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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) 2773 (13) A 
A61K 9/00
A23G 4/00

(21) AM20120046 (22) 16.03.2012
(71) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալ յան (AM), 
Վարսենիկ Մարլիկի Ավետիսյան (AM)
(72) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալ յան (AM), 
Վարսենիկ Մարլիկի Ավետիսյան (AM)
(73) Վահրամ Գաբզիմալ յան, 0005, Երևան, 
Արցախի 1,բն.32 (AM), Վարսենիկ Մարլիկի 
Ավետիսյան, 0025, Երևան, Հերացու 14/4 (AM)
(54) Մաստակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մաստակներին։

Հայտարկվող մաստակը ներառում է մաս-
տակի հիմք, մաթ, շաքարի փոշի, կիտրոնա-
թթու և 0,1:1:1 հարաբերակցությամբ վերց-
ված՝ սինթետիկ բետա կարոտինի, լեցիտինի և 
ամարանտի յուղի խառնուրդ, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). 
մաստակի հիմք 21,0 - 23,0; մաթ 16,0 - 18,0; 
շաքարի փոշի 56,0 - 58,0; կիտրոնաթթու 1,5 
-1,6; սինթետիկ բետա կարոտինի, լեցիտինի և 
ամարանտի յուղի խառնուրդ 0,6-0,7; բուրավետ 
նյութեր 0,5-0,6:

Բարձրացվում է մաստակի որակը։
_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2774 (13) A
A61L 1/00 

(21) AM20120065 (22) 25.04.2012
(71) Սերգեյ Անդրեյի Մադաթյան (RU)
(72) Սերգեյ Անդրեյի Մադաթյան (RU)
(73) Սերգեյ Անդրեյի Մադաթյան, 117218, ՌԴ, 
Մոսկվա, Բոլշայա Չերյեմուշկինսկայա 26, կոր-
պուս 4, բն.156 (RU) 
(54) Ոչ ալկոհոլային ըմպելիքի պատրաստման 
եղանակ և ոչ ալկոհոլային ըմպելիք (տարբե-
րակներ)
(57)Գյուտերի խումբը վերաբերում է սննդարդյու-
նաբերությանը, մասնավորապես` ոչ ալկոհոլային 
էներգետիկ ըմպելիքների բաղադրակազմերին և 
դրանց պատրաստման եղանակին։

Ըմպելիքը պատրաստում են հետևյալ կերպ. 
հացահատիկի մշակաբույսերի հատիկները 
մաքրում են, մանրացնում մինչև փոշեձև վիճակ, 
ավելացնում մանրացրած հավելանյութեր և 

ջուր, խառնում ըմպելիքի բաղադրամասերը, 
խառնուրդը հասցնում են եռման ջերմաստի-
ճանին, ապա սառեցնում, սառեցրած խառնուր-
դին ավելացնում են սննդային թթվեցուցիչ, 
տաքացնում մինչև 75-85°C ջերմաստիճան, 
ակտիվացնում այդ ջերմաստիճանում, սառեց-
նում մինչև սենյակային ջերմաստիճան և 
պահում 24 ժամ մինչև հասունացում։ Որպես 
հացահատիկի մշակաբույսեր վերցնում են ցորեն, 
եգիպտացորեն, վարսակ՝ յուրաքանչյուրը 2–
3% հաշվարկով վերջնական արգասիքի մեջ, և 
լրացուցիչ ավելացնում են մշակաբույսեր. գարի, 
կորեկ, հնդկացորեն և(կամ) տարեկան, որպես 
մանրացրած հավելանյութեր ավելացնում են 
հետևյալ բաղադրամասերը. աղացած խոտային 
մշակաբույսեր՝ վուշ, գետնախնձոր և(կամ) 
անթառամ, աղացած պտղատու մշակաբույսեր՝ 
չորացրած ցիտրուսների և(կամ) այլ մրգերի 
պտղամսի փոշի և(կամ) բանջարեղենի փոշի, 
չիչխանի փոշի, պրոսենու հատապտուղ ների 
փոշի, մրգերի կորիզների յուղ և ալ յուր, և 
ընկույզի ալյուր, և(կամ) ծլած ցորենի փաթիլներ, 
և(կամ) մեղր։

Առաջարկված են ոչ ալկոհոլային ըմպելիք-
ների տարբերակներ։

Ընդլայնվում է բարձր կալորիականություն 
և բուժիչ հատկություններ ունեցող սննդարար 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների տեսականին, 5 
անկախ կետ։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2775 (13) A 
C05F 3/00
A01C 3/00

(21) AM20120053 (22) 26.03.2012
(71) Ջոն Ասատրյան (AM)
(72) Ջոն Ասատրյան (AM), Սուրեն Թոսունյան 
(AM), Արմինե Թամիրյան (AM)
(73) Ջոն Ասատրյան, 3126, Գյումրի, Խորենացի 
24, բն. 4 (AM)
(54) Գոմաղբի ջրազրկման մեքենա
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
մեքենաշինությանը, մասնավորապես՝ գոմաղբի 
ջրազրկման մեքենաներին:

Գոմաղբի ջրազրկման մեքենան ունի շար-
ժաբեր, անշարժ թաս, դրա մեջ պտտման 
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հնարավորությամբ տեղադրված թմբուկ, 
զտված հեղուկի հեռացման հանգույց և պոմպ: 
Թասն ունի կափարիչ, իսկ թմբուկի կողմնային 
մակերևույթը ճաղավոր է: Թմբուկի մեջ լրացուցիչ 
տեղակայված է հանովի ցանցավոր զատիչ, որն 
ունի ճկուն սեղմակներով կափարիչ: Զատիչի 
ներսում շառավղորեն տեղադրված են հանովի 
միջնորմեր:

Բարձրացվում է աշխատանքի արդյունա-
վետությունն ու արտադրո ղականությունը, 4 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2776 (13) A
C12G 3/00

(21) AM20130074 (22) 29.05.2013
(71) Գեորգի Օհանյան (AM)
(72) Գեորգի Օհանյան (AM)
(73) Գեորգի Օհանյան (AM)
(54) Թթի թունդ ալկոհոլային խմիչքի պատ-
րաստման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա բե-
րությանը, մասնավորապես՝ թունդ ալկոհոլային 
խմիչքների պատրաստման եղանակներին:

Թթի քաղցուն ենթարկում են կրկնակի 
թորման: Ստացված թթի սպիրտը հնացնում 
են տակառներում առնվազն 5 տարի: Սպիրտի 
մի մասը հնացնում են կաղնե տակառներում, 
մյուսը՝ թթենու փայտից տակառներում, որից 
հետո, մինչև փափկացված ջրի ավելացումը, 
կատարում են ստացված սպիրտների կուպաժ 
1:3 հարաբերակցությամբ:

Բարձրացվում են խմիչքի համային հատկու-
թյունները:
(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2777 (13) A
E05B 35/00

(21) AM20120059 (22) 13.04.2012
(71) Ալբերտ Սրապիոնի Պողոսյան (AM)
(72) Ալբերտ Սրապիոնի Պողոսյան (AM)
(73) Ալբերտ Պողոսյան, 0088, Երևան, Շիրազի 
20, բն. 30 (AM)
(54) Հանովի գլանային մեխանիզմով ներդրովի 
փականք
(57) Հանովի գլանային մեխանիզմով ներդրովի 
փականքը ունի իրան, իրանում տեղակայված 
նիգ, նիգը փակ և բաց դիրքերում անշարժ 
սևեռող զսպանակած շերտաձող, որն ուղղաձիգ 

տեղափոխվելու հնարավորությամբ ամրակցված 
է իրանի վրա և գլանային մեխանիզմ: Նիգը 
անշարժ սևեռող զսպանակած շերտաձողի ստո-
րին ծայրամասին արված է լրացուցիչ ելուստ, որի 
ծայրը գտնվում է փակ գլանային մեխանիզմի 
լծակի ծայրի դիմաց՝ բացակով, ընդ որում դրանց 
ճակատային մակերևույթների միջև բացակը 
հավասար է 1-2 մմ:

Պարզեցվում է կառուցվածքը, բարելավվում 
է շահագործումը և բարձրացվում է փականքի 
աշխատանքի հուսալիությունը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2778 (13) A
F22B 37/00

(21) AM20130027 (22) 05.03.2013
(71) Ալեքսան Սիանոսի Հովհաննիսյան (AM)
(72) Ալեքսան Սիանոսի Հովհաննիսյան (AM)
(73) Ալեքսան Սիանոսի Հովհաննիսյան, 0201, 
Արագածոտնի մարզ, Աշտարակ, Պռոշյան 161 (AM)
(54) Ջրատաքացուցիչ կաթսա
(57) Գյուտը վերաբերում է ջրատաքացուցիչ 
կաթսաներին, որոնք օգտագործվում են արդյու-
նաբերության և տնտեսության բազմաթիվ 
ճյուղերում:

Ջրատաքացուցիչ կաթսան ունի  պատ-
յան, գազի այրման խուց, ջրով լցված ջերմա-
փոխանակիչ խողովակների համակարգ, ծխա-
գազերի հեռացման ծխնելույզ, ջրի ներ թողման 
և արտաթողման խողովակաոստեր: Համաձայն 
գյուտի,  պատյանը  իրականացված է սնամեջ, ջրի 
ներթողման խողովակաոստը հաղորդակցվում 
է սնամեջ պատերի հետ, իսկ արտաթողման 
խողովակաոստը միակցված է ջերմափոխանակիչ 
խողովակների համակարգին: Ջերմափոխանակիչ 
խողովակների ներսում դրանց համառանցք 
տեղակայված են՝ ծխագազերի հեռացման 
խողովակներ, որոնցից յուրաքանչուրի մեկ ծայ-
րա մասը հաղորդակցվում է գազի այրման խցի 
հետ, իսկ մյուս ծայրամասը դուրս է բերված դեպի 
ծխնելույզ:  Ջերմափոխանակիչ խողովակների 
մեկ ծայրը կատարված է այլ խողովակների հետ 
հաղորդակցման հնարավորությամբ, իսկ մյուս 
ծայրը՝  այլ խողովակների  և սնամեջ պատ-
յանի հետ միաժամանակ հաղորդակցման 
հնարավորությամբ:
Բարձրացվում է ջրատաքացուցիչ կաթսայի ՕԳԳ-
ն, 3 նկ.:

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

10

ՄԱՍ 1

10

№ 10 
25 . 10 . 20 13

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2013.01)  (11) 337  (13) U
A61C 7/00

(21) AM20130017U (22) 19.02.2013
(71) Հովհաննես Ռուբենի Գևորգյան (AM)
(72) Հովհաննես Ռուբենի Գևորգյան (AM), 
Վալերի Գուրգենի Տատինցյան (AM), Իրինա 
Լևոնի Մանուկյան (AM), Լյուդմիլա Վալերիի 
Տատինցյան (AM)
(73) Հովհաննես Ռուբենի Գևորգյան, 0035, 
Երևան, Մ. Ավետիսյան 1-ին փող. 49/2 (AM)
(54) Կաթնատամի կապպա - պահանգ
(57) Գյուտը վերաբերում է մանկական օրթոդոն-
տիային, մասնավորապես, օրթոդոնտիկ այն 
միջոցներին, որոնք կիրառվում են ատամնա-
ծնոտային համակարգի ձևախախտումների 
նախապահպանության համար` այն դեպքերում, 
երբ տեղի է ունեցել կաթնատամնային կծվածքի 
ատամների մասնակի կորուստ և առաջացել է 
բաց տեղ:

Կաթնատամի կապպա-պահանգն ունի 
առաջին ճարմանդ և հենակային միջոց` 
աղեղ, ընդ որում աղեղն իր մեկ ծայրով կոշտ 
ամրակցված է առաջին ճարմանդին: Գյուտի 
համաձայն կապպա-պահանգը լրացուցիչ ունի 
երկրորդ ճարմանդը, աղեղը զիգզագաձև է, 
պատրաստված է օրթոդոնտիկ մետաղալարից 
և իր մյուս ծայրով կոշտ ամրակցված է երկրորդ 
ճարմանդին:

Երկարաձգվում է կապպա-պահանգի ծառա-
յության ժամկետը մինչև հիմնական ատամի 
դուրս գալը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 338 (13) U
A63F 3/00

(21) AM20130064U (22) 20.05.2013
(71) Պարույր Կարանի Ենոքյան (AM)
(72) Պարույր Կարանի Ենոքյան (AM)
(73) Պարույր Կարանի Ենոքյան, 0070, Երևան, 
Ե. Քոչարի 15, բն.14 (AM)
(54) Շախմատ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է սեղանի 
տրամաբանական խաղերին, մասնավորապես` 
100 վանդականոց շախմատին։

Շախմատն ունի 100 վանդակների բաժանված 
խաղադաշտ ունեցող խաղատախտակ և տվյալ 
խաղադաշտում տեղակայվող շախմատային 
խաղաքարերի երկու հավաքածու։ Յուրաքանչյուր 
հավաքածուն ունի 8 ավանդական շախմատային 
ֆիգուրներ, 10 «զինվոր» և երկու լրացուցիչ 
սպիտակ և սև գույների «Հեծյալ Թագուհի» 
անվանումով շախմատային ֆիգուրներ, որոնք 
ավանդական «Թագուհի» ֆիգուրի հետ մեկտեղ 
(այսինքն բոլոր 3 «Հեծյալ Թագուհիները») ունեն 
ավանդական «Ձի» ֆիգուրի նման քայլելու 
իրավունք: Խաղատախտակն իրականացված 
է իրար ամրակցվող երեք հատվածամասերից, 
որոնցից առաջինը T-աձև է և կազմված է 
իրար կոշտ ամրակցված ուղղահայաց՝ 2x8 
չափի խաղադաշտով և հորիզոնական՝ 10x2 
չափի խաղադաշտով հատվածներից, ընդ 
որում ուղղահայաց և հորիզոնական հատ-
վածներն իրար ամրակցված են կենտրոնից 
մեկ խաղադաշտ դեպի աջ շեղումով: T-աձև 
հատվածամասի ձախ կողմին ամրակցված է՝ 5x8 
չափի խաղադաշտով երկրորդ հատվածամասը, 
իսկ T-աձև հատվածամասի աջ կողմին՝ 3x8 
չափի խաղադաշտով երրորդ հատվածամասը: 
Երկրորդ և երրորդ հատվածամասերի կողմնային 
համապատասխան մակերևույթների վրա 
տեղակայված են առաջին հատվածամասի 
համապատասխան կողմնային մակերևույթների 
վրա կատարված համապատասխան երկուական 
փորվածքների մեջ մտնելու հնարավորությամբ 
կատարված երկուական բույթեր: 

Պարզեցվում է շախմատային խաղա-
տախտակի տեղափոխման հնարա վորությունը, 
11 նկ.։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 339  (13) U
F24J 2/00

(21) AM20130036U (22) 15.03.2013
(71) Աշոտ Սուրենի Մելքոնյան (AM)
(72) Աշոտ Սուրենի Մելքոնյան (AM)
(73) Աշոտ Սուրենի Մելքոնյան, 0092, Երևան, 
Նոր Նորքի 7-րդ միկրոշրջան, Կարախանյան 
20, բն. 7 (AM)
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(54) Արևային ջերմային կոլեկտոր
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է հելիո-
տեխնիկային, մասնավորապես, ջերմային 
արևային կոլեկտորներին, որոնցում բանող 
միջավայրն անցնում է կոլեկտորի խոռոչով: Այն 
կարող է օգտագործվել ինչպես անհատական 
արևային սարքերում, այնպես էլ տնտեսական 
նշանակության արևային համակարգերում: 

Արևային ջերմային կոլեկտորն ունի շրջա-
նակ, շրջանակի մեջ տեղակայված հերմե տիկ 
բաք, որի երեսակողմի պատը պատրաստ-
ված է լուսաթափանց նյութից, իսկ բաքի խո-
ռոչում, երեսակողմին զուգահեռ տեղակայ-
ված Է աբ սոր բերը: Բաքն ունի մուտքի ու ելքի 
խողովա  կաոստեր: Առաջարկության համաձայն, 
աբսորբերը տեղակայված է բաքի կողմերի 
նկատմամբ բացակներով:

Պատուհանի փեղկի ձև ունեցող իրակա-
նացման օրինակում աբսորբերը ծակոտած է, 
իսկ բաքի հետևի կողմի պատը պատրաստված 
է լուսաթափանց նյութից:

Շինության պատին կամ տանիքին տեղա-
կայելու համար իրականացման օրինակում բաքի 
հետևի կողմի պատը ջերմամեկուսացված է:

Բարձրացվում է կոլեկտորի օ.գ.գ.-ն, պար -
զեցվում է կառուցվածքը, հեշտացվում է պատ-
րաստման տեխնոլոգիան, 6 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 340  (13) U
G01W 1/00

(21) AM20130077U (22) 31.05.2013

(71) «ԱՊԵՔՍ ՎԻՔԵՅ» ՍՊԸ (AM)
(72) Վալերի Երվանդի Կարապետյան (AM)
(73) «ԱՊԵՔՍ ՎԻՔԵՅ» ՍՊԸ, 0069, Երևան, 
Մինաս Ավետիսյան 4-րդ փ.,շ. 6, բն. 39 (AM)
(54) Ավտոմատացված օդերևութաբանական 
կայան
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է մթնո-
լորտային օդի վերահսկման փոխադրովի կա-
յան  ներին և կարող է օգտագործվել օդերևու-
թաբանական տվյալների ստացման համար 
գյուղական տնտեսություններում, տարբեր արշա-
վախմբերում, սպորտային և այլ արտագնաց 
միջոցառումներում:

Ավտոմատացված օդերևութաբանական 
կայանի լրակազմը ներառում է կայմասյուն, 
կայմասյան վերին մասին բարձակի միջոցով 
ամրակցված տվիչների բլոկ, կայմասյան ստորին 
մասում տեղակայված էլեկտրոնային թվային 
բլոկ, տվիչների բլոկի և էլեկտրոնային թվային 
բլոկի միջև էլեկտրական կապի մալուխ և 
սնուցման կուտակչային մարտկոց, ընդ որում, 
տվիչների բլոկը ներառում է քամու ուղղության 
և արագության տվիչներ, օդի ջերմաստիճանի 
և օդի հարաբերական խոնավության տվիչներ, 
որոնք պարփակված են շերտավարագույրային 
պաշտպանիչ սկավառակներով: Համաձայն 
օգտակար մոդելի, քամու ուղղության ու արա-
գության տվիչները և շերտավարագույրային 
սկավառակները բարձակի վրա տեղակայված 
են կայմասյան առանցքին զուգահեռ: 

Բարձրանում է օդերևութաբանական տվյալ-
ների հավաստիությունը, հեշտացվում է կայանի 
քանդում-հավաքումը և փոխադրումը, 3 նկ.:

_____________________
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 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

646

526

 740
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(210) 20121631 (111) 20423
(220) 03.12.2012 (151) 01.10.2013
 (181) 03.12.2022
(730) Ռասասի Փերֆամզ Ինդասթրի (Լ.Լ.Ք.), AE
(442) 21.02.2013
(540)

(526) Արաբերեն գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

(511)
դաս 35. տարբեր ապրանքների հավաքում 

երրորդ անձանց համար, մասնավորապես՝ 
օծանելիք և կոսմետիկական միջոցներ (բացա-
ռությամբ դրանց փոխադրումը)՝ հնարավորություն 
տալով սպառողներին ավելի հարմարավետ 
դիտելու և գնելու այդ ապրանքները. մանրածախ 
և մեծածախ խանութներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130107 (111) 20424
(220) 31.01.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 31.01.2023
(730) Էյդըլվայս ԳՄԲՀ ընդ Քո. ՔԳ, DE
(442) 20.03.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, դեղին, սպիտակ, մոխրագույն, 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

բեժ, երկնագույն, բաց և մուգ կանաչ, կանաչ, 
շագանակագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 29. կաթ, պանիր և կաթնամթերք. 

