշեների, կաշի և 
կաշվի նմանակումների, դրանցից պատրաստված 
իրերի, կենդանիների մորթիների, սնդուկների և 
ճամփորդական ճամպրուկների, անձրևանոց-
ների և հովանոցների, ձեռնափայտերի, մտրակ-
ների, լծասարքերի և թամբագործական իրերի, 
կահույքի, հայելիների, նկարների շրջանակների, 
փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջյուրից, 
ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի 
զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի 
փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից 
կամ պլաստմասսայից պատրաստված իրերի, 
տնա յին կամ խոհանոցային կահկարասի և 
սպասքի, սանրերի և սպունգների, խոզանակ-
ների (բացա ռությամբ նկարչական վրձինների) 
և դրանց պատրաստման նյութերի, մաքրման 
նպատակների համար իրերի, պողպատյա 
տաշեղի, չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ապակու (բացառությամբ շինարարական 
ապակու), ապակյա, հախճապակյա և ճենա-
պակյա իրերի, գործվածքների և մանածագոր-
ծական ապրանքների, անկողնու ծածկոցների 
և սեղանի ծածկոցների, հագուստի, կոշկեղենի, 
գլխարկների, ժանյակների և ասեղնագործ-

ված իրերի, երիզների և ժապավենների, 
կոճակների, սեղմակոճակների, կեռիկների և 
ամրօղակների, գնդասեղների և ասեղների, 
արհեստական ծաղիկների, գորգերի, հատակի 
ծածկոցների, խսիրների, լինօլեումի և այլ հատա-
կածածկույթների, պատի պաստառների (ոչ 
մանածագործական), խաղերի և խաղալիքների, 
մարմնամարզական և սպորտային իրերի, 
տոնածառի զարդերի, ծխախոտի, ծխելու 
պիտույքների և լուցկիների ներկայացում 
մանրածախ առևտրի նպատակով, այդ թվում՝ 
ինտերնետով. երկարաժամկետ օգտագործման 
ապրանքներ վաճառող խանութների և այլ 
խանութների կառավարում. ֆրանչայզինգային 
գործունեությանն առնչվող ծառայություններ. 
սպառողների թվաքանակն ավելացնելուն, 
հիմնական և այլ սպառողներին խրախուսելուն 
ուղղված միջոցառումների և այլ ակցիաների 
կազմակերպում, իրականացում, կառավարում և 
վերահսկում, այդ թվում՝ ինտերնետով:  

____________________

(210) 20130926 (111) 20793
(220) 10.07.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 10.07.2023
(730) «Զեթ ընդ էյ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4, թիվ 

5, AM
(442) 06.08.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույնով:

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
կոսմետիկայի, օծանելիքների և օծանելիքների 
պարագաների, օճառների, եթերային յուղերի, 
խունկերի, բուրավետ փայտերի, անուշաբույր 
չորացված բույսերի, մարմնի և մազերի խնամքի, 
բուժման լոսյոնների և պատրաստուկների, 
ատամի փոշիների և մածուկների, սպիտակեղենը 
բուրումնավետ դարձնելու համար անուշահոտ 
պարագաների, լոգանքի յուղերի, կոշիկների 
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քսուքների, կաշվի քսուքների, մոմերի, 
բուրում նավետ մոմերի, ձեռքի գործիքների 
և պարագաների, դանակավոր իրերի, սառը 
զենքերի, պատառաքաղների և գդալների, 
ածելիների, լուսանկարչական սարքերի, լուսա-
նկարչական սարքերի պատյանների, տեսա-
խցիկների, տեսախցիկների պատյանների, 
ակնոցների և հպաոսպնյակների (լինզաների) 
պատյանների, քնելու համար աչքերի կապերի, 
ակնոցների շրջանակների, ակնոցների, արևային 
ակնոցների, ակնոցների համար նախատեսված 
շղթաների, սպորտային պաշտպանիչ ակնոցների, 
հեռադիտակների, պաշտպանիչ սպորտային 
սաղավարտների, հեռախոսների, բջջային 
հեռախոսների, ռացիաների, ականջակալ-
ների, բջջային հեռախոսների պատյանների, 
երաժշտություն լսելու համար նախատեսված 
ականջակալների, լազերային սկավառակների 
(ձայնային, տեսաձայնային), էլեկտրոնային 
օրագրերի, լազերային սկավառակ ների հա-
մար նախատեսված փոքր նվագարկիչ ների, 
նոթբուքերի, ձայներիզների, էլեկտրոնային հրա-
տարակությունների (ներբեռնվող), գրպանի 
հաշվիչների, տրանսպորտային միջոցների 
նավագնացական համակարգերի (մեքենայի 
բորտ համակարգիչների), մկնիկների, տվյալ-
ները վերամշակող սարքավորումների, մկնիկի 
գորգերի, համակարգիչների հիշողության 
սարքերի, կշեռքների, քայլաչափերի, ջեր-
մաստիճանի ցուցիչների, ձվի եփման ժամա-
նակաչափերի (ավազային ժամացույցների), 
մագնիսների և դեկորատիվ մագնիսների, 
լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտադրման, 
սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և 
սանիտարատեխնիկական սարքերի, ազնիվ 
մետաղների և դրանց համաձուլվածքների, 
դրանցից պատրաստված կամ դրանցով 
պատված իրերի, ոսկերչական իրերի, զարդերի, 
թանկարժեք քարերի, ժամացույցների և այլ 
ժամանակաչափ սարքերի, թղթի, ստվա-
րաթղթի և դրանցից պատրաստված իրերի, 
տպագրական արտադրանքի, կազմարարական 
աշխատանքների համար նյութերի, լուսա-
նկարների, գրենական պիտույքների, գրասեն-
յակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար կպչուն նյութերի, նկարիչների համար 
պիտույքների, վրձինների, գրամեքենաների և 