հալած պանիր և պատրաստուկներ պանրի հիմքի 
վրա. սննդային յուղեր և ճարպեր. մարգարին, 
կարագ. կաթնային ըմպելիքներ (կաթի 
գերակշիռ առկայությամբ). խոհարարական 
պատրաստուկներ կաթի կամ սերուցքի հիմքի 
վրա:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130167 (111) 20425
(220) 13.02.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 13.02.2023
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB
(442) 17.05.2013
(310) 011119161   (320) 14.08.2012   (330) EM
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և բժշկական 

պատրաստուկներ ու նյութեր.
դաս 10. բժշկական և վիրաբուժական 

սարքեր և գործիքներ,  ինհալատորներ 
(ներշնչակներ), մասեր և կցամասեր վերոնշյալ 
բոլոր ապրանքների համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130282 (111) 20426
(220) 07.03.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 07.03.2023
(730) Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան 

Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP
(442) 06.05.2013
(540)
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(511)
դաս 12. ցամաքային, օդային, ջրային 

և ռելսային միջոցներ. ավտոմեքենաներ. 
էլեկտրաշարժիչավոր միջոցներ. վագո նիկ-
ներ (վագոնետներ). բեռնատար ավտո մո-
բիլ ներ (ավտոմեքենաներ).  ֆուրգոն ներ 
(տրանսպորտային միջոցներ). արտաճանա-
պարհային տրանսպորտային միջոցներ. 
ավտոբուսներ. տրանսպորտային միջոցներ 
հանգստի համար. սպորտային ավտոմոբիլներ 
(ավտոմեքենաներ). մրցարշավային ավտո-
մե քենաներ. բեռնատար ավտոմոբիլներ 
(ավտո մեքենաներ). ամբարձիչով (վերհանով) 
սայլակներ. տրակտորներ, ներառյալ` բուքսի-
րային քարշակներ. քարշակներ և կիսա -
քար շակներ (տրանսպորտային միջոցներ). 
մասեր ցամաքային, օդային, ջրային տրանս-
պոր տային միջոցների համար. ցամա քա-
յին, օդային, կամ ջրային ապարատներ. 
շարժիչներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. էլեկտրաշարժիչներ ցամա-
քային տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների թափքեր. տրանս-
պորտային միջոցների ամրաշրջանակներ 
(հենա սարքեր). փոխհաղորդակներ ցամա-
քային տրանսպորտային միջոցների հա-
մար. փոխհաղորդման մասեր ցամա քա-
յին տրանսպորտային միջոցների համար. 
կարդանալիսեռներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. ատամնանիվներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. կցորդիչների ագույցներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. սռնիներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. կախոց-
ների մեղմիչներ. մեղմիչ զսպանակներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. տրանսպորտային 
միջոցների անիվներ. դողեր տրանսպորտային 
միջոցների անիվների համար. անվակունդեր. 
ինքնասոսնձվող մակադրակներ դողերի 
օդախցիկների նորոգման համար. արգելակ-
ներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
արգելակի կոճղակներ ավտոմեքենաների 
համար. հողմապակիներ. ապակեմաքրիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. թափար-
գելներ (տրանսպորտային). ղեկի վարման 
սարքեր ցամաքային տրանսպորտային միջոց-
ների համար. ազդանշանային շչակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. շրջա-

դարձի ցուցիչներ տրանսպորտային միջոց-
ների համար. տրանսպորտային միջոցների 
նստոցներ.  անվտանգության գոտիներ 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
համար. նստոցների գլխակալներ տրանս-
պոր տային միջոցների համար. հետընթացքի 
ազդասարքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. հակահափշտակիչ հարմարանք-
ներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
անվտանգության ավտոմատ փչվող օդային 
բարձիկներ ավտոմոբիլների համար. հետևի 
դիտահայելիներ. թափքերի ամբարձիչ մեխա-
նիզմներ (ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների մասեր). տրանսպորտային միջոց-
ների պիտույքներ. մակադրակներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. բեռնա խցիկ-
ներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
ցեխապաշտպան վահանակներ.  հակա-
սահքային շղթաներ. արտաքին (կոշտ) պատ-
վածք ներ. պատյաններ տրանսպորտային մի-
ջոց  ների նստոցների համար. օդապոմպեր 
(օդահան պոմպեր) (տրանսպորտային միջոց-
ների պիտույքներ). դահուկային բեռնա խցիկ-
ներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
կրակայրիչներ ավտոմեքենաների համար. 
մանկական անվտանգ նստոցներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. տիեզերական 
ապարատներ. ինքնաթիռներ (օդանավեր). 
ջրային իքնաթիռներ (հիդրոինքնաթիռներ). 
թռչող ապարատներ. սայլեր. մոտոցիկլետներ. 
կատերներ. լաստանավեր. նավեր. զբոսանավեր. 
հեծանիվներ. զանգեր հեծանիվների, մոտո-
ցիկլետ ների համար. շղթաներ հեծանիվների 
համար. շարժիչներ հեծանիվների համար. 
թամբեր հեծանիվների, մոտոցիկլետների համար. 
ցեխապաշտպան վահանակներ հեծանիվների 
համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130320 (111) 20427
(220) 15.03.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 15.03.2023
(730) Վիբորովա Ս.Ա., PL
(442) 05.06.2013
(310) 011320983   (320) 06.11.2012   (330) EM
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(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

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

____________________

(210) 20130336 (111) 20428
(220) 18.03.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 18.03.2023
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(442) 03.04.2013
(540)

(511)
դաս 43. ռեստորան, սրճարան, կաֆե-

տերիա (ինքնասպասարկումով ճաշարան), 
խորտկարան, սուրճի բար և սրճատուն, առա-
քումով ռեստորաններ, պատվերը դուրս տա-
նելու ռեստորաններ. քեյթրինգ (սննդի կազմա-
կերպման ծառայություն, ռեստորանային սպա-
սարկման ծառայություն). սուրճով ապահով ման 
ծառայություններ գրասենյակների համար. սննդի 
հետ կապված պայմանագրային ծառայություններ, 
սննդի պատրաստում. առաքման համար սննդի և 
ըմպելիքների պատրաստում և վաճառք:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130337 (111) 20429
(220) 18.03.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 18.03.2023

(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 
Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(442) 03.04.2013
(540)

(511)
դաս 28. խաղալիքներ, մասնավորապես՝ 

թեդի արջուկներ, լցոնված խաղալիքներ, պլյու-
շից խաղալիքներ, տիկնիկներ և դրանց աքսե-
սուարներ. ամանորյա զարդանախշեր, յո-յոներ, 
խաղաքարտեր:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130376 (111) 20430
(220) 21.03.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 21.03.2023
(730) Արմեն Բաղդասարյան, 0012, Երևան, 

Կոմիտաս 24/2, AM
(442) 05.06.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, գազարագույն, սև և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ:

(511)
դաս 38. համացանցի, համակարգչային 

ծրա գրերի և բջջային հեռախոսների անդրոիդ 
համակարգի միջոցով մատուցվող ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես՝ տեղեկատվության 
տրամադրում երրորդ անձանց համար.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակեր պում. 
մասնավորապես՝ տաքսի ծառայություն. տեղա-
փոխումների մասին տեղեկատվության տրա-
մադրում, փոխանցում. երթակարգավարի ծառա-
յություններ (դիսպետչեր).

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
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կանության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող ան-
հա տական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:  

____________________

(210) 20130377 (111) 20431
(220) 22.03.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 22.03.2023
(730) «Զիգզագ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Հյուսիսային 

պողոտա 1, տարածք 18, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(526) «MEGASTORE», «ՄԵԳԱՍԹՈՐ» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511)
դաս 35. առևտուր:  

____________________

(210) 20130413 (111) 20432
(220) 29.03.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 29.03.2023
(730) Ազբիլ Քորփորեյշն, JP
(442) 05.06.2013
(540)

(511)
դաս 6. կապկպման մետաղական միջոց-

ներ. մետաղական խողովակաոստեր. խողո-
վակաշարերի մետաղական ճյուղավորումներ. 
ցամաքուրդային մետաղական խողովակներ. 
ցամաքուրդային խողովակաշարի մետաղական 
կափույրներ. ցամաքուրդային խողովակաշարի 
մետաղական փականներ. մետաղական 

խողովակաշարեր օդափոխության կայանքների 
և օդի լավորակման կայանքների համար. 
կենտրոնական ջեռուցման մետաղական խո-
ղո վակներ և խողովակաշարեր. խողովակ-
ների մետաղական արմունկներ. երկաթա-
կուռ մետաղական իրեր. խողովակների մե-
տա  ղական միացքներ. մետաղական հավա  -
քիչներ խողովակաշարերի համար. մետա-
ղական մանեկներ. ճնշումային մետա ղա-
կան խողովակաշարեր. մետաղական միաց-
նող ագույցներ խողովակների համար. մե-
տաղ յա խողովակաշարեր. մետաղական 
փոկ անիվներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. ամրանավորման մետաղական նյութեր 
խողովակների և խողովակաշարերի համար. 
մետաղական զսպանակներ (երկաթակուռ իրեր). 
պողպատյա խողովակներ և խողովակաշարեր. 
մետաղական սահմանափակիչներ, հենակներ. 
մետաղական խողովակներ. մետաղական 
կափույրներ և փականներ (բացառությամբ 
մեքենաների մասերի). միջադիրներ. ջրատար 
խողովակների մետաղական կափույրներ. ջրա-
տար մետաղական խողովակակներ, խողո-
վակաշարեր.

դաս 7. գազավորված ըմպելիքների արտա-
դրման ապարատներ. գազավորված ջրերի 
արտադրման ապարատներ. օդավորիչներ. 
օդա յին կոնդենսատորներ. գյուղատնտեսական 
մեքե նաներ. օդի գոլորշիչներ. օդաարտածծող 
սար քավորումներ. ապարատներ ճնշման տակ 
գարեջրի մատուցման համար. պոմպեր գարե-
ջրի մատուցման համար. օդափուք մեքենաներ. 
էլեկտրամեխանիկական սարքավորումներ 
ըմպելիքների պատրաստման համար. օդա-
փուք մեքենաներ գազերի սեղմման, ներծծման 
և տեղափոխման համար. շոգեկաթսաների 
խողովակներ (մեքենաների մասեր). արտա-
դրական մեքենաներ և սարքեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. մեքենաներ շշերը 
կափարիչներով փակելու համար. շշալցման 
մեքենաներ. շշերի հերմետիկացման մեքենաներ. 
մեքենաներ շշերի խցանափակման համար. շշերի 
լվացման մեքենաներ. արգելակման հատվածներ, 
բացառությամբ փոխադրամիջոցների համար 
նախատեսվածների. մեքենաներ գարե ջրագոր-
ծության համար. փայլարդիչներ. կարբյու-
րա տորների սնուցիչներ. կարբյուրատորներ. 
փոխարինովի տարրեր զտիչ մեքենաների 
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համար. արտանետման գազերի կատալիզային 
կերպափոխիչներ. վակուումային մաքրման 
կեն տրոնական կայանքներ. ցենտրիֆուգներ. 
կենտրոնախույս պոմպեր. սիգարետների պատ-
րաստման արդյունաբերական մեքենաներ. 
տպահարթակների հավաքման մեքենաներ. 
հակադարձ կափույրներ (մեքենաների մասեր). 
մաքրման էլեկտրական մեքենաներ և սար-
քավորումներ. օդաճնշական շարժիչներ. օդա-
ճնշական մեքենաներ. օդաճնշական պոմ պեր. 
ճնշակներ (մեքենաներ). ճնշակներ սառնա-
րանների համար. խտացման կայանքներ. 
մեքենաների կամ շարժիչների կառավարման 
ճոպաններ. մեքենաների կամ շարժիչների 
կառավարման սարքավորումներ. մեքենաների 
կամ շարժիչների կառավարման հիդրավլիկ 
սարքավորումներ. մեքենաների կամ շարժիչների 
կառավարման օդաճնշական սարքավորումներ. 
պողպատի հալեցման կոնվերտերներ. փոխար-
կիչներ (մեքենաներ). կցորդիչներ, բա ցառու-
թյամբ վերգետնյա փոխադրամիջոցների հա-
մար նախատեսվածների. մանրիչ մեքենաներ. 
հոսանքի գեներատորներ. կտրիչ մեքենաներ. 
կտորահատիչ մեքենաներ. մեքենաների գլան-
ներ. կաթի մշակման մեքենաներ. խմելու ջրի 
օդազերծիչներ. մանեկահատ հաստոցներ. 
դրոշմման մեքենաներ. փորիչներ (մեքենաներ). 
մանրատիչներ. արտահեղման ծորակներ 
(ջրազատիչներ). ցամաքուրդային մեքենաներ. 
հարդարիչ մեքենաներ. հորատիչներ. քար-
շային շարժիչներ, բացառությամբ վերգետնյա 
փոխադրամիջոցների համար նախա տեսված-
ների. փոշու կլանման մաքրող կայանքներ. 
փոշու հեռացման մաքրող կայանքներ. հաս-
տա տուն հոսանքի գեներատորներ. մակա-
րոնեղենի արտադրման մեքենաներ. էլեկտրա-
մեխանիկական մեքենաներ քիմիական արդյու-
նաբերության համար. ամբարձիչ սարքա-
վորումներ. վերելակներ. ալիքավորիչ, դրոշ-
մատպիչ մեքենաներ. շարժասանդուղքներ. 
էքսկավատորներ. շարժիչների խլարար-
ներ. մեքենաների կաթսաների սնուցիչներ. 
խմելու ջրի կարգավորիչներ. լցամեքենաներ. 
զտող մեքենաներ. զտիչներ (մեքենաների և 
շարժիչ ների մասեր). զտիչներ շարժիչներում 
սառեցնող օդի մաքրման համար. չափաբերման 
մեքենաներ, վերջնամշակման մեքենաներ. 
մեքենաների շոգեկաթսաների ամրաններ. 

ալրաղաց մեքենաներ. ալրաղացներ. շոգե-
կաթսաների ծխանցքեր. սննդամթերքի պատ-
րաստման էլեկտրամեխանիկական սարքեր. 
ձուլամեքենաներ. վառելիքի կերպափոխիչներ 
ներքին այրման շարժիչների համար. վառելի-
քային խնայարարներ շարժիչների համար. օդա-
վորիչներ. հոսանքի գեներատորներ. ապակու 
մշակման մեքենաներ. յուղման օղեր (մեքե նա-
ների մասեր). ավտոմատ մանիպուլ յատորներ 
(մեքենաներ). ջերմափոխանակիչներ (մեքե-
նաների մասեր). բարձր ճնշման տակ մաք-
րող հարմարանքներ. բռնիչներ կտրող գոր-
ծիքների, մեքենաների, հաստոցների համար. 
ինքնաբեռնաթափվող բունկերներ (մեխա-
նիկական). դռների բացման և փակման հիդրա-
վլիկական սարքեր (մեքենաների մասեր). 
հիդրավլիկական տուրբիններ. ներքին այրման 
շարժիչներում վառման սարքեր. ներկատու 
պոլիգրաֆիական ապարատներ տպող սարքերի 
համար. պիտակավորիչ մեքենաներ. կաշվի 
մշակման մեքենաներ. վերհան սարքավորումներ. 
վերհաններ (բացառությամբ դահուկայինների). 
մանածագործական մեքենաներ. հաստոց-
ներ. մեքենաներ, հաստոցներ մանածագործա-
կան արդյունաբերության համար. հարդարիչ 
սարքեր. արտանետման խողովակաոստեր 
շար ժիչների համար. մետաղամշակման հաս-
տոցներ. կթի մեքենաներ, կայանքներ. ֆրեզիչ 
հաստոցներ. ջրաղացներ (մեքենաներ). խառ-
նիչներ (մեքենաներ). խառնող մեքենաներ. կա-
ղա պարման մեքենաներ. ձուլակաղապարներ 
(մեքե նաների մասեր). թործահաստոցներ. 
էլեկտրաշարժիչներ, բացառությամբ վեր-
գետնյա փոխադրամիջոցների համար նախա-
տեսվածների. շարժիչներ, բացառությամբ վեր-
գետնյա փոխադրամիջոցների համար նա-
խա տեսվածների. տանիքածածկի կղմինդրների 
կտրող մեքենաներ. նավթի մաքրման մեքենա-
ներ. փաթեթավորիչ մեքե նա ներ. մեքենաներ 
դարսման համար. մեքենաներ ներկարարական 
աշխատանքների համար. պոլիգրաֆիական 
ինքնադարսիչներ (թղթի մատուցման սար-
քեր). թղթի պատրաստման սարքեր. մեղ-
միչ ների մխոցներ. դռների բացման և փակ-
ման օդաճնշական սարքավորումներ (մեքե-
նաների տարրեր). օդաճնշական մուրճեր. 
օդաճնշական կամ հիդրավլիկական մեքենա-
ներ կամ գործիքներ. պնևմափոխակրիչներ. 
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խողովակատար տրանսպորտի օդաճնշական 
սարքավորումներ. մամլիչներ գինու համար. 
մամլիչներ (արտադրական մեքենաներ). 
փայլարկման մեքենաներ. ռեդուկցիոն կա-
փույրներ (մեքենաների մասեր). ճնշման կար-
գավորիչներ (մեքենաների մասեր). ճնշման 
կափույրներ (մեքենաների մասեր). տպա-
գլաններ. տպագրական մեքենաներ. մեքենաներ 
մետաղաթերթի վրա տպելու համար. տպա-
գրական տպաձևեր. տպագրական մամլիչ-
ներ. ներկաքսիչ գլանիկներ տպագրական 
մեքենաների համար. խտրոցներ, թաղանթներ 
(մեմբրաններ) պոմպերի համար. պոմպեր 
(մեքենաներ). պոմպեր (մեքենաների կամ 
շարժիչների մասեր). ջեռուցման կայանքների 
պոմպեր. դրոշմման մեքենաներ. ռեդուկցիոն 
նվազեցնող փոխանցումներ, բացառությամբ 
վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար 
նախատեսվածների. կարգավորիչներ (մեքե-
նաների մասեր). ռոբոտներ (մեքե նաներ). գլոցման 
հաստոցների գլանիկներ. գլոցահաստոցներ. 
արտադրական մեքենաներ հերմետիկացման 
համար. զատիչներ. ցրցայտիչներ հոսաջրերի 
համար. փականագործական էլեկտրական 
մկրատներ. քարմաղեր (մեքենաներ կամ 
մեքենաների մասեր). պտուղների և բան ջա-
րեղենների մաքրող մեքենաներ. տրամա-
չափարկիչներ. կոկման մեքենաներ. տեսա-
կավորիչ մեքենաներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. արագության (պտույտների 
քանակի) կարգավորիչներ մեքենաների կամ 
շարժիչների համար. զսպանակներ (մեքե-
նաների մասեր). զատիչներ գոլորշու կամ 
յուղի ֆազի բաժանման համար. մեքենաներ 
ստերեոտիպերի պատրաստման համար. կցա-
կարման մեքենաներ (կարի). շաքարի արտա-
դրման մեքենաներ. գերտաքացիչներ. կթի մեքե-
նաների բաժակներ. թթվածնային նիզակներ 
ջերմային հորատման համար (մեքենաներ). 
ծխախոտի մշակման մեքենաներ. պտտող 
մոմենտի կերպափոխիչներ, բացառությամբ 
վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար 
նախատեսվածների. փոխհաղորդիչ գլաններ 
բացառությամբ վերգետնյա փոխադրամիջոց-
ների համար նախատեսվածների. շարժա-
բեր ներ (փոխհաղորդակներ) մեքենաների 
համար. փոխհաղորդակներ, բացառությամբ 
վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար 

նախատեսվածների. հարդարիչ մեքենաներ. 
դեկելներ (տպագրական մեքենաների մա-
սեր). տառաձուլիչ մեքենաներ. ունիվերսալ 
կարդանային հոդակապեր. վակուումային պոմ-
պեր (մեքենաներ). փականներ (մեքենաների 
մասեր). արտադրական թրթռամեքենաներ. 
ապարատներ վուլկանացման համար. լվացող 
ապարատներ. մեքենաներ թափոնի, աղբի 
խտացման համար. մեքենաներ թափոնի, աղբի 
փշրման (հեռացման) համար. ջրատաքացուցիչներ 
(մեքենաների մասեր). ջուլհակահաստոցներ. 
գազաեռակցման ապարատներ. եռակցման 
է լեկտրական ագրեգատներ. փաթաթող 
մեքենաներ. արտադրական պրոցեսի հսկման 
սարքեր (հիդրավլիկական). արտադրական 
պրոցեսի հսկման սարքեր (օդաճնշական). 
մեքենաների մասեր հանդիսացող ճնշման 
հսկիչ սարքեր (կարգավորիչներ). մեքենաների 
մասեր հանդիսացող ճնշման կարգավորիչ-
ներ (փականներ). պրոցեսի հսկիչ սարքեր 
(հիդրավլիկական). պրոցեսի հսկիչ սարքեր 
(մեխանիկական). պրոցեսի հսկիչ սարքեր 
(օդաճնշական). արագության կարգավորիչներ 
(մեխանիկական) կրկնակի կարբյուրատո-
րային շարժիչների համար. արագության կար-
գավորիչներ (մեխանիկական) մեքենաների և 
շարժիչների համար. կառավարող փականներ. 
փականի դիրքարարներ. փականի պտույտի 
մեխանիզմներ.