գրասենյակային պիտույքների (բացառությամբ 
կահույքի), ուսուցողական ձեռնարկների (բացա-
ռությամբ սարքավորումների), փաթեթա վորման 
համար պլաստմասսայե նյութերի, տառաշարերի, 
տպագրական կլիշեների, կաշի և կաշվի նմանա-
կումների, դրանցից պատրաստված իրերի, 
կենդանիների մորթիների, սնդուկների և ճամ-
փոր դական ճամպրուկների, անձրևանոցների 
և հովանոցների, ձեռնափայտերի, մտրակների, 
լծասարքերի և թամբագործական իրերի, 
կահույքի, հայելիների, նկարների շրջանակների, 
փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջյուրից, 
ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի 
զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի 
փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ 
պլաստ մասսայից պատրաստված իրերի, տնա-
յին կամ խոհանոցային կահկարասի և սպասքի, 
սան րերի և սպունգների, խոզանակների 
(բացա  ռությամբ նկարչական վրձինների) և 
դրանց պատրաստման նյութերի, մաքրման 
նպատակների համար իրերի, պողպատյա 
տաշեղի, չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ապակու (բացառությամբ շինարարական ապա-
կու), ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա 
իրերի, գործվածքների և մանածագործա-
կան ապրանքների, անկողնու ծածկոցների և 
սեղանի ծածկոցների, հագուստի, կոշկեղենի, 
գլխարկների, ժանյակների և ասեղնագործված 
իրերի, երիզների և ժապավենների, կոճակ-
ների, սեղմակոճակների, կեռիկների և ամր-
օղակների, գնդասեղների և ասեղների, արհես-
տական ծաղիկների, գորգերի, հատակի ծած-
կոցների, խսիրների, լինօլեումի և այլ հատա-
կա ծածկույթների, պատի պաստառների (ոչ 
մանածագործական), խաղերի և խաղալիքների, 
մարմնամարզական և սպորտային իրերի, 
տոնածառի զարդերի, ծխախոտի, ծխելու 
պիտույքների և լուցկիների ներկայացում ման-
րածախ առևտրի նպատակով, այդ թվում՝ 
ինտերնետով. երկարաժամկետ օգտագործման 
ապրանքներ վաճառող խանութների և այլ 
խանութների կառավարում. ֆրանչայզինգային 
գործունեությանն առնչվող ծառայություններ. 
սպառողների թվաքանակն ավելացնելուն, 
հիմնական և այլ սպառողներին խրախուսելուն 
ուղղված միջոցառումների և այլ ակցիաների 
կազմակերպում, իրականացում, կառավարում և 
վերահսկում, այդ թվում՝ ինտերնետով: 

____________________
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(210) 20130959 (111) 20794
(220) 16.07.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 16.07.2023
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Բ.Վ., NL
(442) 06.08.2013
(540)

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

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

հղիության կանխման համար.
դաս 10. հակաբեղմնավորիչ ներպատ-

վաստներ:
(740) Է. Նահապետյան

____________________

(210) 20130982 (111) 20795
(220) 22.07.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 22.07.2023
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM
(442) 06.08.2013
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետի, 
պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. ծխախոտի 

քսակ ներ. ծխախոտային թղթի գրքույկներ, 
խոնավացուցիչով տուփեր սիգարների համար. 
լուցկու տուփեր. կայծքարեր. մեքենաներ սիգար-
ների կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի սաթե 
ծայրակալներ. մոխրամաններ, թքամաններ 
ծխախոտի համար. ծխամորճի տակդիրներ. 
հարմարանքներ ծխամորճերի մաքրման համար. 
սիգարետներ, պապիրոսներ, սիգարիլներ. 
սիգարներ. անոթներ ծխախոտի համար. լուց-
կու տուփեր. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. առանց ծխախոտի պապիրոսի 
պարկուճի մասեր. արկղեր սիգարների համար. 
արկղեր սիգարետների, պապիրոսների համար:  

____________________

(210) 20131017 (111) 20796
(220) 26.07.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 26.07.2023
(730) Արտաշես Լևոնի Դարբինյան, Երևան, Աբով-

յան 13, բն. 54, AM Խորեն Գոռի Միքայելյան, 
Երևան, Քաջազնունու 11, բն. 48, AM

(442) 20.08.2013
(540)

(526) «ROCK BAND» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

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

____________________

(210) 20131019 (111) 20797
(220) 29.07.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 29.07.2023
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(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեն-
նոստյու «Ռուսիմպորտ», RU

(442) 06.09.2013
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

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

թյամբ գարեջրի):
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________

(210) 20131022 (111) 20798
(220) 29.07.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 29.07.2023
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեն-

նոստյու «Վեստ Գրուպ», RU
(442) 06.09.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20131026 (111) 20799
(220) 29.07.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 29.07.2023

(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեն-
նոստյու «Վեստ Գրուպ», RU

(442) 06.09.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20131031 (111) 20800
(220) 30.07.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 30.07.2023
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեն-

նոստյու «Վեստ Գրուպ», RU
(442) 06.09.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20131070 (111) 20801
(220) 06.08.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 06.08.2023
(730) «Մառանիկ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4-րդ 

փող., շենք 19, AM
(442) 20.08.2013
(540)

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

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

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

 ____________________

(210) 20131071 (111) 20802
(220) 06.08.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 06.08.2023
(730) «Մառանիկ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4-րդ 

փող., շենք 19, AM
(442) 20.08.2013
(540)

(511)
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 

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

____________________

(210) 20131072 (111) 20803
(220) 06.08.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 06.08.2023
(730) «Մառանիկ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4-րդ 

փող., շենք 19, AM
(442) 20.08.2013
(540)

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

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

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

____________________

(210) 20131088 (111) 20804
(220) 08.08.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 08.08.2023
(730) «Գեղի գօլդ» ՍՊԸ, ք. Կապան, Մ. Ստեփան-

յան 6, AM
(442) 06.09.2013
(540)

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

(511)
դաս 42. երկրաբանահետախուզական 

աշխատանքներ: 
____________________

(210) 20131089 (111) 20805
(220) 08.08.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 08.08.2023
(730) «Գեղի գօլդ» ՍՊԸ, ք. Կապան, Մ. Ստեփան-

յան 6, AM
(442) 06.09.2013
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն և սև գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 42. երկրաբանահետախուզական 

աշխատանքներ:  
____________________

(210) 20131093 (111) 20806
(220) 08.08.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 08.08.2023
(730) Վազգեն Միհրանի Գույումճյան, Երևան, 

Խորենացի 24, շ. 1, բն. 25, AM
(442) 06.09.2013
(540)

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

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

դաս 40. նյութերի մշակում:  
____________________

(210) 20131100 (111) 20807
(220) 08.08.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 08.08.2023
(730) Էյսեր Ինքորփորեյթիդ, TW
(442) 06.09.2013
(540)

(511)
դաս 9. համակարգիչներ, սեղանի համա-

կարգիչներ, նոթբուքեր. նեթբուքեր, սերվեր-
ներ. հիշողության սարքեր. մոնիտորներ. հա-
մա կարգիչների, նոթբուքերի և նեթբուքերի 
հետ օգտագործվող փոփոխական հոսանքի 
ադապտերներ. ստեղնաշար. համակարգիչների, 
նոթբուքերի և նեթբուքերի հետ օգտագործվող 

մարտկոցներ. սմարթֆոն. բջջային (շարժական) 
հեռախոս. հեռուստացույց. պրոյեկտորներ. 
համակարգչային ծրագրեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20131124 (111) 20808
(220) 15.08.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 15.08.2023
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեն-

նոստյու «Ինտել», RU
(442) 06.09.2013
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

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

թյամբ գարեջրի):
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________
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(210) 20131136 (111) 20809
(220) 21.08.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 21.08.2023
(730) Մարիետա Սարգսյան, Կապան, Շահումյան 

փ., շ. 17, բն. 31, AM
(442) 06.09.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է արծա-
թագույն և սև գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 44. գեղեցկության սրահ: 

____________________

(210) 20131143 (111) 20810
(220) 22.08.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 22.08.2023
(730) Հակոբ Ասատրյան, Երևան, Միրաքյան 

նրբ., 11 տուն, AM
(442) 06.09.2013
(540)

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

(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:  

____________________

(210) 20131149 (111) 20811
(220) 23.08.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 23.08.2023
(730) «Ֆանֆան արտ» ՍՊԸ, Երևան, Ալեք 

Մանուկյան 8-րդ շ., բն. 31, AM
(442) 20.09.2013
(540)

(526) «BRIDAL AND FLOWERS» և «SALON» 
արտահայտություններն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

(511)
դաս 35. ծաղկի առևտուր.
դաս 45. հարսանյաց սրահ:  

____________________

(210) 20131153 (111) 20812
(220) 23.08.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 23.08.2023
(730) «Գոլդ էյջ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 

2/1, բն. 10, AM
(442) 06.09.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնավո-

րապես՝ հայկական կոնյակ (բրենդի):  
____________________

(210) 20131174 (111) 20813
(220) 30.08.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 30.08.2023
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(730) Ռաիսա Ռաֆայել յան, Երևան, Տիգրան 
Մեծի 48, բն. 34, AM

(442) 20.09.2013
(540)

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց փիրուզագույն գունային համակ-
ցությամբ:

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

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

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. դիզայն:  

____________________

(210) 20130761 (111) 20814
(220) 06.06.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 06.06.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Միքայել Սուվարյան, 

Երևան, Ամիրյան 8, տարածք 18, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 35. թեյերի, սուրճերի, քաղցրավենիքների 

վաճառք. նշված ապրանքների ցուցադրություն:  
____________________

(210) 20131158 (111) 20815
(220) 27.08.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 27.08.2023
(730) «Դը սիլվեր գիֆթս» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 

փ., շ. 27, տարածք 4, AM
(442) 06.09.2013
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր:  

____________________

(210) 20121398 (111) 20816
(220) 15.10.2012 (151) 10.12.2013
 (181) 15.10.2022
(730) Օթիս Էլեվեյթր Քամփնի, US
(442) 20.11.2012
(540)

(511)
դաս 7. ամբարձիչներ, վերելակներ և դրանց 

կառուցվածքային տարրեր, այն է՝ ամբարձիչների 
և վերելակների խմբային կոնտրոլերներ. շարժա-
սանդուղքներ և դրանց պահեստամասեր, այն 
է՝ աստիճաններ, բազրիքներ և շարժաբեր 
մեխանիզմներ. ամբարձիչներ աստիճանները 
հաղթահարելու համար, շարժաբերով ամբար-
ձիչներ վերգետնյա տրանսպորտային միջոց-
ների փոխադրման, կայանման և պահպանման 
համար. շարժվող ուղևորային ուղիներ (ոչ ապ-
րանք ների փոխադրման համար). շարժիչներ 
վերոհիշյալ ապրանքների համար.
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դաս 37. ամբարձիչների, վերելակների, վեր-
գետնյա տրանսպորտային միջոցների փոխա-
դրման, կայանման և պահպանման համար 
շարժաբերով ամբարձիչների, շարժվող ուղևո-
րային ուղիների (ոչ ապրանքների փոխադրման 
համար) և դրանց մասերի ու բաղադրիչների 
տեղադրում և նորոգում:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20130953 (111) 20817
(220) 15.07.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 15.07.2023
(730) Տիգրան Շահբազյան, Երևան, Դավթաշեն, 

4-րդ թաղ., 46 շ., բն. 36, AM
(442) 06.08.2013
(540)

(526) «ARMENIAN GEOGRAPHIC PROJECT» 
արտա հայտությունն ինքնուրույն պաահպա-
նության օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 39. տուրիստական գործակալություն: 

____________________

(210) 20130976 (111) 20818
(220) 19.07.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 19.07.2023

(730) «Հովյան» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի փ., 37/16, AM
(442) 20.08.2013
(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նու թյան օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կարմիր, կանաչ, շագանակագույն, 
սպիտակ գունային համակացությամբ:

(511)
դաս 29. սննդային յուղեր և ճարպեր:

(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20130978 (111) 20819
(220) 19.07.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 19.07.2023
(730) Գոտյե Ֆրանս, FR
(442) 20.09.2013
(540)