դաս 9. համրիչներ. էլեկտրական կուտա-
կիչներ. ձայնահաղորդիչներ. ճառագայթա-
չափեր. գազախտաչափեր. օդի բաղադրության 
վերլուծական ապարատներ. վթարային 
ազդանշանային սարքեր. ամպերաչափեր. ձայնի 
ուժեղարարներ. էլեկտրոնային ուժեղարար 
լամպեր. ներածման և արտածման օժանդակ 
ղեկավարման սարքեր. հողմաչափեր. անոդային 
մարտկոցներ. անոդներ. հակակաթոդներ. 
անվտանգության ազդասարքեր. ապերտաչափեր 
(օպտիկական). ավտոմատ դրամարկղեր. 
այրման պրոցեսի կարգավորման ավտոմատ 
սարքեր և գործիքներ. գծածածկագրերի 
ընթերցող սարքեր. ճնշաչափեր. էլեկտրական 
մարտկոցներ. զանգեր (տագնապային ազդա-
սարքեր). մուտքի հսկման կենսաչափական 
ճանաչման սարքեր. վերահսկիչ-չափիչ սարքեր 
շոգեկաթսաների համար. է լեկտրական 
ճյուղավորման տուփեր. հաշվիչ մեքենաներ. 
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կալորիաչափեր. տեսախցիկներ. խցիկներ 
(լուսանկարչական). չափման տարողություններ. 
կաթոդներ. կաթոդային սարքեր կոռոզիա յից 
պաշտպանելու համար. պրոցեսորներ (տեղե-
կատվության մշակման կենտրոնական բլոկներ). 
էլեկտրական մարտկոցների լիցքավորման 
սարքեր. քիմիական սարքեր և գործիքներ. չիփեր 
(ինտեգրալային սխեմաներ). լաբորատորական 
քրոմատագրիչներ. սխեմաների տախ տակի 
հավաքման մեքենաներ. Էլեկտրական ապա-
հովիչներ. էլեկտրական շղթայի գործարկիչներ. 
հագուստ դժբախտ պատահարներից, ճառա-
գայթումից և կրակից պաշտպանվելու համար. 
էլեկտրական կոճեր. մեխանիզմներ կանխա-
վճարով աշխատող ապարատների համար. 
կապի հսկիչ սարքեր. էլեկտրական սարքեր 
կոմուտացման համար. կոմուտատորներ. 
կոմպակտ սկավառակների նվագարկիչներ. 
կոմպակտ սկավառակներ (ձայնային-տեսային). 
կոմպակտ սկավառակներ (մշտական հիշող 
սարքեր). համեմատիչներ. համակարգչային 
կոնտրոլերներ. համակարգչային կոնտրոլերներ 
լուսավորման ապարատների գործարկման 
համար. համակարգչային կոնտրոլերներ 
ձայնային սարքերի գործարկման համար. 
համակարգչային ստեղնաշարեր. համա-
կարգչային հիշող սարքեր. գործարկման 
ծրագրեր համակարգիչների համար. համա-
կարգիչների ծայրամասային սարքեր. համա-
կարգչային ծրագրեր. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային արտադրանք). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգիչներ. էլեկտրական հաղորդիչներ. 
էլեկտրական գծերի միացումներ. էլեկտրա կան 
միացումներ. գծային միակցիչներ (էլեկտրա-
կանություն). էլեկտրական հպակներ. ազնիվ 
մետաղներից էլեկտրական հպակներ. էլեկ-
տրական կառավարման վահանակներ. 
կոնտրոլերներ. կոնտրոլերների սխեմաների 
տախտակներ. կոնտրոլերների ինտերֆեյսային 
մոդուլներ. կոնտրոլերներ պլազմային նստեցման 
համար (ոչ բուժական նպատակների համար). 
կոնտրոլերներ պլազմային խածատման համար. 
կերպափոխիչներ. էլեկտրական կերպա փո-
խիչներ. մետաղանիշերով աշխատող ապա-
րատների մեխանիզմներ. կոմուտացիոն սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ). 
հոսանքի ուղղիչներ. տվյալների մշակման սար-

քեր. խտաչափեր. օպտիկական խտաչափեր. 
դետեկտորներ. ախտորոշման սարքեր ոչ բու-
ժական նպատակների համար. դիֆրակցիոն 
ապարատներ (մանրադիտություն). թվային 
կոնտրոլերներ. սկավառակավարի կոն տրո-
լերներ. գազալիցքային էլեկտրական խողո-
վակներ (բացառությամբ լուսավորման համար 
օգտագործվողների). համակարգիչների սկա-
վառակավարներ. մագնիսական սկավա ռակներ. 
հեռավորության չափման սարքեր. սարքեր 
հեռավորական գրառման համար. բաշխիչ 
էլեկտրական վահաններ. բաշխիչ էլեկտրական 
վահանակներ. ԴՆԹ չիփեր. ԴՆԹ չիփերի պատ-
րաստման սարքեր. էլեկտրահաղորդագիծ. DVD 
նվագարկիչներ. ուժաչափեր. ականջի խիցեր. 
էլեկտրական կայանքներ արտադրական 
գործընթացի հեռավորական կառավարման 
համար. էլեկտրական կայանքներ հեռավորա-
կան վառքի համար. հոսանքի արտահոսքի 
էլեկտրական ցուցիչներ. էլեկտրական եռա կցման 
ապարատներ. էլեկտրական կոնտրոլերներ 
շարժիչների արագության կառավարման համար. 
էլեկտրադինամիկական սարքավորումներ 
ազդանշանների հեռակառավարման համար. 
էլեկտրամագնիսների կոճեր. էլեկտրա մագնի-
սական ծախսաչափեր. էլեկտրոնային կոնտրո-
լերներ. էլեկտրոնային կոնտրոլերներ գործա-
րանային կաղապարման մեքենաների համար. 
էլեկտրոնային թվային կոնտրոլերներ հոսքի 
թվային կարգավորիչ կափույրների կառավարման 
համար. էլեկտրոնային մատիտներ (դիսփլեյների 
տարրեր). էլեկտրոնային ծրագրավորվող տրա-
մաբանական կոնտրոլերներ. ներբեռնվող էլեկ-
տրո նային հրատարակումներ. ապրանքների 
էլեկտրոնային պիտակներ. վերելակների 
կառավարման սարքեր. ծածկագրված մագնի-
սական քարտեր. լուսակայացույցներ (լուսա-
վորման չափիչներ). կեղծ մետաղադրամների 
դետեկտորներ. թելքաօպտիկական մալուխներ. 
մատնահետքերի ճանաչմամբ մուտքի հսկման 
սարքեր. հրդեհային ազդանշանային սար քեր. 
հրդեհային փրկարարական սանդուղքներ. 
հեղուկի կամ գազի հոսքի կամ ծախսի կար-
գավորիչներ (էլեկտրական սարքեր). սննդա-
մթերքների և կերերի վերլուծության սարքեր. 
հաճախաչափեր. վառելիքամատուցման պոմպեր 
տեխնիկական սպասարկման կայանների 
համար. գալվանաչափեր. գազի ազդանշանային 
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սարքեր. գազավերլուծիչներ. բենզապոմպեր 
տեխնիկական սպասարկման կայանների 
համար. գազաչափեր. կանխավճարով աշխա-
տող դարպասներ փոխադրամիջոցների կայա-
նատեղերի համար. թեքաչափեր. գրաֆիկական 
դիսփլեյների կոնտրոլերների տպահարթակ ների 
հավաքումներ. ջերմակարգավորիչ սարքա-
վորումներ. հելիոգրաֆիկական սարքեր. ջրա-
չափեր. խոնավաչափեր. իդենտիֆիկացման 
մագնիսական քարտեր. հեռավորական վառքի 
էլեկտրական ապարատներ. պատկերի մշակ ման 
սարքեր. ինկուբատորներ բակտերիական մշա-
կա բույսերի համար. էլեկտրական ցուցիչներ. 
արտադրական գործընթացի կառավարման 
սարքեր (էլեկտրական կամ էլեկտրոնային). 
ինֆրակարմիր հեռակառավարման սարքեր. 
միկրոսխեմաներով քարտեր (բանաքարտեր). 
ինտեգրալային սխեմաներ. միջհաղորդակցական 
ապարատներ. համակարգիչների ինտերֆեյսներ. 
ինվերտորներ (էլեկտրական). ինվերտոր ների 
կոնտրոլերներ. հաշվեգրման սարքեր. իոնա-
րարներ, բացառությամբ օդի մշակման համար 
նախատեսվածների. ակնածիածանի ճանաչ-
մամբ մուտքի հսկման սարքեր. սկավառա կա-
վարներ սկավառակների ավտոմատ փոխմամբ 
համակարգիչների համար. կաթնաչափեր. 
լազերներ, ոչ բժշկական նպատակների համար. 
մակարդակի կառավարման սարքեր (էլեկտրա-
կան ապարատներ). փրկարարական սարքեր և 
սարքավորումներ. լուսավորության կարգա-
վորիչներ (էլեկտրական). լուսային էմիսիայի 
էլեկտրական ցուցիչներ. լուսավորման համա-
կարգերի բալաստային դիմադրություններ. 
փականների կառավարման սարքեր (էլեկ-
տրական). էլեկտրական փականներ. մագնի-
սական տեղեկակիրներ. մագնիսական կոդա-
վորիչներ. մագնիսական ժապավենի բլոկներ 
համակարգիչների համար. մագնիսական ժա-
պավեններ. ճնշաչափեր. նյութերի փորձարկ ման 
սարքեր և մեքենաներ. չափիչներ. չափման 
ապարատներ. էլեկտրական չափման սարքեր. 
չափման գործիքներ. չափերի գրանցման սար-
քեր. մետաղների դետեկտորներ արդյունա-
բերական կամ զինվորական նպատակների 
համար. օդերևութաբանական զոնդ-փչագնդեր. 
օդերևութաբանական սարքեր. հաշվիչներ. 
միկրոպրոցեսորներ. մոդեմներ. դրամների հաշ-
վարկման և տեսակավորման մեքենաներ. 

դիտման և կառավարման էլեկտրական սարքեր. 
մոնիտորներ (համակարգչային սարքավորում). 
մոնիտորներ (համակարգչային ծրագրեր). 
մկնիկներ (տվ յալների մշակման սարքա վո-
րումներ). մկնիկների տակդիրներ. բազմա պոր-
տային կոնտրոլերներ. նավարկման սարքեր և 
գործիքներ. համակարգչային սարքեր հանդի սա-
ցող ցանցի կոնտրոլերներ. նոթբուքեր. դիտ ման 
սարքեր. օպտիկական սարքեր և գործիք ներ. 
օպտիկական սարքեր նշանների ընթերց ման 
համար. տվ յալների օպտիկական կրիչներ. 
օպտիկական սկավառակներ. թելքային օպ-
տիկական լուսատարներ. օպտիկական ապա-
կիներ. օպտիկական ապրանքներ. օպտիկական 
ոսպնյակներ. լաբորատորական վառարաններ. 
օզոնարարներ. ձեռքի ափի հետքի ճանաչմամբ 
մուտքի հսկման սարքեր. քայլաչափեր. լուսա-
հեռագրական ապարատներ. փակող շերտով 
լուսատարրեր. ֆիզիկական սարքեր և գործիքներ. 
կուտակիչի թիթեղներ. կորակառուցիչներ. 
խցակի երկժանիներ, վարդակներ, միացքներ. 
գրպանի հաշվիչներ. դյուրատար հեռախոս ներ. 
դիրքավորման կարգավորիչներ սերվո շար ժիչ-
ների համար. դիրքավորման կարգավորիչներ 
քայլային շարժիչների համար. հզորության 
կարգավորիչներ (էլեկտրական). ճշգրիտ կշեռք-
ներ. չափման ճշգրիտ ապարատներ. ճնշման 
կարգավորիչներ (չափիչներ). ճնշման չափիչներ. 
ճնշման խցաններ-ցուցիչներ կափույրների 
համար. ճնշման ցուցիչներ. ճնշման չափման 
սարքեր. տպագրական սխեմաներ. համա-
կարգիչների հետ օգտագործվող տպող սարքեր. 
զոնդեր գիտական հետազոտությունների հա-
մար. տեխնոլոգիական գործընթացի կառա-
վարման թվային կոնտրոլերներ. կառա վարման 
մոդուլ հանդիսացող տեխնոլոգիական գործ-
ընթացի կառավարման սարքեր. տեխնոլոգիական 
գործընթացի կարգավորիչներ (էլեկտրական). 
տեխնոլոգիական գործընթացի կարգավորիչ ներ 
(էլեկտրոնային). ծրագրավորվող կարգա վորիչ-
ներ. վթարներից պաշտպանվելու անհատական 
սարքեր. զանգերի կոճակներ. քանակի ցուցիչներ. 
ռադարներ. ընթերցիչներ (տվյալների մշակման 
սարքավորումներ). ռեդուկտորներ (էլեկտրա-
կան). ռեֆրակտաչափեր. կարգավորող էլեկտրա-
կան սարքեր. հեռակառավարման սարքեր. 
հեռահսկման սարքեր. հեռակարգավորիչ սար-
քեր մոդելների համար. ռենտգեն ապարատ ներ 
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ոչ բուժական նպատակների համար. խտա չա-
փեր աղային լուծույթների խտության որոշման 
համար. արբանյակներ գիտական հետազո-
տությունների համար. կշեռքներ. լուսածրիչ ներ 
(տվյալների մշակման սարքավորումներ). էլեկ-
տրա կան ապարատներ պլաստմասսայե փաթեթ-
վածքների եռակցման համար. ավտոմատ 
կառավարվող վառելիքային պոմպեր. կիսա-
հաղորդիչներ. լուսավորվող կամ մեխանիկական 
ազդանշանային վահաններ. նմանակիչներ 
սպորտային վարժանքների համար. նմանա-
կիչներ փոխադրամիջոցների կառավարման և 
ստուգման համար. ծխի դետեկտորներ. արևա-
յին մարտկոցներ. սոլենոիդային կափույրներ 
(էլեկտրա մագնիսական փոխարկիչներ). սոնար-
ներ. ձայնագրման սարքավորումներ. սարքեր և 
մեքենաներ զոնդավորման համար. խոսափողեր. 
սպեկտրադիտակներ. արագության կարգա-
վորիչներ (էլեկտրական). արագության կարգա-
վորիչներ (էլեկտրական) կրկնակի կարբյու-
րատորային շարժիչների համար. արագության 
կարգավորիչներ (էլեկտրոնային). արագության 
կարգավորիչներ (էլեկտրոնային) կրկնակի 
կարբյուրատորային շարժիչների համար. արա-
գության ցուցիչներ. գնդոլորտաչափեր. ցրցայ-
տիչ սարքավորումներ կրակի մարման համար. 
սարքավորումներ փոխադրամիջոցների ավտո-
մատ կառավարման համար. սևեռակայիչի շար-
ժիչի կարգավորիչներ. փոխարկման վահաններ. 
էլեկտրական փոխարկիչներ. պտուտաչափեր. 
հեռախոսային լսափողեր. հաղորդման հեռա-
խոսային ապարատներ. ջերմության կարգա-
վորիչներ. ջերմության կարգավորիչներ (ջերմա-
պահ պանիչներ, բացառությամբ կափույր ների) 
կենտրոնական ջեռուցման կայանքների համար. 
ջերմության կարգավորման սարքեր մեքենաների 
համար. ջերմության կարգավորման սարքեր 
մետաղական ռանդման-մատնեքահանման 
հաստոցների համար. ջերմության կարգավորման 
սարքեր մետաղական ձուլակաղապարման մեջ 
օգտագործման համար. ջերմության ցուցիչներ. 
տերմինալային կոնտրոլերներ (էլեկտրական). 
ապարատներ վերլուծությունների համար ոչ 
բուժական նպատակների համար. հակա-
հափշտակիչ էլեկտրական սարքավորումներ. 
ջերմաէլեկտրական լամպեր. ջերմաչափեր ոչ 
բուժական նպատակների համար. ջերմա-
պահպանիչի կարգավորիչներ. ջերմապահ-

պանիչի կարգավորիչներ ջեռուցման կայանքների 
համար. ջերմապահպանիչներ. ժամանակի 
գրանցման սարքավորումներ. ցուցակային ժա-
մա ցույցներ (ժամանակի գրանցման սարքեր). 
ժամանակի գրանցման սարքեր. տիտրման 
կարգավորիչներ. էլեկտրական տրանսֆոր-
մատորներ. էլեկտրական տրանզիստորներ. 
փոխանցման էլեկտրոնային մեխանիզմներ, 
որոնք վերաֆորմատավորում են ազդանշանները 
կոնտրոլերներից. փոխանցման էլեկտրոնային 
մեխանիզմներ, որոնք կրկնում են ազդանշանները 
կոնտրոլերներից. փոխանցման էլեկտրոնային 
մեխանիզմներ, որոնք վերականգնում են ազդա-
նշանները կոնտրոլերներից. հաղորդիչներ 
(հեռավորական կապ). էլեկտրոնային ազդա-
նշանների հաղորդիչներ. վակուումաչափեր. 
փոփոխաչափեր. առևտրային ավտոմատներ. 
տեսախաղերի քարթրիջներ. լոկալ ցանցի 
տեսակոնտրոլերներ. մոնիտորների տեսակոն-
տրոլերներ. տեսագրանցման սարքեր. տեսա-
ժապավենի մոնտաժման կոնտրոլերներ. մածու-
ցի կաչափեր. գերլարումից պաշտպանող կար-
գա վորիչներ. վոլտաչափեր. կայծքարե մեկուսա-
տախ տակներ (ինտեգրալային սխե մաներ). ջրի 
մակարդակի ցուցիչներ. ալիքաչափեր. կշռման 
սարքեր և գործիքներ. կշռման սարքավորումներ. 
եռակցման էլեկտրական ապարատներ. բանվորի 
դեմքի պաշտպանիչ էկրաններ. դաստակի 
հենարաններ համակարգչով աշխատելու 
համար.