(511)
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 

շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, հյուս-
վածքեղենից, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, 
կետի բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, ցել յու լոիդից, 
այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ պլաստ-
մասսայից պատրաստված իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20131203 (111) 20820
(220) 09.09.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 09.09.2023
(730) «Մայր օպտիկա» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Լուսա-

վորչի 3/76, AM
(442) 20.09.2013
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(540)

(526) «since 1963» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 35. օպտիկա.
դաս 44. օպտիկայի վերաբերյալ խորհրդա-

տվություն. ակնաբույժների ծառայություններ: 
____________________

(210) 20130868 (111) 20821
(220) 26.06.2013 (151) 10.12.2013
 (181) 26.06.2023

(730) Արտակ Մուրադի Մանուկյան, Երևան, Շոպ-
րոնի 2-րդ նրբ., 3-րդ շ., բն. 8, AM

(442) 18.07.2013
(540)

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

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

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

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

    7706  22.07.2023       «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

           Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

   7731  27.11.2023        «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, ք. Երևան, Շովրոյան 5, AM

   7771  23.04.2023       «Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ, 

                                                      ՀՀ, ք. Երևան, Մաշտոցի 13, AM

   7772  23.04.2023             «Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ, 

                                                      ՀՀ, ք. Երևան, Մաշտոցի 13, AM

   7826  19.11.2023               «Էլկոմպ» ՍՊԸ, Երևան, Սևքարեցի Սաքոյի 39, AM

   7915  31.07.2023        Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

   8085  12.11.2023               «Ջազզվե» ՍՊԸ, Երևան, Այգեստան 9, 41 շենք, բն. 13, AM

   8203  24.12.2023              «Արմեն-Համիկ եղբայրներ» ՀՁ ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ Գեղաշեն, AM

   9116  26.05.2024        ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

   9533  06.09.2024        Մերց Ֆարմա ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳաԱ, DE

   9754  25.10.2024              Օմար Քասսեմ Ալեսայի Մարքեթինգ Քո. Լթդ., SA

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23C 9/00 2784 A

A61K 39/00 2785 A

B01D 24/00 2786 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23C 19/00 341 U

A47C 21/00 342 U

B68G 7/00 342 U

C12G 3/00 343 U

E02D 29/00 344 U

C02F 1/00 2786 A

C04B 38/00 2787 A 

C04B 33/00 2787 A 

C07D 307/00 2788 A

C08L 95/00 2789 A

D06B 3/00 2790 A

E02D 27/00 2791 A

      09-03      318 S

      09-05                  318 S

      20-01      319 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

E04B 1/00 2791 A

F02M 21/00 2792 A

F03D 3/00 2793 A

G01R 31/00 2794 A

G02B 26/00 2795 A

G02F 1/00 2796 A

H02J 7/00 2794 A
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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  1331
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18629
73 (1) Իրավատեր  Ռիդ-ԷսՔեյ ԼԼՔ
REED-SK LLC, 24/1 Bld, 5 Bolshaya Nikiskaya Street, 
125009 Moscow, Russia, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ռիդ Էլսևյեր ԼԼՔ
REED ELSEVIER LLC, Bolshaya Nikitskaya, 24/1, 
building 5, Moscow 125009 Russia, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                          Հանրապետություն

Գրանցված է 15.11.2013
_____________________

Գրանցում No 1332
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15771
73 (1) Իրավատեր «Առաքել ալկո» ՍՊԸ, Երևան, 
Արցախի 138/2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Վլադ Հակոբյանի 
անվան «Համակցված կերերի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Արցախի 138, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 18.11.2013
_____________________

Գրանցում No 1333
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 18968
73 (1) Լիցենզատու Հիաթ Ինթերնեյշնլ Քորփորեյշն
HYATT INTERNATIONAL CORPORATION, 71 S. 
Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, Illinois 60606, 
U.S.A., US

73 (2) Լիցենզառու Հայաթ Ինթերնեշնլ (Յուըրըփ 
Աֆրիքա Միդլ Իսթ) ԼԼՔ

HYATT INTERNATIONAL (EUROPE AFRICA MIDDLE 
EAST) LLC, Balz - Zimmermannstrasse 7, 8152 
Opfikon / Zurich, Switzerland, CH

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 19.11.2013
_____________________

Գրանցում No 1334
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No  IR 681729

73 (1) Լիցենզատու Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո «Արգումենտի ի Ֆակտի»

ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO 
OBCHTCHESTVO  «ARGOUMENTY I FAKTY», oul. 
Myasnitskaya 42, 101000 MOSKVA, RU
73 (2) Լիցենզառու «Գոլոս» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Արշակունյաց պող. 2, 7-րդ հարկ, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Լիցենզիայի փոփոխություն լիցենզիայի 

գործողության ժամկետը երկարաձգվել է  
մինչև 2018թ. դեկտեմբերի  31-ը:
Գործողության ժամկետը 31.12.2018

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 19.11.2013
_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2130                   15.01.2013

2165                   05.02.2013

2305                  17.04.2013

2306                  17.04.2013

2308                  17.11.2012

2317                   18.04.2013

2497                  15.12.2012

2504         07.12.2012

2507          06.11.2012

2522       21.02.2013

2549           12.01.2013

2570       02.03.2013

2615           16.12.2012

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2618        09.11.2012

2631        15.12.2012

2632        03.12.2012

2634        24.01.2013

2635        12.11.2012

2643        14.12.2013

2653        27.04.2013

2654        01.02.2013

2661        25.01.2013

2662        07.02.2013

2665        07.05.2013

2667        07.02.2013

2669        15.02.2013

2670        01.03.2013

2676        11.04.2013

2678         28.02.2013

2686         02.05.2012

2687         18.05.2013

2690          16.03.2013

2694          22.02.2013

2697          16.05.2013

2700          11.07.2012

2702          14.05.2013

2715           13.02.2013

2720           26.08.2012

2751            12.01.2013

2752           10.01.2013

2762           12.01.2013

2763           12.01.2013

2765           21.02.2013

2770           15.03.2013

2771            30.03.2013

2773           16.03.2013

2775           26.03.2013
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Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата прекращения 
действия 

173U                23.04.2013

210U                22.04.2012

222U                07.10.2012

243U                28.04.2013

248U                28.02.2013

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

251U            19.04.2013

257U            30.03.2013

258U            19.04.2012

289U            13.02.2013

290U            13.02.2013

293U            21.02.2013

294U            05.03.2013

295U            11.01.2013

301U            05.03.2013

306U            18.04.2013   

Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով 
ընդունված որոշումների մասին

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

Ապրանքային նշանի գրանցումը մերժելու մասին որոշումներ.

(210) Հայտի № 20131030
(220) Հայտի ներկ. թվ. 30.07.2013
(730) Հայտատու՝  Յովսեփ Խաչերեան, Երևան, Լալայանց 47ա, բն. 27 
(540) Ապրանքային նշան՝
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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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Сведения о выданных патентах

(51) (2013.01)  (11) 2784 (13) A 
A23C 9/00

(21) AM20130107 (22) 12.07.2013
(71) Ашхен Григорян (AM), Астгик Пепоян (AM)
(72) Ашхен Григорян (AM), Астгик Пепоян (AM)
(73) Ашхен Григорян, 0009, Ереван, пр-т 
Маштоца 49, кв. 21 (AM), Астгик Пепоян, 0037, 
Ереван, Азатутян 11, кв. 10 (AM)
(54) Композиция для коррекции кишечной 
микрофлоры животных
(57) Изобретение относится к биотехнологии, 
в частности, к композициям для коррекции 
кишечной микрофлоры животных и может найти 
применение в производстве симбиотиков.

Композиция включает лиофилизованную 
биомассу штамма Lactobacillus acidophilus Er-2 
317/402, содержащую 3x108 мг живых бактерий, 
и лиофилизат спиртового экстракта корней 
растения Eleutherococcus senticocus (сибирский 
женьшень), при массовом соотношении ком-
понентов 1:1.

Создан новый симбиотик, который имеет 
сильное корректирующее воздействие на 
микрофлору сельскохозяйственных живот-
ных, а также на некоторые физиологические, 
биохимические показатели в условиях гипо-
кинезии.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2785 (13) A 
A61K 39/00

(21) AM20130046 (22) 04.04.2013
(71) Мариам Саргсян (AM)
(72) Мариам Саргсян (AM)
(73) Мариам Саргсян, 0041, Ереван, 4-ая ул. 
Мурацана 12/2 (AM)
(54) Анатоксическая вакцина против ан
аэробной энтеротоксемии
(57) Изобретение относится к области вете-
ринарной микробиологии, в частности, к 
получению анатоксической вакцины против 
анаэробной энтеротоксемии.

Вакцина включает антиген, адьювант и 
инактиватор. В качестве антигена вакцина 

включает фильтрат смеси культур штаммов 
Clostridium perfringens А серологического типа, 
в качестве адьюванта – глицерин, а в качестве 
инактиватора – формалин, при следующем 
соотношении компонентов на 1 л вакцины, мл: 
антиген – 870; адьювант – 100 и инактиватор – 
30. Штаммы выделены из печени, селезенки, 
лимфатических узлов, крови сердца, почек и 
слепой и тонкой кишок кроликов. Культуры взяты 
в равных объемах.

Вакцина обладает иммунологической эффек-
тивностью, является также биостимулятором 
и не вызывает осложнений после вакцинации 
(аллергия, местные воспаления).

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2786 (13) A 
B01D 24/00
C02F 1/00

(21) AM20130085 (22) 14.06.2013
(71) Акоб Акобян (AM), Алексан Арзуманян (AM)
(72) Акоб Акобян (AM), Алексан Арзуманян (AM)
(73) Акоб Акобян, 3102, Гюмри, Гукасян 10 ряд, 
дом 9 (AM), Алексан Арзуманян, 3102, Гюмри, 
Гогунци 6, кв. 4а (AM)
(54) Установка для очистки сточных вод
(57) Изобретение относится к области экологии, 
в частности, процессам очистки сточных 
вод и предусмотрено для очистки воды от 
поверхностно-активных веществ, взвешенных 
частиц и красителей. 

Установка для очистки сточных вод 
имеет корпус, заполненным зернистыми 
фильтрирующими частицами нижним участком, 
установленным соосно с ним участком с 
конической контактной камерой, а также с 
участком образования пузырьков воздуха и 
водоочистки пены. Установка имеет подводящие 
трубопроводы для воды и воздуха, а также 
отводящий трубопровод и пеносборный желоб. 
Участок конической контактной камеры имеет 
вид расширяющегося кверху усеченного конуса, 
причем, угол наклона его образующей равен 
углу наклона образующей конического участка 
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водоочисткой пены. Участок образования 
пузырьков и водоочистки пены состоит из двух 
участков: цилиндрического и имеющего вид 
усеченного конуса, сужающегося кверху. 

Повышается эффективность фильтрации, 
1 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2787 (13) A 
C04B 38/00
C04B 33/00

(21) AM20130097 (22) 04.07.2013
(71) Арцруни Сафарян (AM), Тамара Саргсян (AM)
(72) Арцруни Сафарян (AM), Тамара Саргсян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация, 0009, Ереван, 
Теряна 105 (AM)
(54) Способ изготовления пористых строи-
тельных изделий
(57)  Изобретение относится к области 
строительных материалов, в частности, к 
способам изготовления пористых монолитных 
строительных изделий.

Сырьевые заготовки обжигают, формуют, 
вспучивают, полученные пористые изделия 
охлаждают, затем достают изделие из формы. 
В качестве сырья используют фракции гранул 
обсидиана с размерами частиц 10-20, 20-40 и 
40-70мм. Формовку заготовок осуществляют 
до их обжига и вспучивания. Охлаждение 
осуществляют постадийно: сначала быстро 
охлаждают до температуры 700-750°C в течение 
10-15 минут, затем проводят отжиг изделий при 
температуре 600-650°C в течение 45-60 минут, 
после чего медленно охлаждают до комнатной 
температуры. Обжиг, вспучивание и охлаждение 
осуществляют в одной печи.