դաս 10. փչովի գլանիկներ բժշկական 
նպատակների համար. փչովի ներքնակներ 
բժշկական նպատակների համար. փչովի 
բարձեր բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական անալիզների սարքավորումներ. 
զարկերակային ճնշման չափման սարքեր. 
աչքի պրոթեզներ. օրթոպեդիկ վիրակապեր 
հոդերի համար. սանիտարա-հիգիենիկ պետք-
անոթներ. էլեկտրատաքացմամբ վերմակ-
ներ բժշկական նպատակների համար. արյան 
անալիզների սարքավորումներ. գիշեր անոթ-
ների աթոռիկներ. ոչ քիմիական հակա բեղմ-
նավորիչներ (հակաբեղմնավորման միջոցներ). 
ախտորոշաբանական սարքեր բժշկական նպա-
տակների համար. մատների պաշտպանիչներ 
բժշկական նպատակների համար. ձեռնոցներ 
բժշկական նպատակների համար. էլեկտրական 
բարձիկ-ջեռակներ բժշկական նպատակների 
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համար. տաք օդի թերապևտիկ սարքեր. տաք 
օդի տատանակներ բժշկական նպատակների 
համար. սառցե պղպջակներ (փուչիկներ) 
բժշկական նպատակների համար. մերսման 
սարքեր և հարմարանքներ. բժշկական սարքեր 
և գործիքներ, բացառությամբ ատամնաբու-
ժական, օրթոդոնտական կամ բերանի խոռոչի 
հիգիենայի նպատակով օգտագործվողների. 
կրծքով կերակրելու հարմարանքներ. պահող 
վիրակապեր. թրթռամերսման սարքեր.

դաս 11. օդորակիչներ. օդորակման կայանք-
ներ. օդահովիչ սարքեր. օդի հոտազերծման 
ապարատներ. օդաչորանոցներ. օդի զտման 
կայանքներ. օդի մաքրման սարքեր և մեքենաներ. 
օդաջեռուցիչներ. օդի մանրէազերծիչներ. օդային 
ոչ ավտոմատ կափույրներ շոգեջեռուցման 
կայանքների համար. նստովի վաննաներ. 
ջեռուցման կաթսաների խողովակներ. ջրաջե-
ռուցիչներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. հրածորաններ. կենտրոնական ջե-
ռուց  ման ռադիատորներ. քրոմատագրիչներ 
արդյու նաբերական նպատակների համար. 
գալարախողովակներ թորման, ջեռուցման կամ 
հովացման կայանքների համար. խոհանոցի 
սալօջախներ. հովացման սարքեր և կայանք-
ներ, սառեցման կայանքներ և մեքենաներ. 
ձգափականներ ձգաձողի կարգավորման հա-
մար. ապարատներ չորահարման համար. 
չորացման ապարատներ. չորացման սարքեր 
և կայանքներ. ընդարձակման բաքեր կենտրո-
նական ջեռուցման համակարգերի համար. 
օդափոխիչներ (օդի լավորակում). օդա-
փոխիչներ (օդորակման կայանքների մասեր). 
կոյուղու ծորակներ. սնուցիչներ ջեռուցման 
կաթսաների համար. կենցաղային կամ արդյու-
նաբերական կայանքների զտիչներ. զտիչ-
ներ օդի լավորակման համար. խմելու ջրի 
զտիչներ. ջահեր նավթային արդյունաբերու-
թյան համար. ջրթողներ զուգարանների համար. 
ջեռակներ ոտքերի համար (էլեկտրական կամ 
ոչ էլեկտրական). սառեցման ապարատներ. 
շփական բռնկիչներ գազավառիչների համար. 
վառելիքի խնայարարներ. սարքեր կրակի 
վառման և պահպանման համար. ապահովիչ և 
կարգավորիչ պարագաներ գազային սարքերի 
համար. գազային կաթսաներ. գազապաղիչներ 
(մեքենաների մասեր չհանդիսացող). գազա-
յին վառիչներ. ապահովիչ և կարգավորիչ պա-

րա գաներ գազամուղների համար. գազերի 
մաքրման սարքեր. մազերի չորացուցիչներ. 
լվացա սենյակների ապարատներ ձեռքերի 
չորաց ման համար. ջերմային կուտակիչներ. 
ջերմափոխանակիչներ (մեքենաների մասեր 
չհանդիսացող). ջերմային պոմպեր. ջերմու-
թյան վերաօգտագործիչներ. օդաջեռուցիչներ. 
ջեռուցման էլեկտրական սարքեր. ջեռուցման 
կաթսաներ. ջեռուցման կայանքներ. տաք 
ջրով աշխատող ջեռուցման կայանքներ. 
ջեռուցման սալիկներ. տաք օդով աշխատող 
ջեռուցման սարքեր. կենտրոնական ջեռուց-
ման ռադիատորների խոնավարարներ. ջրա-
ծորաններ. աղբայրիչ վառարաններ. ապա-
րատներ օդի իոնացման համար. կափույրներ 
պահեստարաններում մակարդակի կարգա-
վորման համար. լուսավորման սարքեր և 
կայանք ներ. սարքեր յուղերի մաքրման համար. 
վառարաններ, բացառությամբ լաբորա տորա-
կանների. պաստերիչներ. խողովա կա շարի 
ծորակներ (խիցեր). կայանքներ հոսա ջրերի 
մաքրման համար. ռադիատորներ ջեռուց-
ման համար. սառեցնող ապարատներ և մեքե-
նաներ. սառեցնող սարքեր և կայանքներ. 
ապահովիչ և կարգավորիչ պարագաներ ջրմու-
ղային սարքավորումների համար. սանի-
տա րատեխնիկական սարքեր և կայանքներ. 
գազա  զտիչներ (գազային կայանքների մա սեր). 
արևային հավաքիչներ (ջեռուցում). վառարան-
ներ (ջեռուցման սարքեր). ջերմապահպանիչ 
կա փույրներ (ջեռուցման կայանքների մասեր). 
օդափոխիչ կայանքներ և ապարատներ 
(օդի լավորակում). օդաքաշ պահարաններ. 
օդաքաշ լաբորատորական պահարաններ. 
ջրմուղային ծորանների միջնաշերտեր. ջրմու-
ղային կայանքներ. ջրաբաշխիչ կայանքներ. 
ապահովիչ և կարգավորիչ պարագաներ 
ջրային կամ գազային սարքերի համար և 
ջրմուղների կամ գազամուղների համար. 
ապահովիչ պարագաներ ջրային կամ գա-
զային սարքերի համար և ջրմուղների կամ 
գազամուղների համար. ջրամաքրման կա-
յանք ներ. ջրամատակարարման կայանքներ. 
հոսաջրերի մշակման պահեստարաններ. օդա-
յին փականներ շոգեջեռուցման կայանքների 
համար. ջրատաքացուցիչ կայանքներ. արևային 
ջրատաքացուցիչներ.
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դաս 35. գովազդ. գովազդային գործա-
կալություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
հաշվեստուգում. առևտրային գործունեու թյան 
գնա հատում. մասնագիտական խորհրդակ-
ցություն գործարարության ոլորտում. գոր-
ծա   րարական խորհրդակցություն բնա պահ-
պանական համակարգերի և որակի հսկման 
համար. գործարարական տեղեկա տվու թյուն. 
տեղեկություններ գործարարական գործառ-
նությունների մասին. հետազոտություններ 
գործարարության ոլորտում. խորհրդակցու-
թյուն գործարարության կազմակերպման և 
կառավարման հարցերում. աջակցություն գոր-
ծա րարության կառավարման հարցերում. 
գործարարության կառավարում հետազոտության, 
նախագծման և շուկայավարման իրականացման 
միջոցով՝ ապրանքների որակի բարելավման 
համար. խորհրդակցություն գործարարության 
կառավարման վերաբերյալ. խորհրդակցություն 
գործարարության կառավարման վերաբերյալ 
տարեցների համար արտոնյալ պայմանների 
ստեղծման համար. խորհրդակցություն գործա-
րարության կազմակերպման վերաբերյալ. 
ուսումնասիրություններ գործարարության 
ոլորտում. առևտրային տեղեկատվական գործա-
կալություններ. աջակցություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական կառավարման 
ոլորտում. համակարգչային տվյալների բա-
զա ներում տեղեկատվության հավաքում. 
երրորդ անձանց համար տվյալների որոնում 
համակարգչային ֆայլերում. ապրանքների 
ցուցա դրում. գովազդային նյութերի տարածում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գործնական 
փորձաքննություն. ավտոմատացված տվյալների 
բազաների վարում. ներմուծման-արտահանման 
գործակալություններ. հաշվեգրում. երրորդ ան-
ձանց համար ապրանքների և ծառայություն-
ների լիցենզիաների առևտրային կառավա-
րում. խորհրդատվական ծառայություններ 
գործարարության կառավարման ոլորտում. 
շուկայի հետազոտություն. շուկայի ուսումնա-
սիրություններ. ցուցահանդեսների կազմա-
կեր պում առևտրային կամ գովազդային նպա-
տակներով. տոնավաճառների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
արտաքին գովազդ. ենթակապալային ծառա-
յություններ (առևտրային աջակցություն).մատա-
կարարման ծառայություններ երրորդ անձանց 

համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). գրասենյակային 
սարքավորումների և ապարատների վարձույթ. 
տարածքների վարձույթ գովազդների տեղա-
դրման համար. լուսապատճենահանման մեքե-
նա ների վարձույթ. առևտրի ավտոմատների 
վարձույթ. առևտրի խթանում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային տվյալների բազա-
ներում տեղեկատվության համակարգում.

դաս 36. բնակարանային բյուրոներ. 
ապա     հո վավիճակագրական ծառայություն ներ. 
անտիկ վարիատի գնահատում. բնակելի ֆոնդի 
կառավարում. արվեստի գործերի գնահա-
տում. երաշխիքով ապահովում. բանկային 
ծառայություններ. վաճառամիջնորդային ծա-
ռա յություններ. առևտրաարդյունաբերական 
գործունեության լիկվիդացում (ֆինանսական 
ծառայություններ). բարեգործական միջոցների 
հավաքում. վճարագրերի իսկության ստուգում. 
հաշվանցում (ֆինանսական ծառայություն-
ներ). վարկային գործակալություններ. վար-
կաքարտերով սպասարկում. մաքսային վա-
ճա ռամիջնորդների ծառայություններ. հաշվե-
քարտերով սպասարկում. պարտքերի գանձ-
ման գործակալություններ. արժեքավոր իրերի 
խնայում. դրամային միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային համակարգում. տարադրամի 
փոխանակում. գործոնման գործառնություններ. 
խորհրդակցություն ֆինանսների վերաբերյալ. 
ֆինանսական գնահատում (ապահովագրու-
թյուն, բանկային գործառնություններ, անշարժ 
գույք). ֆինանսական տեղեկատվություն. 
ֆինանսական կառավարում. ֆինանսական 
հովանավորություն. ֆինանսական ծառա-
յություններ. ապահովագրություն հրդեհների 
դեպքում. հարկային փորձաքննություն. 
ներդրումներ. երաշխավորում. առողջա-
պա հական ապահովագրություն. բանկային 
գոր  ծառնություններ ինտերնետի միջոցով. 
փոխատվություններ տարաժամկետ վճարու-
մով. միջնորդություն ապահովագրության 
ժամանակ. խորհրդակցություն ապա հովա-
գրության վերաբերյալ. տեղեկատվություն 
ապահովագրության վերաբերյալ. ապա-
հովագրում. արժեթղթերի բացթողում. ճա-
նապարհային վճարագրերի բացթողում. 
թանկարժեք իրերի գնահատում. ֆինան-
սական վարձակալում.  ագարակների և 
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գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների վար-
ձակալում. անշարժ գույքի վարձակալում. 
փոխատվությունների տրամադրում գրավի 
դիմաց. հիփոթեքային փոխատվություն-
ներ. փոխադարձ հիմնադրամների հիմնում. 
դրամագիտության առարկաների գնա-
հատում. դրամի և ստորագրությունների հա-
վաքների կազմակերպում. անշարժ գույքի 
գործակալություններ. անշարժ գույքի գնա-
հատում. անշարժ գու յքի կառավարում. 
վարձավճարի բռնագանձում. բնակարան-
ների վարձույթ. վերանորոգման արժեքի 
ֆինանսական գնահատում. կենսաթոշակի 
վճար   ման ծառայություններ. խնայում անկիզելի 
պահա  րաններում (սեյֆերում). խնայո ղու-
թյան դրամատներ. բորսային միջնորդու թյուն. 
դրոշ մանիշերի գնահատում. արժեթղթերի 
բորսային գնանշում. հոգաբարձական ծա-
ռա յություններ. միջնորդություն ածխաթթու 
գազի և այլ ջերմոցային գազերի ար տա -
նետման թույլտվություն ստանալու համար. 
միջնորդություն ածխաթթու գազի և այլ ջեր-
մոցային գազերի մթնոլորտ արտանետ ման 
փոխհատուցման համար. միջնորդություն 
ածխաթթու գազի և այլ ջերմոցային գազերի 
արտանետման համար քվոտաների առև-
տրում. այլ (ոչ կյանքի) ապահովագրության 
գնահատում. բարեգործական դրամահավաքի 
ծառայություններ ածխաթթու գազի և այլ ջեր-
մոցային գազերի մթնոլորտ արտանետման 
փոխհատուցման համար.

դաս 37. օդի լավորակման սարքերի 
տեղակայում և նորոգում. շոգեկաթսաների 
մաքրում և նորոգում. շինարարական աշխա-
տանքների վերահսկում. կառույցների մեկու-
սացում. տոնավաճառային կրպակների և 
տաղավարների կառուցում. կառույցների 
հերմե տի կացում (շինարարություն). պաշտ-
պանիչ ազդասարքերի տեղակայում և նորո-
գում. հրածորանների, այրոցների նորո գում 
և տեխնիկական սպասարկում. կարմրա-
փայտագործի  աշխատանքներ  (վերա-
նո րոգում). շենքերի մաքրում (արտաքին 
մակերևույթների). շենքերի մաքրում (ներ-
քին). հա մակարգչային ապարատային ար տա-
դրանքի տեղակայում, տեխնիկական սպա-
սարկում և նորոգում. շինարարություն. տեղե -
կատվություն շինարարության հարցերով. 

ջրամեկուսացում (շինարարություն). ախտա-
հանում. էլեկտրասարքերի տեղակայում և 
նորոգում. էլեկտրահաղորդագծերի անցկաց-
ման աշխատանքներ. վերելակների տեղա-
կայում և նորոգում. արդյունաբերական ձեռ-
նար կությունների կառուցում. հրդեհային 
ազդանշանման սարքերի տեղակայում և 
նորոգում. սառնարանային սարքավորումների 
տեղակայում և նորոգում. վառարանների 
տեղակայում և նորոգում. ջեռուցման սարքա-
վորումների տեղակայում և նորոգում. դռների 
և պատուհանների տեղակայում. մեքենա-
յական սարքավորումների տեղակայում և 
նորոգում. գրասենյակային տեխնիկայի և 
սարքավորումների տեղակայում, նորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. ներկարարական 
աշխատանքներ. գազա-փականագործա-
տեխնիկական և ջրմուղային աշխատանքներ. 
պոմպերի նորոգում. լրիվ կամ մասնակի 
մաշված մեքենաների վերականգնում. բուլ-
դո զերների վարձույթ. շինարարական տեխ-
նիկայի վարձույթ. վերամբարձ կռունկների 
վարձույթ (շինարարական սարքավորում). 
տեղեկատվություն նորոգման, վերանորոգման 
հարցերով. գաղտնափականքների նորոգում. 
գամակցում. տանիքածածկի աշխատանք-
ներ. հակակոռոզիական աշխատանքներ. 
ցուցանակների ներկում կամ նորացում. 
թանկարժեք իրերի պահասեն յակների 
տեխնիկական սպասարկում և նորոգում. 
հեռահաղորդակցական հաղորդագծերի 
անցկացում, մոնտաժում. հեռախոսների 
տեղակայում և նորոգում. կահույքի պաստա-
ռապատում .  պաստառների  նորոգո ւմ . 
մակաբույծների ոչնչացում (բացառությամբ 
գ յ ո ւ ղատնտեսական  վնասատո ւների ) . 
դողածածկանների վուլկանացում (նորոգում). 
պաստառների փակուցում. պահեստների 
կառուցում և նորոգում. պատուհանների լվացում. 
հաղորդալարերի մոնտաժում (ներքին).

դաս 38. մալուխային հեռուստատեսային 
հեռարձակում. ռադիոհեռախոսային կապ. 
կապ համակարգչային  տերմինալների 
օգտագործումով. թելքաօպտիկական կապ. 
հեռագրական կապ. հեռախոսային կապ. 
հաղորդագրությունների և պատկերների 
փոխանցում համակարգչի միջոցով. հաղոր-
դագրությունների էլեկտրոնային տախտակ 
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(հեռահաղորդակցական ծառայություններ). 
էլեկտրոնային փոստ. ֆաքսիմիլային կապ. 
տեղեկատվություն հեռակառավարման կապի 
հարցերով. հաղորդագրությունների փոխանցում. 
նորությունների տպագրման գործակալություններ. 
փեյջինգային ծառայություն՝ ռադիոյի, հեռախոսի 
կամ էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների 
օգտագործումով. դեպի տվյալների բազաներ 
մուտքի ապահովում. համացանցում դեպի 
քննարկման ֆորումներ մուտքի ապահովում. 
համացանցին հեռահաղորդակցական միացման 
ապահովում.  դեպի համացանց մուտքի 
ապահովում (պրովայդերների ծառայություններ). 
դեպի համացանց մո ւտքի  ժամանակի 
վարձույթ. ֆաքսիմիլային ապարատների 
վարձույթ. հաղորդագրություններ փոխանցող 
սարքերի վարձույթ. մոդեմների վարձույթ. 
հեռահաղորդակցական կապի համար 
նախատեսված սարքավորանքի վարձույթ. 
հեռախոսային ապարատների վարձույթ. 
արբանյակային կապ. հեռագրերի փոխանցում. 
երրորդ անձանց համար հեռահաղորդակցա-
կան ծառայություններին բաժանորդագրվելու 
կազկակերպում. հեռուստախանութների 
ծառայություններ տրամադրող հեռահա-
ղորդակցական ալիքներով ապահովում. 
երթուղման և միացման հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ. հեռուստակոնֆերանսներ. 
բաժանորդային հեռագրական ծառայություններ. 
ձայնային փոստի ծառայություններ.