Упрощается процесс, сокращаются энер-
гозатраты, получаются функциональные моно-
литные изделия с низкой плотностью и повы-
шенной температуростойкостью.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2788 (13) A 
C07D 307/00

(21) AM20120069 (22) 28.04.2012
(71) “Ереванский государственный университет” 
государственная некоммерческая организация 
(AM), Алина Довлатян (AM)
(72) Алина Довлатян (AM), Ромик Арутюнян (AM), 
Петрос Казарян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет” 
государственная некоммерческая организация, 
0025, Ереван, Алека Манукяна 1 (AM), Алина 
Довлатян, 0055, Ереван, Согомона Таронци, 9-
ая ул. 2, кв. 220 (AM)
(54) Применение пероксодисульфата цетилпи-
ридиниума в качестве противогрибкового 
средства
(57) Изобретение относится к биоорганической 
химии, в частности, к биологически актив ному 
соединению – пероксодисульфату цетилпи ри-
диниума, который может найти применение 
в медицине и сельском хозяйстве в качестве 
противогрибкового средства.

Пероксодисульфат цетилпиридиниума полу-
чают взаимодействием хлорида цетилпиридиниума 
с персульфатом калия в водном растворе.

Расширяется ассортимент противогрибковых 
и антибактериальных средств.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2789 (13) A 
C08L 95/00

(21) AM20130096 (22) 04.07.2013
(71) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация (AM)
(72) Николай Чилингарян (AM), Артур Овсепян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация, 0009, Ереван, 
Теряна 105 (AM)
(54) Битумная композиция
(57) Изобретение относится к битумным ком-
позициям асфальто-бетонных покрытий и может 
найти применение в дорожном строи тельстве.

Битумная композиция включает битум 
нефтяной дорожный и адгезионную добавку. 
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В качестве адгезионной добавки композиция 
включает продукт гидролиза отходов произ-
водства полиэтиленгликольтерефталата, при 
следующем соотношении компонентов, мас.%: 
битум нефтяной дорожный – 98,0-99,0; про-
дукт гидролиза отходов производства поли-
этиленгликольтерефталата – 1,0-2,0. Продукт 
гидролиза отходов произ водства поли этилен-
гликольтерефталата – олиго этилен гликоль-
терефталат алюминия, железа или кальция, а 
битум нефтяной дорожный- марки БНД 60/90.

Повышаются эффективность битумной 
композиции, за счет снижения содержания 
адгезионной добавки, глубина приникания иглы 
и температура размягчения.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2790 (13) A 
D06B 3/00

(21) AM20130039 (22) 19.03.2013
(71) Зограб Минасян (AM), Саак Мкоян (AM), Роза 
Мкоян (AM)
(72) Зограб Минасян (AM), Саак Мкоян (AM), Роза 
Мкоян (AM)
(73) Зограб Минасян, 3115, Гюмри, Горького 33, 
кв. 10 (AM), Саак Мкоян, 3115, Гюмри, Щербина 
6а, кв. 25 (AM), Роза Мкоян, 3115, Гюмри, 
Щербина 6а, кв. 25 (AM)
(54) Установка для окончательной обработки 
чулочно-носочных изделий
(57) Установка для отделки чулочно-носочных 
изделий относится к текстильной и легкой про-
мышленности, в частности, к процессу отделки 
чулочно-носочных изделий из натуральных, 
искусственных и синтетических нитей. 

Установка для отделки чулочно-носочных 
изделий имеет вращающийся вокруг своей оси 
установленный диск, установленные на нем 
колодки, узлы для влажно-тепловой обра ботки, 
крашения и формования, парогенератор, воз-
духонагреватель, вентилятор, узлы для при-
готовления красильного раствора и мягчителя, 
насос. Согласно изобретению, дополнительно 
имеются рабочая камера и распределитель с 
входными и выходными патрубками. Диск, 
на котором установлены колодки, находится в 
центральной части рабочей камеры. На нижней 

части камеры установлен узел для генерирования 
потока воды. Колодки установлены на диске 
по окружности на одинаковом расстоянии друг 
от друга, к тому же колодки в нижней части 
имеют лопасти, расположенные ниже диска, 
вход распределителя с помощью задвижки и 
насоса подсоединен к парогенератору и воз-
духонагревателю, а выход распределителя с 
помощью задвижки и насоса – к баку, который 
состоит из сообщающихся узлов приготовления 
красильного раствора и мягчителя.

 Обеспечиваются процессы влажно-тепловой 
обработки, крашения и формования в одной 
рабочей камере, 6 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2791 (13) A 
E02D 27/00
E04B 1/00

(21) AM20130054 (22) 13.04.2013
(71) Гурген Мартиросян (AM), Зова Мартиросян (AM)
(72) Гурген Мартиросян (AM), Зова Мартиросян (AM)
(73) Гурген Мартиросян, 0069, Ереван, Гоголя 
5, кв. 6 (AM), Зова Мартиросян, 0069, Ереван, 
Гоголя 5, кв. 6 (AM)
(54) Многослойная сейсмоизолирующая опора
(57) Изобретение относится к области строи-
тельства, в частности к тем основным элементам 
зданий и сооружений, которые обеспечивают их 
сейсмоустойчивость.

Сейсмоизолирующая опора содержит метал-
лические фланцы, установленное между ними 
плоское дно, коническая часть и кольцевые 
металлические тарелкообразные и резиновые 
плоские губки, следующие друг за другом соосные 
кольцеобразные слои. Между резиновыми слоями 
размещены блоки, состоящие из металлических 
тарелкообразных слоев. На конических частях 
металлических тарелкообразных слоев и плоских 
губках на равных расстояниях по окружности 
сделаны выемки. На каждом блоке установлены 
металлические тарелкообразные слои так, чтобы 
выемки всех слоев совпадали друг с другом.

Обеспечивается сейсмостойкость зданий 
и сооружений при колебаниях и сотрясениях в 
любых направлениях и больших амплитудах, 3 ил.

_____________________
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(51) (2013.01)  (11) 2792 (13) A 
F02M 21/00

(21) AM20120086 (22) 19.06.2012
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Норик Базикян (AM), Размик Балаян (AM), 
Арман Симонян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Теряна 74 (AM)
(54) Комбинированная система питания дви-
гателей внутреннего сгорания
(57) Изобретение относится к машиностроению, 
в частности к комбинированной системе питания 
двигателей внутреннего сгорания работающих на 
бензине или газе.