դաս 39. ավիափոխադրումներ. ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպում. ջրա-
յին տրանսպորտի վարձակալություն. ջրային 
տրանսպորտի վարձույթ. նավակների պահ-
պանում. ջրային տրանսպորտով փոխադրումներ. 
ճանապարհորդությունների համար տոմսերի 
ամրագում. բեռնափոխադրումների միջնոր-
դություն. փոխադրումների միջնորդություն. 
ավտոկանգառների ծառայություններ. ավտո-
մեքենաների վարձույթ. ավտոմոբիլային փոխա-
դրումներ. ապրանքների առաքում. էներ գիայի 
բաշխում. էլեկտրաէներգիայի բաշխում. ճանա-
պարհորդների ուղեկցում. բեռների փոխա-
դրում, առաքում. փոխադրամիջոցի վար ձա-
կալում. բեռնատար ավտոտրանսպորտով փո-
խա դրումներ. ապրանքների կշռում-կապում. 
փաթեթավորված բեռների փոխադրում, առա-
քում. բեռների տեղափոխում. երկաթուղային 

փոխադրումներ. խորտակված նավերի բարձ-
րացում,  հաշմանդամների սայ լակների 
վարձույթ. բեռնման-բեռնաթափման աշխա-
տանքներ. պահեստներում ապրանքների 
պահպանում. էլեկտրոնային սարքերում տվյալ-
ների կամ փաստաթղթերի պահպանում. 
ապրանքների պահպանման բեռնարկղերի 
վարձույթ. պահեստներում ապրանքների 
պահպանման հարցերով տեղեկատվություն. 
ապրանքների պահպանում. տրանսպորտային 
ծառայություններ. աղբի փոխադրում և թափում. 
փոխադրումների հարցերով տեղեկատվու-
թյուն. ճանապարհորդությունների ամրագրում. 
ստորջրյա փրկարարական ծառայություններ. 
բեռնաթափման աշխատանքներ. տրանս-
պորտային միջոցների վարձույթ. պահեստների 
վարձակալություն. խմելու ջրի մատակարարում. 
ապրանքների փաթեթավորում. ճանապարհների 
և երթևեկության հարցերով տեղեկատվության 
տրամադրում. երթևեկության հարցերով 
տեղեկատվություն.

դաս 40. օդի հոտազերծում. օդի թար-
մացում. օդի մաքրում. մոնտաժման (հավաք-
ման-տեղակայման) աշխատանքներ պատվե-
րով (երրորդ անձանց համար). պղնձա պատում. 
աղբի և թափոնի ոչնչացում. գալվա նապատում. 
ալրի աղացում. աղբի և թափոնի այրում. 
նյութերի մշակման վերաբերյալ տեղեկա-
տվություն. մետաղապատում. ֆրեզում. թղթի 
վերջնամշակում. թղթի մշակում. լուսանկարների 
տպում. լուսափորագրություն. պոլիգրաֆիա. 
օֆսետային տպագրություն. էներգաարտադրման 
ծառայություններ. աղբի և թափոնի կրկնակի 
մշակում. կլիմայավորիչների վարձույթ. գեներա-
տորների վարձույթ. ջեռուցման լրացուցիչ 
սարքերի վարձույթ. թափոնների և վերականգ-
նած հումքի տեսակավորում (վերամշակում). 
վուլկանացում (նյութերի մշակում). աղբի մամլիչ 
մեքենաների վարձույթ. աղբի մանրացման 
մեքենաների վարձույթ. թափոնի մշակում. ջրի 
մշակում.

դաս 41. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. սեմինարների կազմակերպում և 
անցկացում. սիմպոզիումների կազմակերպում 
և անցկացում. շարժական գրադարաններ. 
հեռակա ուսուցում. պատկերների թվային ձևա-
վորման ծառայություններ. կրկնօրինակում. 
կրթության (դաստիարակության, ուսուցման) 
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հարցերով տեղեկատվություն. քննություն-
ների անցկացում. սեղանի էլեկտրոնային 
հրատարակչական համակարգերի միջո ցով 
իրականացվող հրապարակում. զվարճություն-
ներ. զվարճությունների հարցերով տեղեկա-
տվություն. մարմնամարզության ուսու ցում. 
առողջապահական ակումբներ (առողջա-
րար և ֆիթնես մարզումներ). կրթադաս  տիա-
րակչական և ուսուցման ծառայու թյուններ. 
հրատարակությունների մակետա վո րում (բացա -
ռությամբ գովազդային նպա տակով օգտա-
գործվողների). դեպի տուն գրքերի առա-
քումն իրականացնող գրադա րաններ. մանրա-
լուսապատճենում. մշակութալու սավորական 
նպատակով ցուցահանդեսների կազմակեր-
պում. գործնական ունակությունների ուսուցում 
(ցուցադրում).  սպորտային սարքավորում-
ների տրամադրում. ժամանցի կազմակեր-
պում. հանգստի հարցերով տեղեկատվություն. 
ձայնային սարքավորումների վարձույթ. կինո-
ֆիլմերի վարձույթ. կինոպրոյեկտորների և 
կինո սարքավորումների վարձույթ. խաղասար-
քա վորումների վարձույթ. ռադիոընդունիչ-
ների և հեռուստաընդունիչների վարձույթ. ձայ-
նագրումների վարձույթ. սպորտային սար քա-
վորումների վարձույթ (բացառությամբ տրանս-
պորտային միջոցների). տեսախցիկների վար-
ձույթ. տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ. տե-
սա ֆիլմերի վարձույթ. բարեկեցիկ կյանքին 
նպաստող սարքավորումների վարձույթ. ժես-
տերի լեզվից թարգմանություն. թարգմանիչների 
ծառայություններ. տեսագրությունների մոնտա-
ժում. տեսանկարահանումներ.

դաս 42. ճարտարապետության հարցերով 
խորհրդատվություն. ճարտարապետություն. 
բակ տերո լոգիական հետազոտություն. կենսա-
բա նական հետազոտություն. տրամաչա փար կում 
(չափում ներ). խորհրդատվություն համակարգ-
չային տեխնիկայի մշակման և կատա րելա-
գործ ման վերաբերյալ. համակարգչային 
ծրա գրերի ստեղծում և մշակում. համակար-
գիչների վարձույթ. համակարգչային ծրա-
գրային ապահովման արդիականացում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
հարցերով խորհրդատվություն. համակարգ-
չային ծրագրերի մշակում. համակարգչային 
համակարգերի նախագծում. համակարգչային 
համակարգերի վերլուծություն. տեղեկատվական 

համակարգի պաշտպանություն վիրուսներից. 
շինարարության ոլորտում նախագծերի մշա-
կում. խորհրդատվություն էներգախնայողու-
թյան ոլորտում. տեղեկատվության կամ փաս-
տա թղթերի փոխադրում ֆիզիկական կրիչից 
էլեկտրո  նայինի. երրորդ անձանց համար վեբ-
կայքերի պատրաստում և տեխնիկական սպա-
սարկում. տվյալների և տեղեկատվական ծրա-
գրերի ձևափոխում (ոչ ֆիզիկական ձևա-
փոխում). ինտերիերի ձևավորում. համա կարգ-
չային ծրագրերի բազմացում. ճարտարա-
գիտություն. գեղարվեստական նախագծում. 
համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-կայքերի). արդյունաբերական դիզայն 
(նախագծում). համակարգչային ծրագրերի 
տեղակայում. համակարգչային ծրագրերի 
ապահովման սպասարկում. նյութերի փոր-
ձար կումներ. հետազոտություն մեխանիկայի 
ոլորտում. դիզայներական ծառայություններ 
փաթեթավորման ոլորտում. տեխնիկական 
նախագծերի ուսումնասիրում. համացանցում 
որո նողական ծառայությունների տրամադրում. 
որակի վերահսկում. համակարգչային տվյալների 
վերականգնում. համակարգչային ծրագրերի 
վարձույթ. վեբ-սպասարկիչների վարձույթ. 
հետա զոտություն երկրաբանության ոլորտում. 
երրորդ անձանց համար նոր ապրանքների 
հետազոտություն և մշակում. հետազոտություն 
շրջակա միջավայրի պահպանման ոլորտում. 
սահմանագծում. տեխնիկական հետազոտու-
թյուն. քաղաքի նախագծում. եղանակի կանխա-
տեսում. խորհրդատվական ծառայություններ 
էներգիայի արդյունավետ օգտագործման ոլոր-
տում. խորհրդատվական ծառայություններ 
արդյունաբերական ինժեներության ոլորտում. 
շինարարական միջավայրում օդի վերլուծություն. 
ջրի վերլուծություն. վերլուծական ծառայություն-
ներ հեղուկներում մանրէների պարունակու  թյան 
գնահատման ոլորտում. խորհրդատվություն 
կիրառական համակարգի փորձարկման 
վերա բերյալ. քիմիական հետազոտություն. 
խորհրդատվություն որակի վերահսկման վերա-
բերյալ. խորհրդատվական ծառայություններ 
շրջակա միջավայրի գնահատման և պահպան-
ման նախագծման ոլորտում. խորհրդատվական 
ծառայություններ կառավարման տեխնոլոգիայի 
ոլորտում. ճարտարագիտական նախագծում 
և խորհրդատվություն. ճարտարագիտական 
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նախագծի կառավարման ծառայություններ. 
խորհրդատվություն շրջակա միջավայրի վերա-
բերյալ. ծառայություններ արդյունաբերական 
ճարտարագիտության նախագծման ոլորտում. 
շինությունների ներքին տարածության չափում. 
շինությունների ներքին տարածության վրա ազ-
դող գործունեության կառավարում. խորհրդա-
տվություններ տեխնոլոգիական նախա գծման 
վերաբերյալ. համացանցի միջոցով համա-
կարգչային ծրագրերի տրամադրում. առև-
տրային արտարկման (էմիսիայի) վերաբերյալ 
տեղեկատվության, խորհրդակցության և 
խորհրդա տվության տրամադրում. ածխա թթու 
գազի և ջերմոցային գազերի արտանետում ների 
նվազեցման վերաբերյալ տեղեկատվության, 
խորհրդակցության և խորհրդատվության տրա-
մադրում. խորհրդատվություն որակի ապա -
հովման և երաշխիքի վերաբերյալ. շինու-
թյուններում էներգիայի սպառման վերաբերյալ 
տեղեկատվության գրառում. չափիչ սարքերի 
վարձույթ. ստորջրյա հետազոտություններ.

դաս 43. ծերանոցներ. հանդիպումների 
անցկացման սրահների վարձույթ. աթոռների, 
սեղանների, սեղանի սպիտակեղենի և սպասքի 
վարձույթ. անկողնային սպիտակեղենի վար-
ձույթ. վարագույրների վարձույթ. կահույքի 
վարձույթ. գորգերի վարձույթ. սրբիչների վար-
ձույթ. մահճակալների վարձույթ խնամելու 
համար. ներքնակների վարձույթ. ազատ վերին 
հագուստի վարձույթ. քայլելու հենասարքերի և 
անթացուպերի վարձույթ. բարեկեցիկ կյանքին 
նպաստող սարքավորումների վարձույթ.

դաս 44. հոմեոպատիկ էսենցիաներով 
բու ժում, ծառայություններ արոմաթերապիայի 
ոլորտում. մանուալ թերապիա (խիրոպրակտիկա). 
հանգստյան տներ կամ առողջարաններ. 
ատամնաբուժական օգնություն, ստոմատոլոգիա. 
գյուղատնտեսական սարքավորանքի վար-
ձույթ. առողջապահական ծառայությունների 
խորհրդա տվություն (բացառությամբ ատամ-
նաբուժական և օրթոդոնտական խորհրդա-
տվության). առողջության հարցերով խորհրդա-
տվություն (բացառությամբ ատամնաբուժա-
կան և օրթոդոնտական խորհրդատվության). 
համացանցով առողջության հարցերով խորհրդա-
տվություն (բացառությամբ ատամնաբուժական 
և օրթոդոնտական խորհրդատվության).  հեռա-
խոսով առողջապահական խորհրդատվություն 

(բացառու թյամբ ատամնաբուժական և օրթոդոն-
տական խորհրդատվության). առողջապահական 
տեղեկա տվություն (բացառությամբ ատամնա-
բուժական և օրթոդոնտական տեղեկա տվու-
թյան). առողջարաններ առողջությունը վերա-
կանգնողների համար. քույրական խնամա-
կալությամբ տներ. անհույս հիվանդների հիվան-
դանոցներ (հոսփիսներ). հիվանդանոցներ. 
մերսում. բժշկական օգնություն. բժշկական 
կլինիկաների ծառայություններ. հիվանդների 
խնամք. դեղագործական հարցերով խորհրդա-
տվություն. ֆիզիոթերապիա. հոգեբանների 
ծառայություններ. սանիտարատեխնիկական 
սարքավորումների վարձույթ. տարեցների 
և հաշմանդամների ինտերնատներ. գյուղա-
տնտեսության, պարտեզային տնտեսության և 
անտառաբուծության վնասատուների ոչնչա-
ցում. բժշկական սարքերի վարձույթ. քույրա-
կան խնամքի ապրանքների վարձու յթ. 
զուգա րանակոնքերի վարձույթ. լոգարանի 
վան նաների վարձույթ խնամելու համար. 
բժշկական տեղեկատվություն. բժշկական հաս-
տատությունների տեղեկատվություն. քույրա-
կան խնամքի վերաբերյալ տեղեկա տվություն. 
քու յրական խնամքի վերաբերյալ տեղե-
կատվություն տարեցների, անաշխատունակ 
մարդկանց և հաշմանդամների համար.

դաս 45. հագուստի վարձույթ. մտավոր 
սեփականության հարցերով խորհրդատվություն. 
անվտանգության հարցերով խորհրդատվություն. 
հրդեհի ազդանշանիչների վարձույթ. կրակ-
մարիչների վարձույթ. քաղաքացիական անվտան-
գություն, պահակախումբ. ձեռնարկությունների 
անվտանգության ստուգում. մտավոր սեփա կա-
նության լիցենզավորում. ծրագրային արտա-
դրանքի լիցենզավորում (իրավաբանական 
ծառայություններ). պաշտպանական ազդա-
նշանման համակարգերի վերահսկում. գիշե-
րային պահպանության կազմակերպման 
գործակալություններ. գաղտնափականքների 
բացում. տեսախցիկի միջոցով վերահսկում 
և հեռա կառավարում. օդի լավորակման և 
ջրամատա կարարման կայանքների հեռակա-
ռավարում հեռահաղորդակցության կապի 
միջոցով. դոմեն անվանումների գրանցում 
(իրա վա բանական ծառայություններ). սոցիա-
լական ապահովագրական գործակալություններ. 
արտակարգ իրավիճակների, վթարների հաշ-
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վետվության համակարգ շենքերի և կառույց ների 
համար. արտակարգ իրավիճակների, վթարների 
հաշվետվության համակարգ տների համար. 
արտակարգ իրավիճակների հաշվետվության 
համակարգ մեծահասակների համար. տվիչների 
և հեռահաղորդակցության միջոցով վերահսկման, 
նախազգուշացման և իրազեկման համակարգեր 
միայնակ տարեցների համար. սոցիալական 
անվտանգության ծառայություններին վերա-
բերող խորհրդատվության տրամադրում. պաշտ-
պանական ազդանշանման համակարգերի 
վարձույթ. հրատապ և շտապ օգնության կանչերի 
կայանքների վարձույթ. վտանգի ազդանշան-
ման համակարգերի տրամադրում տարեցների 
համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130467 (111) 20433
(220) 08.04.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 08.04.2023
(730) «Արսանա» ՓԲԸ, Երևան, Չարենցի փող. 

27/10, AM
(442) 06.05.2013
(540)

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

(511)
դաս 9. ակնոց, արևային ակնոց, ակնոցի 

շրջանակներ, ակնոցի ոսպնյակներ, կոնտակ-
տային ոսպնյակներ.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ ակնաբուժական ծառայու-
թյուններ: 

____________________

(210) 20130484 (111) 20434
(220) 11.04.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 11.04.2023
(730) «Շահումյան ալքո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

գ. Շահումյան, AM
(442) 17.05.2013

(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):  
____________________

(210) 20130554 (111) 20435
(220) 26.04.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 26.04.2023
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա-
պույտ, շագանակագույն, սպիտակ, կար միր 
և դեղին գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 30. թեյ, ներառյալ՝ տերևավոր, պար-

կիկով, լուծվող, անուշաբույր թեյ, մրգային, 
խոտաբույսերով և ծաղկային թեյ, այլ հա վելա-
նյութերով թեյ, սառեցված թեյ. ըմպելիքներ թեյի 
հիմքի վրա:
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20130555 (111) 20436
(220) 26.04.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 26.04.2023
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա-
պույտ, շագանակագույն, սպիտակ, կար միր 
և դեղին գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 30. թեյ, ներառյալ՝ տերևավոր, պար-

կիկով, լուծվող, անուշաբույր թեյ, մրգա յին, խո-
տա բույսերով և ծաղկային թեյ, այլ հավելա-
նյութերով թեյ, սառեցված թեյ. ըմպելիքներ թեյի 
հիմքի վրա:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130557 (111) 20437
(220) 26.04.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 26.04.2023
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

Կոմպանիա «Մայ», RU
(442) 05.06.2013
(310) m 201304097   (320) 12.03.2013   (330) UA
(540)

(511)
դաս 30. թեյ, ներառյալ՝ տերևավոր, պար-

կիկով, լուծվող, անուշաբույր թեյ, մրգային, 
խոտաբույսերով և ծաղկային թեյ, այլ հավե-
լանյութերով թեյ, սառեցված թեյ. ըմպելիքներ 
թեյի հիմքի վրա: 
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130577 (111) 20438
(220) 02.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 02.05.2023
(730) Պիցա Հաթ Ինթերնեյշնլ, ԼԼՔ, US
(442) 05.06.2013
(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) 20130579 (111) 20439
(220) 02.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 02.05.2023
(730) Պիցա Հաթ Ինթերնեյշնլ, ԼԼՔ, US
(442) 20.06.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մոխ-
րագույն և սև գունային համակցությամբ:

(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.
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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) 20130584 (111) 20440
(220) 02.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 02.05.2023
(730) Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան 

Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմոբիլներ (ավտոմե քենա-

ներ), վագոններ, բեռնատար ավտո մոբիլ ներ 
(ավտոմեքենաներ), ֆուրգոններ (տրանսպոր-
տային միջոցներ), արտաճանապարհային 
տրանսպորտային միջոցներ, ավտոբուսներ, 
ավտոֆուրգոններ ապրելու համար, սպոր-
տային ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ), 
մրցար շավային ավտոմոբիլներ, բեռնատարներ 
(ավտոմեքենաներ), ամբարձիչով (վերհանով) 
սայլակներ, տրակտոր-քարշակներ (տրակ տոր-
ներ) և դրանց կառուցվածքային դետալներ և 
կցամասեր, տրակտորներ, հակահափշտակիչ 
ազդասարքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար, ինքնասոսնձվող մակարդակներ դողերի 
կամ օդախցիկների նորոգման համար, բոլորը 
ընդգրկված 12-րդ դասում:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130607 (111) 20441
(220) 08.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 08.05.2023
(730) Սթեյֆել Լաբորաթորիս, Ինք., US

(442) 20.06.2013
(310) 011332566   (320) 09.11.2012   (330) EU
(540)

(511)
դաս 3. պատրաստուկներ մաշկի, մազերի 

և գլխամաշկի խնամքի համար. շամպուններ, 
ժել լոգանքի համար, մուս, հոտազերծիչ, 
օճառ, դիմափոշի, լոսյոններ, կրեմներ, յուղեր, 
քսուքներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130616 (111) 20442
(220) 13.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 13.05.2023
(730) Ֆուջիան Հենգան Հոլդինգ Քո., Լթդ, CN
(442) 20.06.2013
(540)

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

(511)
դաս 16. թղթյա սրբիչներ. զուգարանի թուղթ. 

թղթյա թաշկինակներ. սեղանի թղթյա անձե-
ռոցիկներ. թղթյա կամ պլաստիկ կլանող թերթեր 
սննդամթերքի փաթեթավորման համար. թղթյա 
կոսմետիկական անձեռոցիկներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130622 (111) 20443
(220) 14.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 14.05.2023
(730) «Աութդոր էֆեկտ» ՍՊԸ, Երևան, Իսա-

հակյան 22, բն. 14, AM
(442) 05.06.2013
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սև գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:  

____________________

(210) 20130640 (111) 20444
(220) 17.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 17.05.2023
(730) «Գրիսար» ՍՊԸ, Վանաձոր, Մոսկովյան 

27, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դ ա ս  4 3 . սննդամթերքով և 

ըմպելիքներով ապա հովման ծառայություններ. 
ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում:

____________________

(210) 20130653 (111) 20445
(220) 21.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 21.05.2023
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 

Իջևան, Երևանյան 9, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա ռու-
թյամբ գարեջրի):  

____________________

(210) 20130660 (111) 20446
(220) 22.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 22.05.2023
(730) «Գրիսար» ՍՊԸ, Վանաձոր, Մոսկովյան 

27, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

____________________

(210) 20130672 (111) 20447
(220) 23.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 23.05.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, վարդագույն, մուգ վարդագույն, 
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երկնագույն, մարմնագույն, կապույտ, կար-
միր, սպիտակ, դեղին գունային համակ-
ցությամբ:

(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) 20130677 (111) 20448
(220) 23.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 23.05.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
վարդագույն, մանուշակագույն, կանաչ, 
մարմնագույն, կապույտ, կարմիր, դեղին, 
սպի տակ 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) 20130688 (111) 20449
(220) 23.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 23.05.2023

(730) «Բիոմեջիք» ՍՊԸ, Էջմիածին, Բաղրամյան 
1 գ, AM

(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 35. տեխնիկայի խանութ:  

____________________

(210) 20130694 (111) 20450
(220) 24.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 24.05.2023
(730) «Հիթեքս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 1 շ., 

բն. 9, AM
(442) 20.06.2013
(540)

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

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ: 

____________________

(210) 20130702 (111) 20451
(220) 24.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 24.05.2023
(730) Վահրամ Ռոմիկի Մկրտչյան, ք. Արմավիր, 

Չարենցի փող., բն. 23, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. ռեստորանների և 
սրճարանների ծառայություններ:  

____________________
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(210) 20130706 (111) 20452
(220) 29.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 29.05.2023
(730) «Պերսեյ սթայլ» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 

17, բն. 29, AM
(442) 20.06.2013
(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. պի տույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրա մեքենա-
ներ և գրասենյակային պիտույքներ (բացա-
ռությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ: 

____________________

(210) 20130707 (111) 20453
(220) 29.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 29.05.2023
(730) Լուսինե Դանիելի Ղազարյան, Երևան, 

Մոլդովական 14, բն. 44, AM
(442) 20.06.2013
(540)

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

____________________

(210) 20121147 (111) 20454
(220) 24.08.2012 (151) 01.10.2013
 (181) 24.08.2022
(730) Մանե Մխիթարյան, Երևան, Խաղաղ Դոնի 

5, բն. 123, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ 
և սև գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում:  

____________________

(210) 20121360 (111) 20455
(220) 02.10.2012 (151) 01.10.2013
 (181) 02.10.2022
(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH
(442) 17.01.2013
(540)
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(526) Բացի «ROTHMANS» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

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

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

տային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20121361 (111) 20456
(220) 02.10.2012 (151) 01.10.2013
 (181) 02.10.2022
(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH
(442) 17.01.2013
(540)

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

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

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

տային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20121362 (111) 20457
(220) 02.10.2012 (151) 01.10.2013
 (181) 02.10.2022
(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH
(442) 17.01.2013
(540)

(526) «SUPERSLIMS» և «BLUE» բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

տային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20121363 (111) 20458
(220) 02.10.2012 (151) 01.10.2013
 (181) 02.10.2022
(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH
(442) 17.01.2013
(540)

(526) «SUPERSLIMS» և «SILVER» բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

տային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20121568 (111) 20459
(220) 23.11.2012 (151) 01.10.2013
 (181) 23.11.2022
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., 

Դելավերի նահանգ, US
(442) 21.02.2013
(540)

(526) «TRIPLE-CORE FILTER» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ, մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
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(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա-

խոտային արտադրանք:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20121572 (111) 20460
(220) 26.11.2012 (151) 01.10.2013
 (181) 26.11.2022
(730) «Շահումյան ալքո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

գյուղ Շահումյան, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(526) Բացի «GRAND NARINE» արտահայ-
տությունից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

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

____________________

(210) 20121573 (111) 20461
(220) 26.11.2012 (151) 01.10.2013
 (181) 26.11.2022
(730) «Շահումյան ալքո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

գյուղ Շահումյան, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(526) Բացի «GRAND NARINE» արտահայ տու-
թյունից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

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

____________________

(210) 20121574 (111) 20462
(220) 26.11.2012 (151) 01.10.2013
 (181) 26.11.2022
(730) «Շահումյան ալքո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

գյուղ Շահումյան, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(526) Բացի «GRAND NARINE» արտահայ-
տությունից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

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

____________________

(210) 20121628 (111) 20463
(220) 03.12.2012 (151) 01.10.2013
 (181) 03.12.2022
(730) «Շահումյան ալքո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

գյուղ Շահումյան, AM
(442) 06.02.2013
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(540)

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

____________________

(210) 20130015 (111) 20464
(220) 11.01.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 11.01.2023
(730) Հերշի Չոքլիթ ընդ Քոնֆեքշնրի Քորփորեյշն, 

Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US
(442) 17.04.2013
(540)

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

րինիչներ. բրինձ. տապիոկա և սագո. ալյուր և 
հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք. սառեցված աղանդեր. շաքար, 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց. շոկոլադ. շոկոլադային 
արտադրանք. սառնաշաքար, կոնֆետներ, շոկո-
լադային բատոններ. հրուշակեղեն. կակաոյի 
արտադրանք. թխվածքաբլիթներ, գալետներ. 
փոշի դարձրած շոկոլադ հրուշակագործության 

մեջ օգտագործման համար. հրուշակեղենային 
դրաժեներ, բարակ շերտեր և պատառիկներ. 
լուծվող շոկոլադային խառնուրդներ տաք և 
սառը ըմպելիքների պատրաստման համար. 
շոկոլադային ջնարակ. ոչ ալկոհոլային շոկո-
լադային լիկյորներ. շոկոլադապատ ընկույզներ. 
բուրավետացված օշարակներ, այն է՝ շոկո-
լադային օշարակներ, ելակի օշարակներ. 
կարամելային օշարակներ. իրիսային օշարակ-
ներ. բուրավետացված օշարակներ գետնանուշի 
յուղի հիմքով՝ բոլորը աղանդերների և պաղպա-
ղակների համար նախատեսված քաղցր սոուս-
ների տեսքով, ինչպես նաև օգտագործվող 
որպես կաթնային բուրավետացնող նյութեր 
(հիմքեր կաթնային բուրավետացնող նյութերի 
պատրաստման համար). հրուշակեղենային 
հատիկներ պաղպաղակի և աղանդերների վրա 
լցնելու համար. տորթեր, քաղցր ամոքահունց 
խմոր հրուշակեղենի համար, պաղպաղակ. 
հրուշակեղեն պաղպաղակի հիմքով. սառեցված 
հրուշակեղեն. ոչ կաթնային, ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ շոկոլադի հիմքով. հացահատիկից 
բատոններ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130128 (111) 20465
(220) 04.02.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 04.02.2023
(730) Սթարվուդ Հոթելզ ընդ Ռիզորթս Ուորլդ-

ուայդ, Ինք., US
(442) 07.03.2013
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապա-

հով ման ծառայություններ. ժամանա կավոր 
բնակատեղով ապահովում:

 (740) Ալ. Նահապետյան
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

38

ՄԱՍ 1

38

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10 

25 . 10 . 20 13

(210) 20130149 (111) 20466
(220) 07.02.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 07.02.2023
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 07.03.2013
(540)

(511)
դաս 5. հիգիենիկ պաշտպանիչ միջոցներ 

կանանց համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130224 (111) 20467
(220) 25.02.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 25.02.2023
(730) ԼԳ Լայֆ Սայընսիզ, Լթդ., KR
(442) 06.05.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ շաքարախտի բուժման համար. սիրտ-
անոթային դեղագործական պատրաստուկներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ ուռուցք-
ների բուժման համար. դեղագործական պատ-
րաստուկներ կենտրոնական նյարդային համա-
կարգի բուժման համար. մաշկաբանական 
դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիա-
դեղագործական պատրաստուկներ. հակա հի-
պերտոնիկ պատրաստուկներ. հակադիաբետիկ 
միջոցներ. անտիբիոտիկներ (հակաբիոտիկ-
ներ). հակաքաղցկեղային պատրաստուկներ. 
հակամակարդիչներ. քաղցկեղի աճը կանգ-
նեցնող միջոցներ. հակավարակիչ միջոցներ 
մաշկի համար. արյան մեջ շաքարը իջեցնող 
միջոցներ. շնչառական օրգանների համար դեղա-
գործական պատրաստուկներ. դեղա միջոցներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. անասնա-
բու ժական պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ 
(սնկասպան նյութեր). պատրաստուկներ վնա-
սատու բույսերի ոչնչացման համար. միջատա-
սպաններ. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130225 (111) 20468
(220) 25.02.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 25.02.2023
(730) ԼԳ Լայֆ Սայընսիզ, Լթդ., KR
(442) 06.05.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ շաքարախտի բուժման համար. սիրտ-
անոթային դեղագործական պատրաստուկ ներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ ուռուցք-
ների բուժման համար. դեղագործական պատ-
րաստուկներ կենտրոնական նյարդային համա-
կարգի բուժման համար. մաշկաբանական 
դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիա-
դեղագործական պատրաստուկներ. հակա-
հիպերտոնիկ պատրաստուկներ. հակադիա-
բետիկ միջոցներ. անտիբիոտիկներ (հակա-
բիոտիկներ). հակաքաղցկեղային պատրաս-
տուկներ. հակամակարդիչներ. քաղցկեղի 
աճը կանգնեցնող միջոցներ. հակավարակիչ 
միջոցներ մաշկի համար. արյան մեջ շաքարը 
իջեցնող միջոցներ. շնչառական օրգանների 
համար դեղագործական պատրաստուկներ. 
անասնաբուժական պատրաստուկներ. ֆուն-
գիցիդներ (սնկասպան նյութեր). պատրաս-
տուկներ վնասատու բույսերի ոչնչացման 
համար. միջատասպաններ. դեղագործական 
պատրաստուկներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130253 (111) 20469
(220) 28.02.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 28.02.2023
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 03.04.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20130367 (111) 20470
(220) 21.03.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 21.03.2023
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեն-

նոստյու «Կոորդինիրույուշչի ռասպրե դե-
լիտելնի ցենտր «ԷՖԿՈ-Կասկադ», RU

(442) 20.06.2013
(540)

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորաց-
ված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր, 
բանջարեղեն. ընկույզ և սունկ. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. յուղ, այդ 
թվում՝ բուսական, արևածաղկի, զեյթունի. 
կարագ և սննդային ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա (մանիոկա) 
և սագո, ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, 
հաց, հրուշակեղեն, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, 
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, 
մանանեխ. քացախ, համեմունքներ, այդ թվում՝ 
սոուսներ, ներառյալ՝ մայոնեզ և կետչուպ. 
ամոքանք. սառույց.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. ապրանքների 
առաջխաղացում (երրորդ անձանց համար), այդ 
թվում՝ պարենային ապրանքների մանրածախ և 
մեծածախ վաճառք.

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

____________________

(210) 20130390 (111) 20471
(220) 26.03.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 26.03.2023
(730) Աստելլաս Ֆարմա Յուրըփ Բ.Վ., NL
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

միջոցներ և նյութեր բուժական (բժշկական) 
նպատակների համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130429 (111) 20472
(220) 04.04.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 04.04.2023
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, 

բն. 55, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20130439 (111) 20473
(220) 04.04.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 04.04.2023
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 06.05.2013
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
 (740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20130504 (111) 20474
(220) 17.04.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 17.04.2023
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, 

բն. 55, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20130505 (111) 20475
(220) 17.04.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 17.04.2023
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, 

բն. 55, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կեն դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:  

____________________

(210) 20130506 (111) 20476
(220) 17.04.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 17.04.2023
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, 

բն. 55, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20130507 (111) 20477
(220) 17.04.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 17.04.2023
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, 

բն. 55, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________
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(210) 20130572 (111) 20478
(220) 30.04.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 30.04.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմինե Քոչարյան, 

Երևան, Շիրազի 24 շ., բն. 48, AM
(442) 17.05.2013
(540)

(526) «ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, երկնագույն, սև, սպի-
տակ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 41. հրատարակչություն:  

____________________

(210) 20130589 (111) 20479
(220) 02.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 02.05.2023
(730) «Էլեկտրասևկավմոնտաժ» Էլեկտրոտեխ-

նիկական սարքավորումների մոնտաժման 
և կարգաբերման ձեռնարկություն» ՍՊԸ, 
Երևան, Արցախի 23/2, AM

(442) 05.06.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է երկնա-
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 9. էլեկտրատեխնիկական սարքա-

վորումներ, ընդգրկված 9-րդ դասում.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-

վորումների տեղակայում:  
____________________

(210) 20130614 (111) 20480
(220) 13.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 13.05.2023
(730) Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-

ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախատես-
վածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և 
փո խանցման տարրեր (բացառությամբ վեր-
գետնյա տրանսպորտային միջոցների հա-
մար նախատեսվածների). գյուղատնտեսական 
գոր ծիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա-
վարվողների. ինկուբատորներ. առևտրի ավտո-
մատներ. տպագրական հաստոցներ. թվային 
տպագրական հաստոցներ. տպագրական 
մեքենաներ. մեքենաներ կիսահաղորդիչների 
արտադրանքի համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130639 (111) 20481
(220) 17.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 17.05.2023
(730) Սփեշըլայզդ Բայսիքըլ Քըմփոունընթս, Ինք., 

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

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

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

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

____________________

(210) 20130729 (111) 20482
(220) 31.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 31.05.2023
(730) «Ամիրյան-Մկրտչյան» ՍՊԸ, Երևան, 

Տերյան 62, տարածք 62, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր:  

____________________

(210) 20130735 (111) 20483
(220) 01.06.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 01.06.2023
(730) «Լիգիոն-Ռու» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 

փ., 1-ին շ., 13/1, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(526) «Flower and bridal Salon» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

____________________

(210) 20130742 (111) 20484
(220) 03.06.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 03.06.2023
(730) Սամվել Սերժիկի Մինասյան, Կոտայքի 

մարզ, գ. Ջրվեժ, 21-րդ փող., տուն 8, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ կապույտ, սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
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(511)
դաս 32. հանքային, գազավորված և չգազա-

վորված ջրեր, գարեջուր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  
____________________

(210) 20130764 (111) 20485
(220) 06.06.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 06.06.2023
(730) «Ինոտեքինջինիրինգ» ՍՊԸ, Երևան, 

Ավան, Հովհաննիսյան 27/1, AM
(442) 20.06.2013
(540)

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մոխ-
րա գույն և նարնջագույն գունային հա մակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 37. էլեկտրատեխնիկական սարքա-

վորումների սպասարկում, վերանորոգում և 
տեղադրում.

դաս 42. էլեկտրատեխնիկական սարքավո-
րումների նախագծում:  

____________________

(210) 20121343 (111) 20486
(220) 25.09.2012 (151) 01.10.2013
 (181) 25.09.2022
(730) «Հիդրո պաուեր» ՍՊԸ, Երևան, Մառի 

փող., 7/18, AM
(442) 05.11.2012
(540)

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

____________________

(210) 20130135 (111) 20487
(220) 05.02.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 05.02.2023
(730) «Վագմ շին տուն» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

գ. Վերին Արտաշատ, AM
(442) 07.03.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
գույնով:

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ.
դաս 5. հիգիենիկ միջոցներ.

դաս 16. անձեռոցիկ:  
____________________

(210) 20130175 (111) 20488
(220) 14.02.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 14.02.2023
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(442) 03.04.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և բուժական պատ-

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

____________________

(210) 20130186 (111) 20489
(220) 15.02.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 15.02.2023
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեն-

նոստյու «Ալմազ-Մ», RU
(442) 20.03.2013
(540)
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(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, մազերի լոսյոններ. ատամի փոշիներ 
և մածուկներ. արդուզարդի և կոսմետիկական 
միջոցներ անձնական խնամքի համար, ներառյալ 
մաշկի մաքրման միջոցներ, այդ թվում՝ ժելեր 
և փրփուրներ լոգանքի և ցնցուղի համար, 
մազերի խնամքի միջոցներ, այդ թվում՝ մազերի 
շամպուններ և լավորակիչներ, դեմքի և մարմնի 
քսուքներ, այդ թվում՝ ձեռքերի և ոտքերի քսուք-
ներ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130200 (111) 20490
(220) 19.02.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 19.02.2023
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(442) 03.04.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և բուժական պատ-

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

____________________

(210) 20130214 (111) 20491
(220) 22.02.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 22.02.2023
(730) «Անգ-Արի» ՍՊԸ, Երևան, Բաբաջանյան 

15, բն. 43, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բորդո, 
կարմիր և բեժ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
մասնավորապես՝ բուկլետներ.

դաս 38. համացանցի և բջջային հեռա-
խոսների անդրոիդ համակարգի միջոցով մա-
տուցվող ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
տեղեկատվության տրամադրում.

դաս 42. համակարգչային ծրագրերի մշա-
կում, կատարելագործում և սպասարկում.

դաս 43. ռեստորանների վերաբերյալ տե-
ղե կատվության տրամադրում, սեղանների 
ամրագրում և պատվերի ձևակերպում:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130231 (111) 20492
(220) 25.02.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 25.02.2023
(730) Ռոյալ–Վոստոկ Ինվեսթմենթս Լիմիթիդ, CY
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 33. օղի:

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20130306 (111) 20493
(220) 14.03.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 14.03.2023
(730) Սադրն Լիքյուը Քամփնի Լիմիթիդ, ZA
(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20130309 (111) 20494
(220) 14.03.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 14.03.2023
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոհմե Քորփ., Նյու 

Ջերսիի նահանգ, US
(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

որոնք առաջարկվում են նախապես լցված 
սրսկելու հարմարանքների մեջ.

դաս 10. սրսկելու հարմարանքներ բժշկական 
նպատակների համար:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130310 (111) 20495
(220) 14.03.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 14.03.2023
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոհմե Քորփ., Նյու 

Ջերսիի նահանգ, US
(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

որոնք առաջարկվում են նախապես լցված 
սրսկելու հարմարանքների մեջ.

դաս 10. սրսկելու հարմարանքներ բժշկական 
նպատակների համար:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130311 (111) 20496
(220) 14.03.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 14.03.2023
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոհմե Քորփ., Նյու 

Ջերսիի նահանգ, US
(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

որոնք առաջարկվում են նախապես լցված 
սրսկելու հարմարանքների մեջ.