Система питания содержит газовый баллон, 
заправочное устройство, электромагнитные 
газовый и бензиновый клапаны, трехступен-
чатый газовый редуктор, газовые трубопро-
воды соединяющие газовый баллон к электро-
магнитному клапану и газовый редуктор к 
двигателю, бензиновый бак, бензиновые трубо-
проводы соединяющие бензиновый насос и 
бензиновый электромагнитный клапан, которые 
соответственно присоединяются к бензиновому 
баку и к двигателю, а также к присоединенному  
бензиновому электромагнитному клапану трех-
ступенчатому электрическому переключателю 
топлива. Система питания дополнительно имеет 
электронный блок управления, контактный 
выключатель, работающий рычаговым сектором 
привода дроссельной заслонки и тахометр 
коленчатого вала, при этом электронный 
блок присоединен к переключателю, электро-
магнитному клапану и тахометру, а контактный 
выключатель присоединен к переключателю и 
газовому электромагнитному клапану.

Обеспечивается  выключение подачи газа 
и его экономия при торможении двигателя, 
обеспечивается сокращение холостого пробега 
для заправки газом и повышается экологическая 
безопастность, 1ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2793 (13) A 
F03D 3/00

(21) AM20120148 (22) 24.10.2012

(71) Гурген Азарян (AM)
(72) Гурген Азарян (AM)
(73) Гурген Азарян, 3112, Гюмри, 1-ий туп. Юго-
восточной объездной дороги 3 (AM)
(54) Ветрогенератор
(57) Ветрогенератор содержит статор с направ-
ляющими ветра, расположенный в центре статора 
с возможностью вращения вокруг вертикальной 
оси соосный ротор с лопастями.

Статор включает верхний наружный, 
верхний внутренний, нижний наружный и 
нижний внутренний ободы. Направляющие 
ветра статора жестко прикреплены к ободам. 
Ротор имеет внутреннюю цилиндрическую 
поверхность, наружные верхний и нижний 
ободы. Лопасти ротора жестко прикреплены к 
внутренней цилиндрической поверхности и к 
ободам. Ветрогенератор дополнительно имеет 
соосно размещенный в полости внутренней 
цилиндрической поверхности ротора и имею-
щий цилиндрическую боковую поверхность, 
внутренний статор. На боковой цилиндрической 
поверхности внутреннего статора, на внутренней 
цилиндрической поверхности и на ободах ротора, 
а также на внутренних ободах наружного статора 
смонтированы электрообмотки. 

Упрощается конструкция ветрогенератора, 
3 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2794 (13) A 
G01R 31/00
H02J 7/00

(21) AM20130120 (22) 09.08.2013
(71) Гайк Симонян (AM)
(72) Гайк Симонян (AM)
(73) Гайк Симонян, 0010, Ереван, Налбандяна 15 (AM)
(54) Устройство для измерения тока само-
разряда химического источника напряжения
(57) Изобретение относится к измерительной 
технике и может быть использовано для оценки 
качества как находящихся в эксплуатации, так и 
вновь разрабатываемых химических источников 
напряжения посредством измерения тока 
саморазряда.
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Устройство имеет два зажима, подключаемых 
к положительному и отрицательному полюсам 
источника, токоопределяющий узел, кнопочный 
переключатель, стабилизированный источник 
постоянного тока, многооборотный потенциометр, 
два электронных ключа, дифференциальный 
усилитель переменного тока, синхронный 
детектор-фильтр, генератор прямоугольных 
импульсов, усилитель мощности, микродвигатель 
постоянного тока, преобразователь напряжение-
ток, нуль-гальванометр, переменный резис-
тор. При этом токоопределяющий узел имеет 
токоопределяющий точный резистор, диф-
ференциальный усилитель постоянного тока 
и вольтметр. Строго стабилизируется под ле-
жащее к измерению напряжение источника и 
измеряется ток, необходимый для поддержания 
этого напряжения стабильным на протяжении 
измерения.

Повышается точность измерения тока 
саморазряда, обеспечивается возможность 
измерения тока саморазряда вне зависимости 
от степени заряженности источника напряжения, 
обеспечивается удобство использования, 1 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2795 (13) A 
G02B 26/00

(21) AM20130048 (22) 04.04.2013
(71) Эдуард Арутюнян (AM)
(72) Эдуард Арутюнян (AM)
(73) Эдуард Арутюнян, 0031, Ереван, Зограпа 115 (AM)
(54) Способ отклонения и сканирования луча
(57) Изобретение относится к смещению и 
сканированию света и может использоваться 
в оптическом приборостроении, в построении 
систем развертки и сканирования оптического 
луча, в перемещении в пространстве лазерного 
луча, а также в микроскопах.

Согласно способу смещения и сканирования 
света, световой луч управляется отражающей 
средой подачей от генератора на пьезопластину 
напряжением - сканируя свет. Согласно изобре-
тению, средой для управления луча используют 
акустооптический кристалл, на который световой 
луч падает под углом Брегга. Возбуждают 
акустические волны и увеличивают мощность 
акустических волн. Свет от падающего направ-
ления полностью перебрасывают в дифра-
гированном направлении, а угол дифракции 
меняют с помощью частоты акустических волн 
и кристалл вращают вокруг той оси, которая 
совпадает с направлением луча падающего света.

Увеличивается точность положения скани-
рования, возрастает скорость отклонения луча и 
обеспечивается  сканирование заранее заданным 
законам, 1 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2796 (13) A 
G02F 1/00

(21) AM20130119 (22) 09.08.2013
(71) Эдуард Арутюнян (AM)
(72) Эдуард Арутюнян (AM), Мери Оганесян (AM)
(73) Эдуард Арутюнян, 0031, Ереван, Зограпа 115 (AM)
(54) Способ расщепления пучка света
(57) Изобретение относится к расщеплению луча 
света и может применяться в сфере оптической 
связи, в модуляторах света, в дефлекторах и 
в тех приборах, где используют пучки света с 
управляемыми параметрами и направлением.