դաս 10. սրսկելու հարմարանքներ բժշկական 
նպատակների համար:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130321 (111) 20497
(220) 15.03.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 15.03.2023
(730) Էլիտ Սփորթս Լիմիթիդ, GI
(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկության 
և ուսուցման սարքեր ու 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. տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ, համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում. կինոժա-
պավենների հավաքածու. նախապես գրանցված 
DVD-ներ. նախապես գրանցված CD-ներ. 
ներբեռնվող ձայնա- և տեսագրանցումներ. 
ներբեռնվող կինոֆիլմեր, հեռուստաշոուներ 
և տեսագրանցումներ. ներբեռնվող հեռախո-
սազանգեր, պատկերներ, համակարգչի էկրա-
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նային պատկերներ, խաղեր և երաժշտություն 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի և 
անլար սարքերի միջոցով. համակարգչային 
էկրանի պաշտպանիչի ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային խաղերի և տեսախաղերի 
ծրագրային արտադրանք. մկնիկի տակդիրներ. 
դեկորատիվ մագնիսներ. ակնոցներ. ներբեռն-
վող շարժական կիրառական ծրագրային արտա-
դրանք շարժական հաղորդակցական սարքերի 
համար.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հեռուս-
տա տեսային հաղորդման և հեռարձակման 
ծառայություններ. ռադիոհեռարձակման ծառա-
յություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
հեռուստատեսային ծրագրերի, կինոֆիլմերի և 
ձայնատեսային զվարճությունների արտադրում 
և տարածում. զվարճությունների ծառայություն-
ներ հեռուստատեսային ծրագրերի տեսքով. 
ինտերնետի միջոցով օնլայն տեղեկատվու-
թյան տրամադրում հեռուստատեսության, 
կինո    ֆիլմերի և տեսազվարճությունների ոլոր-
տում. հեռուստածրագրերի, կինոֆիլմերի և 
տեսա  զվարճությունների տրամադրում հաղոր-
դա կցական անլար սարքերի միջոցով. զվար-
ճությունների ծառայություններ չբեռնվող տե-
սա ֆիլմերի և պատկերների, այն է՝ ինտեր-
նետով և հաղորդակցական անլար ցանցերի 
միջոցով հաղորդվող հեռուստաշոուների և զվար-
ճությունների տեսքով. զվարճությունների ծա-
ռա յություններ, այն է՝ օնլայն համակարգ չային 
խաղերի տրամադրում. օնլայն ամսագրեր, այն 
է՝ անձնական տեղեկատվություն և կարծիքներ 
ներառող բլոգներ. ժամանցային և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում. մրցումների, 
մրցույթների և խաղերի տեսքով զվարճություններ. 
զվարճալի ատրակցիոններով տոնավաճառ-
ների և ատրակցիոններով թեմատիկ այգիների 
ծառայություններ. զվարճություններ կենդանի 
երաժշտության, կատակերգական և դրամատիկ 
ներկայացումների տեսքով:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130335 (111) 20498
(220) 18.03.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 18.03.2023
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 30. սուրճից պատրաստված ըմպելիք-

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

____________________

(210) 20130343 (111) 20499
(220) 19.03.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 19.03.2023
(730) Շալթըն, Ինք., US
(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 3. հակաքրտինքային միջոցներ, անձ-

նական օգտագործման հոտազերծիչներ, մարմնի 
լվացման միջոցներ, սափրվելու պատրաստուկներ 
և մարմնի անուշաբույր հեղուկացիրներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130382 (111) 20500
(220) 25.03.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 25.03.2023
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US
(442) 06.05.2013
(540)

(526) «TOTAL EFFECTS» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 3. մաշկի խնամքի ոչ բուժական պատ-

րաս տուկներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20130405 (111) 20501
(220) 28.03.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 28.03.2023
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(442) 17.04.2013
(540)

(511)
դաս 30. աղացած և հատիկավոր սուրճ, 

կակաո, թեյ (խոտաբուսային և ոչ խոտա բու-
սային). սուրճից, թեյից կակաոյից և էսպրե-
սոյից ըմպելիքներ, ըմպելիքներ՝ պատ րաստ-
ված սուրճի և (կամ) էսպրեսոյի հիմքով, ըմպե-
լիքներ՝ պատրաստված թեյի հիմքով, փոշիաց-
ված շոկոլադ և վանիլին, ըմպելիքներին ավե-
լաց նելու թանձրուկներ, շոկոլադային օշա-
րակ, ըմպելիքներին ավելացնելու անուշա-
համ օշարակներ, թխված ապրանքներ, մաս-
նավորապես՝ մաֆֆիններ, 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, կոնֆետներ և քաղցրա-
վենիք:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130410 (111) 20502
(220) 29.03.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 29.03.2023
(730) 24Քիչըն Թելիվիժն Բ.Վ., NL
(442) 17.04.2013
(540)

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

խական, լուսանկարչական, կինեմա տոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկության 
և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական տեղե-

կակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. կոմ-
պակտ սկավառակներ, DVD-ներ և տեղե կա-
տվության այլ թվային կրիչներ. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ, 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. ներբեռնվող հեռախոսազանգեր, 
պատկերներ, համակարգչի էկրանային պատ-
կերներ, խաղեր և երաժշտություն համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցի և ան-
լար սարքերի միջոցով. ներբեռնվող կինո-
ֆիլմեր, հեռուստատեսային ծրագրեր և ձայ-
նա տեսային բովանդակություն կինոֆիլմերի 
և հեռուստատեսային զվարճությունների պա-
րու նակությամբ. ներբեռնվող ձայնա-և տեսա-
գրություններ կինոֆիլմերի և հեռուստատե-
սային զվարճությունների պարունակությամբ. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
և կիրառական ծրագրեր. նախապես գրանց-
ված տեսաժապավեններ, DVD-ներ և CD-
ներ կինոֆիլմերի և հեռուստատեսային զվար-
ճությունների պարունակությամբ. մկնիկի տակ-
դիրներ. դեկորատիվ մագնիսներ. արևային 
ակնոցներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). տառաշարեր. տպագրա կան 
կլիշեներ. ամսագրեր, պարբերականներ, գրքեր. 
տպագրական հրատարակություններ. թղթյա 
արտադրանք. թղթագրենական պիտույքներ. 
հավաքածուներ գրելու համար. ազդագրեր. 
փոստային բացիկներ. արագակարներ. նո-
թա տետրեր. թղթապանակներ. բլոկնոտներ. 
դատարկ օրագրեր գրառումների համար. 
հուշա տետրեր. հասցեագրքեր. օրացույցային 
տետ րեր նշումների համար. գրքերի կազմեր. 
ավտոմեքենայի թափարգելի վրա փակցվող 
(բամպերի) կպչուն թղթեր. կպչուն թղթեր. 
կպչուն թղթերի, պիտակների, նկարների ալբոմ-
ներ. գրասեղանի օրացույցներ. պատի օրա-
ցույցներ. գրքերի էջանիշեր. պատկերներով 
կոլեկցիոն քարտեր. լուսանկարչական ալբոմներ. 
շրջանակով և առանց շրջանակի լուսանկարներ. 
շնորհավորական բացիկներ.
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դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հե ռուս-
տատեսային հաղորդման և հեռարձակման ծա-
ռա յություններ. ռադիոհեռարձակման ծառա-
յություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130411 (111) 20503
(220) 29.03.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 29.03.2023
(730) 24Քիչըն Թելիվիժն Բ.Վ., NL
(442) 17.04.2013
(540)

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

խական, լուսանկարչական, կինեմա տո-
գրա ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափ-
ման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և տեղե կա-
տվության այլ թվային կրիչներ. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. տե-
ղե կատվության մշակման սարքավորումներ, 
համա կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. ներբեռնվող հեռախոսազան-
գեր, պատկերներ, համակարգչի էկրանային 
պատկերներ, խաղեր և երաժշտություն 
համաշ  խարհային համակարգչային ցանցի և 
անլար սարքերի միջոցով. ներբեռնվող կինո -
ֆիլմեր, հեռուստատեսային ծրագրեր և ձայ-
նա տեսային բովանդակություն կինոֆիլմերի և 
հեռուստատեսային զվարճությունների պարու-
նակությամբ. ներբեռնվող ձայնա-և տեսա-
գրություններ կինոֆիլմերի և հեռուստատեսա-
յին զվարճությունների պարունակությամբ. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
և կիրառական ծրագրեր. նախապես գրանց-
ված տեսաժապավեններ, DVD-ներ և CD-

ներ կինոֆիլմերի և հեռուստատեսային զվար-
ճությունների պարունակությամբ. մկնիկի տակ-
դիրներ. դեկորատիվ մագնիսներ. արևային 
ակնոցներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ. ամսագրեր, պարբերականներ, գրքեր. 
տպագրական հրատարակություններ. թղթյա 
արտադրանք. թղթագրենական պիտույքներ. 
հավաքածուներ գրելու համար. ազդագրեր. 
փոստային բացիկներ. արագակարներ. նոթա-
տետրեր. թղթապանակներ. բլոկնոտներ. 
դատարկ օրագրեր գրառումների համար. 
հուշա տետրեր. հասցեագրքեր. օրացուցային 
տետրեր նշումների համար. գրքերի կազմեր. 
ավտոմեքենայի թափարգելի վրա փակցվող 
(բամպերի) կպչուն թղթեր. կպչուն թղթեր. 
կպչուն թղթերի, պիտակների, նկարների 
ալբոմներ. գրասեղանի օրացույցեր. պատի 
օրացույցեր. գրքերի էջանիշեր. պատկերներով 
կոլեկցիոն քարտեր. լուսանկարչական ալբոմներ. 
շրջանակով և առանց շրջանակի լուսանկարներ. 
շնորհավորական բացիկներ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հեռուս-
տա տեսային հաղորդման և հեռարձակման 
ծառայություններ. ռադիոհեռարձակման ծառա-
յություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130420 (111) 20504
(220) 02.04.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 02.04.2023
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(442) 17.04.2013
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(540)

(511)
դաս 29. կաթ, անուշահոտ հավելումներով 

կաթ, կաթնային հարուկներ (շեյքեր) և կաթի 
հիմքով ըմպելիքներ, մրգային ջեմեր, մրգա-
յին թանձրուկներ, դոնդողներ, սփրեդներ (մա-
ծուկներ), կանթնաշոռեր և պահածոներ.

դաս 30. աղացած և հատիկավոր սուրճ, 
կակաո, թեյ (խոտաբուսային և ոչ խոտա բու-
սային). սուրճից, թեյից, կակաոյից և էսպրե-
սոյից ըմպելիքներ, ըմպելիքներ պատրաստված 
սուրճի և (կամ) էսպրեսոյի հիմքով, ըմպելիքներ 
պատրաստված թեյի հիմքով, փոշիացված 
շոկոլադ և վանիլին, ըմպելիքներին ավելաց-
նելու թանձրուկներ, շոկոլադային օշարակ, 
ըմպելիքներին ավելացնելու անուշահամ օշա-
րակներ, թխված ապրանքներ, մասնա վորապես` 
մաֆֆիններ, ցորենի կամ վարսակի բլիթներ, 
թխվածքաբլիթներ, չոր բլիթներ, խմորեղեն և 
հացեր. սենդվիչներ, գրանոլա. խմելու համար 
պատրաստ սուրճ, խմելու համար պատրաստ 
թեյ, պաղպաղակ և սառեցված քաղցրավենիք. 
շոկոլադ, կոնֆետներ և քաղցրավենիք.

դաս 32. ջուր, հանքային ջուր, գազավորված 
ջուր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ըմպելիքներ, մրգային ըմպելիքներ և մրգային 
հյութեր, մրգային հյութեր պարունակող մրգային 
ըմպելիքներ և զովացուցիչ ըմպելիքներ, հեղուկ 
և փոշիացված ըմպելիքային խառնուրդներ. 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար թանձրուկներ. 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար անուշահամ 
մրգահյութեր. անուշահամ և առանց համի շշա-
լցված ջրեր. գազավորված ջրեր, հանքային 
ջրեր, մրգային հյութեր, գազավորված մրգային 
և հյութային հիմքով ըմպելիքներ և սոդայով 
ըմպելիքներ. սառեցված մրգային ըմպելիքներ և 
սառեցված մրգային հիմքով ըմպելիքներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130427 (111) 20505
(220) 03.04.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 03.04.2023
(730) Դը Ջիլլեթ Քամփընի, US
(442) 20.06.2013

(310) 85804346   (320) 17.12.2012   (330) US
(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) 20130472 (111) 20506
(220) 09.04.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 09.04.2023
(730) Դեվիդ Ալլեն ընդ Քո., Կալիֆոռնիայի 

նահանգի կորպորացիա, US
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 41. կրթական և ուսումնական ծառա յու-

թյուններ, այն է՝ անհատական և կազ մակերպ-
չական արդյունավետությանը, հաղորդակցման, 
գրչության, շուկայավարման և ժամանակի 
կառավարման հմտություններին վերաբերող 
մեթոդներով վարպետաց դասընթացների 
(մասթեր կլաս) և կուրսերի անցկացում. ուսում-
նական ծառայություններ, այն է՝ սեմինար-
ների և սիմպոզիումների անցկացում և կազ-
մա կերպում երրորդ անձանց կառավարման 
և գործարար հմտությունների, արդյունավետ 
աշխատանքային հմտությունների, նախագծման 
և կազմակերպչական մեթոդների զարգացման 
և անհատական արդյունավետության աճի և 
բարձրացման համար, և վերոհիշյալ ծառա-
յություններին վերաբերող ուսուցողական նյութերի 
տարածում. բաժանորդագրված անդամներին 
օնլայն դասընթացների, սեմինարների և ուսու-
ցողական ծառայությունների տրամադրում 
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անհատական և գործարար արդյունավետու-
թյան, ինքնակատարելագործման և ժամանակի 
կառավարման ոլորտում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130477 (111) 20507
(220) 10.04.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 10.04.2023
(730) Պարույր Ստեփանի Ռափյան, Երևան, 

Գյուլբեկյան 29 շ., բն. 1, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 35. մասնավոր և բիզնես հայտա-

րարությունների ընդունում, տրամադրում և 
տարածում. տեղեկատվական համակարգ, 
մասնավորապես՝ բիզնեսի մասին տեղե կա-
տվություն.

դաս 38. տեղեկատուի ծառայություններ. 
լրատվական ծառայություններ:  

____________________

(210) 20130492 (111) 20508
(220) 13.04.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 13.04.2023
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ-

վեննոստյու «Կոորդինիրույուշչի ռասպրե-
դելիտելնի ցենտր «ԷՖԿՈ-Կասկադ», RU

(442) 20.06.2013
(540)

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

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված բան-
ջարեղեն, մրգեր, ընկույզ և սունկ. դոնդող, մու-
րաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
յուղեր, այդ թվում՝ բուսական յուղ, արևածաղկի 
յուղ, զեյթունի յուղ, կարագ և սննդային ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, սուրճի փոխա-
րինիչներ. բրինձ, տապիոկա (մանիոկա) և սագո, 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք), 
այդ թվում՝ մայոնեզ և կետչուպ. ամոքանք. 
սառույց սառեցման համար.

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. ապրանքների 
առաջխաղացում (երրորդ անձանց համար), 
այդ թվում՝ արդյունաբերական ապրանքների 
մեծածախ և մանրածախ վաճառք.

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

____________________

(210) 20130561 (111) 20509
(220) 29.04.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 29.04.2023
(730) Շավարշ Կարապետյան, Երևան, Լենին-

գրադյան 20, բն. 35, AM
(442) 17.05.2013
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կանաչ, նարնջագույն, դեղին, 
սպիտակ, սև, մուգ և բաց կապույտ գունային 
համակ ցությամբ:

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

կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման 
սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականության 
հաղորդ ման, միացման, փոխակերպման, 
կուտակման, կարգավորման կամ վերահսկման 
սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի 
գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման 
սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, 
ձայնա  գրման սկավառակներ. կոմպակտ սկա-
վա ռակներ, DVD-ներ և տեղեկատվության 
թվային այլ կրիչներ. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ և համա-
կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային ապա-
հովում. 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 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 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմ-

նամարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք-
ներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

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

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

____________________

(210) 20130603 (111) 20510
(220) 08.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 08.05.2023
(730) Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու 

կոմբինատ ԲԲԸ, Երևան, Իսակովի 9, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(526) «Since 1877» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագույն, ոսկեգույն և սպիտակ գունա-
յին համակցությամբ:

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գինու և գարեջրի):  
____________________
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(210) 20130604 (111) 20511
(220) 08.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 08.05.2023
(730) Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու 

կոմբինատ ԲԲԸ, Երևան, Իսակովի 9, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(526) «ՀԻՄՆԱԴՐՎԱԾ 1877» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագույն, ոսկեգույն և սպիտակ գունա-
յին համակցությամբ:

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գինու և գարեջրի): 
____________________

(210) 20130605 (111) 20512
(220) 08.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 08.05.2023
(730) Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու 

կոմբինատ ԲԲԸ, Երևան, Իսակովի 9, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(526) «ՕՍՆՈՎԱՆ 1877» (ռուս.) գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագույն, ոսկեգույն և սպիտակ գունա-
յին համակցությամբ:

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գինու և գարեջրի): 
____________________

(210) 20130632 (111) 20513
(220) 16.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 16.05.2023
(730) «Ժապ» ՍՊԸ, Երևան, Լենինգրադյան 48, 

շ. 56, AM
(442) 05.06.2013
(540)

(526) «German Auto parts» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա գույն և բալագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 35. գերմանական ծագման մարտ-

կոցների, ավտոպահեստամասերի, քսայուղերի 
և այլ նշանակության հեղուկների առևտուր.

դաս 37. ավտոփականագործի, անվադողերի 
հավասարակշռման, յուղի փոխման, բացքի 
ուղղման ծառայություններ: 

____________________

(210) 20130683 (111) 20514
(220) 23.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 23.05.2023
(730) «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Ազատության 27, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր: 

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

53

ՄԱՍ 1

53

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10 

25 . 10 . 20 13

(210) 20130684 (111) 20515
(220) 23.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 23.05.2023
(730) «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Ազատության 27, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մանուշակագույնով:

(511)
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20130690 (111) 20516
(220) 24.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 24.05.2023
(730) «Վիվառո բեթինգ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 

4/17, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մորե-
գույն, կանաչ, դեղին,նարնջագույն, բեժ, սև 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:

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

տեսված են օգտագործելու արդյու նա բե-
րական և գիտական նպատակներով, լուսա-
նկարչության, գյուղատնտեսության, այգե-
գործության և անտառաբուծության մեջ. չմշակ-
ված սինթետիկ խեժեր, չմշակված պլաստ-
մասսաներ. պարարտանյութեր. կրակմարող 
բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղ-
ների զոդման և մխման համար. քիմիական նյութեր 
սննդամթերքի պահածոյացման համար. դաբաղիչ 

նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար.

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

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

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

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-
ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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. 
սովորական մետաղներից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
հանքանյութեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախա տես-
վածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ 
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և փոխ անցման տարրեր(բացառությամբ վեր-
գետնյա տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական 
գոր ծիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա-
վարվողների. ինկուբատորներ. առևտրի ավտո-
մատներ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյու-
թեր. իրեր մաքրման նպատակների հա մար. 
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մաս-
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նակի մշակված ապակի (բացառությամբ շինա-
րարական ապակու). ապակյա, հախ ճ ապակյա 
և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա-
սաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, 
բրեզենտ, առագաստներ, պարկեր և տոպրակներ 
(որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծ-
ման նյութեր (բացառությամբ ռետինից և 
պլաստ մասսայից պատրաստվածների). մանա-
ծագործական թելքահումք.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանա ծագոր-
ծության համար.