Согласно способу пучок света направляют 
на акустооптическую среду. С помощью пьезо-
элемента возбуждают стоячие акустические 
колебания. Пучок света проводят через об-
ласть пересечения акустических колебаний. 
Обеспечивают Раман-Натовскую дифракцию.

Упрощается способ расщепления пучка света, 
использованием малых акустических мощностей 
получаются многочисленные управляемые пучки, 
11 ил.

_____________________
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Сведения о выданных патентах

(51) (2013.01)  (11) 341  (13) U 
A23C 19/00

(21) AM20130121U (22) 15.08.2013
(71) Ашот Оганян (AM), Рузанна Нагапетян (AM)
(72) Ашот Оганян (AM), Рузанна Нагапетян (AM)
(73) Ашот Оганян, 0070, Ереван, Ахюсагорцнери 
2, 75/1 (AM), Рузанна Нагапетян, 0033, Ереван, 
В. Амбарцумян 97, кв. 38 (AM)
(54) Земляной сыр
(57) Полезная модель относится к молочной 
промышленности, в частности к земляным 
сырам.

Земляной сыр содержит сыр, полученный 
из смеси овечьего и коровьего молока, взятых 
в соотношении 3:7, сушеный шальфей, наре-
занный сушеный красный сладкий перец, 
сушеный чабер, при следующем соотношении 
компонентов (мас.%). сыр - 84-92, сушеный 
шальфей - 2-4, сушеный красный сладкий перец 
- 3-4, сушеный чабер - 3-4.

Расширяется ассортимент сыров и повы-
шается пищевая и биологическая ценность.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 342  (13) U 
A47C 21/00
B68G 7/00

(21) AM20130123U (22) 26.08.2013
(71) Айк Саносян (AM)
(72) Айк Саносян (AM)
(73) Айк Саносян, Ереван, Ростоми 29, кв. 144 (AM)
(54) Профилактический наматрасник
(57) Полезная модель относится к принад-
лежностям, удовлетворяющим жизненные 
потребности человека, в частности, к конструкции 
профилактического наматрасника.

Профилактический наматрасник имеет 
верхнюю и нижнюю стенки, образующие 
внутренний объем, а также средства фиксации 
наматрасника к матрасу. Наматрасник выполнен 
в виде прямоугольника. Он изготовлен из 
водоотталкивающей ткани – бязя, а его внут-
ренний объем заполнен слоем наполнителя 
– льняной паклей, толщина наполнителя 

составляет 0,5-2,0 см. Средства фиксации вы-
пол нены в виде закрепленных в каждом углу 
верхней стенки наматрасника шнуров, причем 
шнуры прикреплены к стенке наматрасника на 
расстоянии, от угла наматрасника по диагонали, 
равном 10-15 см.

Расширяется ассортимент текстильных 
изделий санитарно-гигиенического и профи лак-
тического назначения, 3 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 343  (13) U 
C12G 3/00

(21) AM20130104U (22) 11.07.2013
(71) Манвел Сукоян (AM), Карен Казумян (AM)
(72) Карен Казумян (AM), Манвел Сукоян (AM)
(73) Манвел Сукоян, 4003, Тавуши марз, село 
Акнахбюр (AM), Карен Казумян, 0010, Ереван, 
2-ой пер. Вардананц 6, кв. 3 (AM)
(54) Бренди
(57) Полезная модель относится к виноделию, в 
частности, к составам бренди.

Бренди содержит смесь 65-68% спиртовых 
настоек цветков шиповника и кожуры апельсина, 
взятых в объемном соотношении 1:1, при этом для 
приготовления настоек использован спирт дикой 
сливы, и водная настойка высушенных плодов 
шиповника, при массовом соотношении плодов 
шиповника и воды, равном 1:4. Компоненты 
бренди взяты в следующем соотношении, мас.%: 
смесь спиртовых настоек - 70,5-73,3; водная 
настойка высушенных плодов шиповника - 26,0-
26,5; вода - остальное, до крепости 45 % об. 

Повышается качество бренди.
_____________________

(51) (2013.01)  (11) 344  (13) U 
E02D 29/00

(21) AM20130095U (22) 04.07.2013
(71) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация (AM)
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(72) Вальтер Атанесян (AM), Ваан Арутюнян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства”  государственная 
некоммерческая организация, 0009, Ереван, 
Теряна 105 (AM)
(54) Опалубка для возведения наружных трех-
слойных стен
(57) Полезная модель относится к области 
строительства и может применяться для возве-
дения наружных трехслойных монолитных 
железобетонных стен с теплоизоляционным 
слоем.

Опалубка для возведения наружных трех-
слойных стен имеет два опалубных щита 
и установленные встречные пары тепло-
изоляционных плиток. Встречные пары направ-

ляющих прикреплены друг к другу посредством 
горизонтальных связей, составляя связки направ-
ляющих. В соответствии с размерами теп ло и-
золяционных плит на требуемом расстоянии друг 
от друга размещены на связывающих балках 
опалубочные щиты. На балках и опалубочных 
щитах выполнены отверстия. Соединение балок 
с опалубочными щитами и соединение связок 
с балками осуществлено посредством пальцев, 
выполненных с возможностью размещения в 
этих отверстиях. Пальцы связок выполнены 
ступенчатыми.

Расширяются возможности использования 
перемещающихся опалубок при строительстве 
многослойных стен, 3 ил.

_____________________
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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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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 09-03 (11) 318  (13) S 
09-05

(21) 20130026  (22) 26.07.2013
(71) Армен Седракович Халтахсазян (AM)
(72) Армен Халтахсазян (AM)
(73) Армен Седракович Халтахсазян, Ереван, 
Врацакан пер. 4, 5-31 (AM)
(54) Тара для сладостей в форме яйца (2 
варианта)
(55)*

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 20-01 (11) 319  (13) S
(21) 20130022  (22) 18.05.2013
(71) ООО «Нювенд» (AM)
(72) Эдуард Мелконян (AM)
(73) ООО «Нювенд» (AM)
(74) Р. Манасерян
(54) Корпус машины для продажи холодных и 
горячих напитков
(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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