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

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

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական ծաղիկ-
ներ.

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

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

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

դաս 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.

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

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

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

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

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

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնա բուժական ծառայություններ. կեն-
դանիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմե տի-
կական ծառայություններ. գյուղա տնտեսական, 
այգեգործական և անտառային ծառայություններ.

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

____________________

(210) 20130691 (111) 20517
(220) 24.05.2013 (151) 01.10.2013
 (181) 24.05.2023
(730) «Վիվառո բեթինգ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 

4/17, AM
(442) 20.06.2013
(540)
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(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նա-

խա  տեսված են օգտագործելու արդյունա բե-
րական և գիտական նպատակներով, լուսա-
նկարչության, գյուղատնտեսության, այգեգոր-
ծության և անտառաբուծության մեջ. չմշակ-
ված սինթետիկ խեժեր, չմշակված պլաստ-
մասսաներ. պարարտանյութեր. կրակմարող 
բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղ-
ների զոդման և մխման համար. քիմիական նյութեր 
սննդամթերքի պահածոյացման համար. դաբաղիչ 
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա-
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար վես-
տական տպագրության 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 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 
միջոց ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար-
ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախա տես-
վածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ 
և փոխանցման տարրեր(բացառությամբ վեր-
գետնյա տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական գոր-
ծիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառավար-
վողների. ինկուբատորներ. առևտրի ավտո-
մատներ.

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշ խական, լուսանկարչական, կինեմատո-
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 սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և տեղե-
կատվության թվային այլ կրիչներ. կան-
խավճարով աշխատող ապարատների մեխա-
նիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ և համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում. կրակ-

մարիչներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 

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

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

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

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.
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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 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

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

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

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սա-
դա փից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի փոխա-
րինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ-
րաստված 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. պող-
պատյա տաշեղ. չմշակված կամ մաս նակի 
մշակված ապակի (բացառությամբ շինա րա-
րական ապակու). ապակյա, հախ ճապակյա և 
ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

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

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա գոր-
ծության համար.

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

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

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդա սեղներ և ասեղներ. արհեստական ծաղիկ-
ներ.

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

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
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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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.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյո ւթեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

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

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

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

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

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

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

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնա բուժական ծառայություններ. կեն դանի-
ների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգե-
գործական և անտառային ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության հա-
մար. այլ անձանց կողմից մատուցվող անհա-
տական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար: 

____________________

(210) 20130718 (111) 20518
(220) 30.05.2013 (151) 01.10.2013
   (181) 30.05.2023
(730) Գագիկ Մեսրոպյան, Երևան, Նորք 10 

փող., տուն 3, AM Ֆաինա Հարությունյան, 
Ղազախստանի հանրապետություն, Ման-
գիստաուսկի շրջան, քաղաք Ակտաու, 7-րդ 
միկրոշրջան, 5-րդ շենք, 3-րդ բնակարան, KZ

(442) 03.07.2013
(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 
ժամանակաչափ սարքեր.

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

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. առևտուր.

դաս 40. դիզայներական հագուստի պատ-
րաստում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու-
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թային միջոցառումների կազմակերպում, այդ 
թվում՝ հագուստի ցուցադրումների և շոուների 
կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելագործում, մասնավորապես՝ հագուստի 
դիզայնի խորհրդատվական ծառայություններ, 
ձևավորման ծառայություններ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20121579 (111) 20519
(220) 26.11.2012 (151) 07.10.2013
 (181) 26.11.2022
(730) Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի 

Կաիշա, JP
(442) 17.01.2013
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ, ավտոմեքենաների 

մասեր և կցամասեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130001 (111) 20520
(220) 08.01.2013 (151) 07.10.2013
 (181) 08.01.2023
(730) «Միլամաքս» ՍՊԸ, Երևան, Լենինգրադյան 

50/3-21, AM
(442) 06.02.2013
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն և 
կանաչ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 39. տուրիստական կազմակերպություն:  

____________________

(210) 20130276 (111) 20521
(220) 06.03.2013 (151) 07.10.2013
 (181) 06.03.2023
(730) «Բ.Մ. Պրոդուկտ» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 

գ. Սարդարապատ, 13/15, AM
(442) 20.03.2013
(540)

(511)
դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր:  

____________________

(210) 20130277 (111) 20522
(220) 06.03.2013 (151) 07.10.2013
 (181) 06.03.2023
(730) «Բ.Մ. Պրոդուկտ» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 

գ. Սարդարապատ, 13/15, AM
(442) 20.03.2013
(540)

(511)
դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր:  

___________________

(210) 20130292 (111) 20523
(220) 12.03.2013 (151) 07.10.2013
 (181) 12.03.2023
(730) «Դեկոլայթ» ՍՊԸ, 0054, Երևան, 

Դավթաշեն, 3-րդ թաղ., Փիրումյանների 
20/5, AM

(442) 03.04.2013
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն և նարնջագույն գունային հա-
մակ ցությամբ:

(511)
դաս 42. դիզայն:  

____________________

(210) 20130360 (111) 20524
(220) 20.03.2013 (151) 07.10.2013
 (181) 20.03.2023
(730) ԲՐՖ - Բրազիլ Ֆուդզ Ս.Ա., BR
(442) 17.04.2013
(540)

 
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 

բաց և մուգ կապույտ, բաց և մուգ կարմիր, 
բաց և մուգ մանուշակագույն, բաց և մուգ 
նարնջագույն, բաց և մուգ դեղին գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 29. խոզի ապխտած կրծքամիս, ճարպ. 

արյունե երշիկ. արգանակներ. արգանակների, 
ապուրների կոնցենտրատներ. կարագ. սննդային 
կազեին. պանիր. սերուցքներ (կաթնամթերք). 
կրոկետներ. սննդային ճարպեր. սննդային 
յուղեր. խոզապուխտ ազդրամսից. լյարդ. լյարդի 
պաշտետ. մարգարին. միս. մսի էքստրակտներ. 
պահածոյացված միս. մսի պահածոներ. աղը 
դրած միս. կաթ. կաթնային ըմպելիքներ. 
կաթնամթերք. կաթնային արտադրանք. լյարդի 
մածուկ. խոզի միս. անկենդան թռչնամիս. աղով 
համեմված, պահածոյացված կամ մշակված միս. 
երշիկեղեն. պաքսիմատապատ նրբերշիկ. շիճուկ. 
յոգուրտ. ապուրներ. սառեցված ապուրներ. 
սառեցված բանջարեղեն. թյունիկ (պատրաստի 
ճաշատեսակ). տապակած կարտոֆիլ, միս, 
ձկնեղեն (պատրաստի ճաշատեսակ). կարտո-
ֆիլից գնդիկներ (պատրաստի ճաշատեսակ). մսի 
սոուսներ (պատրաստի ճաշատեսակ). աղացած 
և համեմված մսով ռուլետներ (պատրաստի 
ճաշատեսակ). թարմ միս (պատրաստի ճաշա-
տեսակ). համբուրգերի միս (պատրաստի ճաշա-
տեսակ). ձուկ (պատրաստի ճաշատեսակ). 
հնդկահավի միս. բանջարեղենային հյութեր 

ուտելիքների պատրաստման համար. բանջա-
րեղենից աղցաններ. բանջարեղենային ապուր-
ների պատրաստուկներ. ջերմամշակման ենթարկ-
ված բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
պահածոյացված բանջարեղեն. բանջարեղենից 
պահածոներ.

դաս 30. համեմունքներ. համեմունքային 
խառնուրդներ աղցանների համար. կետչուպ 
(սոուսներ). մայոնեզ. մսով կարկանդակներ. 
մանանեխ. մակարոնեղեն. քաղցր ամոքուն խմոր 
հրուշակեղենի համար. ալրային հրուշակեղեն. 
պաշտետներ (հրուշակեղեն). կարկանդակներ. 
կուլեբյականեր. պիցա. քիշ (կարկանդակ- 
ջեռեփուկներ մանր կտրատած ճարպի կտոր-
ներով). ռավիոլի. աղցանի համեմունքներ. 
տոմատի սոուսներ. սոուսներ (համեմունք). 
ամոքանք. մրգահատապտղային տորթեր. 
տոր տիլաներ (եգիպտացորենի ալյուրից բլիթ-
ներ). պանրով հացեր. պանրի ռուլետներ. հաց. 
բուլկիներ. պաքսիմատ. բրիոշներ. մակա րո-
նային արտադրանք, ներառյալ՝ բայց չսահամա-
նափակվելով մակարոններով, սպա գետիով, 
լապշայով. տապակած սոբա (եգիպտացորենի 
ալ յուրից լապշա). սենդվիչներ (պատրաստի 
ճաշատեսակ). մակարոնեղեն (պատրաստի 
ճաշատեսակ). կարրի (համեմունք). սննդային 
սառույց. փոշի սննդային սառույցի համար.

դաս 31. կեր տնային կենդանիների համար: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130592 (111) 20525
(220) 06.05.2013 (151) 07.10.2013
 (181) 06.05.2023
(730) «Լավաշ-Ժորա» արտադրական կոոպե-

րատիվ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Արա-
րատ, Գրիբոյեդովի 85, AM

(442) 05.06.2013
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, ոսկեգույն և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ:

(511)
դաս 30. հրուշակեղեն:  

____________________

(210) 20130623 (111) 20526
(220) 14.05.2013 (151) 07.10.2013
 (181) 14.05.2023
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 20.06.2013
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
 (740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130669 (111) 20527
(220) 23.05.2013 (151) 07.10.2013
 (181) 23.05.2023
(730) Մարպալ ՍԱ Ադմինիստրասաո ե Պարտիսի-

պասոես, BR
(442) 03.07.2013
(540)

(511)
դաս 12. անվադողի պաշտպանիչ շերտ, 

տափակ անվադողեր, հեծանիվների և մոտո-
ցիկլետների անվադողերի վերանորոգման հա-
մար անհրաժեշտ պարագաներ.

դաս 17. անվադողերի վերանորոգման 
և վերականգնման համար օգտագործվող 
ռետինե պարագաներ և ժապավեններ, անվա-
դողերի վերանորոգման և վերականգնման 
համար օգտագործվող ռետինե փափուկ 
պարա  գաներ, որոնք օգտագործվում են մաշ-
ված անվադողի և տեղադրվող նոր պաշտ-
պանիչ շերտերի կամ անվադողերի ռետինե 

կողա պատերի միջնամասում, ինչպես նաև 
ռետինե ժապավենների և անվադողերի արտա-
դրությունում անվադողերի ռետինը հաստաց-
նելու համար, հատուկ ռետինե դող, որն օգտա-
գործվում է անվադողերը վերանորոգելու 
ընթացքում դրանք փչելու համար, վուլկանացված 
ռետինե նյութ, որն օգտագործվում է դողերի և 
անվտան գության բարձիկների վերա կանգնման 
գործընթացում, վու լկանացված ռետինե 
նյութ, որն օգտագործվում է դողերի ներքին 
պա տերի և անվադողերի վերանորոգման 
համար, անվադողերի վերանորոգման համար 
օգտագործվող ոչ մետաղական տափօղակ, 
անվադողերի կարերը հերմետիկորեն միացնելու 
նյութեր, վուլկանացված ռետինե նյութ, որն 
օգտագործվում կոնվեյերների գոտիների վերա-
նորոգման և միացման համար:
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20130670 (111) 20528
(220) 23.05.2013 (151) 07.10.2013
 (181) 23.05.2023
(730) Մարպալ ՍԱ Ադմինիստրասաո ե Պարտիսի-

պասոես, BR
(442) 03.07.2013
(540)

(511)
դաս 1. անվադողերի արտադրության, 

վերա նորոգման և պաշտպանիչ շերտի վերա-
կանգնման մեջ օգտագործվող սոսինձ, ան վա-
դողերի վերանորոգումն ու վերականգնումն 
ավարտին հասցնելու և դրանց տեսքը թար-
մացնելու համար օգտագործվող ջրային 
հիմքով պատրաստված ներկ, անվա դողերի 
վերանորոգման և պաշտպանիչ շերտի վերա-
կանգնման մեջ օգտագործվող քիմիական 
լուծիչ, որն օգտագործվում է ջրային հիմքով 
պատրաստված ներկը լուծելու համար, ան-
վա դողերի վերանորոգման և պաշտպանիչ 
շերտի վերականգնման համար օգտագործվող 
քիմիական մաքրող նյութ, անվադողերի ջեր-
մային դիմադրողականությունը բարձրացնելու 
և չորաց ման պրոցեսը դանդաղեցնելու համար 
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օգտագործվող նյութ, անվադողերի վերա-
նորոգման մեջ, այդ թվում սառը եղանակով, 
օգտագործվող հատուկ ռետին պարունակող 
փոշի, որը նպաստում է վնասված մասերի ամուր 
սոսնձմանը.

դաս 12. անվադողի պաշտպանիչ շերտ, 
տափակ անվադողեր, հեծանիվների և մոտո-
ցիկլետների անվադողերի վերանորոգման 
համար անհրաժեշտ պարագաներ.

դաս 17. անվադողերի վերանորոգման 
և վերականգնման համար օգտագործվող 
ռետինե պարագաներ և ժապավեններ, անվա-
դողերի վերանորոգման և վերականգնման 
համար օգտագործվող ռետինե փափուկ պա-
րագաներ, որոնք օգտագործվում են մաշ-
ված անվադողի և տեղադրվող նոր պաշտ-
պանիչ շերտերի կամ անվադողերի ռետինե 
կողապատերի միջնամասում, ինչպես նաև 
ռետինե ժապավենների և անվադողերի արտա-
դրությունում անվադողերի ռետինը հաս-
տաց նելու համար, հատուկ ռետինե դող, որն 
օգտագործվում է անվադողերը վերանորոգելու 
ընթացքում դրանք փչելու համար, վուլկանաց-
ված ռետինե նյութ, որն օգտագործվում է 
դողերի և անվտանգության բարձիկների վերա-
կանգնման գործընթացում, վուլկանացված 
ռետինե նյութ, որն օգտագործվում է, դողերի 
ներքին պա տերի և անվադողերի վերանորոգման 
համար, անվադողերի վերանորոգման համար 
օգտագործվող ոչ մետաղական տափօղակ, 
անվադողերի կարերը հերմետիկորեն միաց-
նելու նյութեր, վուլկանացված ռետինե նյութ, 
որն օգտագործվում կոնվեյերների գոտիների 
վերանորոգման և միացման համար:
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20130715 (111) 20529
(220) 30.05.2013 (151) 07.10.2013
 (181) 30.05.2023
(730) Հովհաննես Ազատի Ամլիկյան, Երևան, 

Նորագավիթ 1-ին փող., 2-րդ փակուղի, 
տուն 8, AM

(442) 20.06.2013

(540)

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

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպե-
լիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:  

____________________

(210) 20130725 (111) 20530
(220) 31.05.2013 (151) 07.10.2013
 (181) 31.05.2023
(730) Օյ Կարլ Ֆացեր Աբ, FI
(442) 03.07.2013
(540)

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

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց. շոկոլադներ. 
ծամոն. պաստեղներ. մյուսլիի սեղմված բաղա-
դրիչներից պատրաստված փոքրիկ բատոններ. 
բիսկվիտներ:
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

63

ՄԱՍ 1

63

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10 

25 . 10 . 20 13

(210) 20130726 (111) 20531
(220) 31.05.2013 (151) 07.10.2013
 (181) 31.05.2023
(730) Օյ Կարլ Ֆացեր Աբ, FI
(442) 03.07.2013
(540)

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

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրու շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց. շոկոլադներ. 
ծամոն. պաստեղներ. մյուսլիի սեղմված բաղա-
դրիչներից պատրաստված փոքրիկ բատոն ներ. 
բիսկվիտներ:
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________

(210) 20130727 (111) 20532
(220) 31.05.2013 (151) 07.10.2013
 (181) 31.05.2023
(730) Ֆացեր Ինվեստ Օյ, FI
(442) 03.07.2013
(540)

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

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց. շոկոլադներ. 
ծամոն. պաստեղներ. մյուսլիի սեղմված բաղա-
դրիչներից պատրաստված փոքրիկ բատոն ներ. 
բիսկվիտներ:
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________

(210) 20130728 (111) 20533
(220) 31.05.2013 (151) 07.10.2013
 (181) 31.05.2023
(730) Օյ Կարլ Ֆացեր Աբ, FI
(442) 03.07.2013
(540)

(511)
դաս 30. քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 

շոկոլադներ. ծամոն. պաստեղներ. մանրացված 
կամ վերամշակված սառնաշաքարե կամ 
շոկոլադե արտադրանքներ թխման համար: 
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________

(210) 20130781 (111) 20534
(220) 07.06.2013 (151) 07.10.2013
 (181) 07.06.2023
(730) «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան 

71 շ., բն. 34, 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:  

____________________

(210) 20120157 (111) 20535
(220) 06.02.2012 (151) 10.10.2013
 (181) 06.02.2022
(730) «Արարատմիլկ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Արտա-

շեսյան 106, AM
(442) 06.03.2012
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(540)

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք:  

____________________

(210) 20121359 (111) 20536
(220) 02.10.2012 (151) 10.10.2013
 (181) 02.10.2022
(730) «Ֆայնբեռգ» ՍՊԸ, Երևան, Վազգեն 

Սարգսյան փող., շենք 2, AM
(442) 06.02.2013
(540)

(526) «BRANDING & MARKETING» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպա նության 
օբյեկտ չէ:

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

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրեր (ծրա-

գրային ապահովում).

դաս 35. գովազդային ծառայություններ, 
հասարակայնության հետ կապերի ծառա-
յություններ. մարկետինգ.

դաս 40. պոլիգրաֆիա.
դաս 41. տեսա-ֆոտո նկարահանում. մոն-

տաժում (համակարգչային ծառայություններ). 
հրատարակչական ծառայություններ. միջոցա-
ռումների կազմակերպում.

դաս 42. բջջային հեռախոսների բովանդակ 
ծառայություններ (ծրագրերի ստեղծում). հետա-
զոտություններ, մշակումներ. դիզայն:  

____________________

(210) 20130116 (111) 20537
(220) 01.02.2013 (151) 10.10.2013
 (181) 01.02.2023
(730) «Ի-մեգա սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, Վա-

ղարշյան 24/2, AM
(442) 21.02.2013
(540)

(526) «Tour and Travel» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511) 
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:  

____________________

(210) 20130117 (111) 20538
(220) 01.02.2013 (151) 10.10.2013
 (181) 01.02.2023
(730) «Ի-մեգա սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, Վա-

ղարշյան 24/2, AM



ԳՅՈՒՏԵՐ

65

ՄԱՍ 1

65

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10 

25 . 10 . 20 13

(442) 21.02.2013
(540)

(526) «TOUR» բառը և «TOUR OPERATOR IN 
ARMENIA» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511) 
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20130401 (111) 20539
(220) 28.03.2013 (151) 10.10.2013
 (181) 28.03.2023
(730) «Տեքսուորլդ» ՍՊԸ, Երևան, Ուլնեցու 66, AM
(442) 17.04.2013
(540)

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում Է 
դեղին, սև, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 24. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 

համազգեստ: 
____________________

(210) 20130483 (111) 20540
(220) 11.04.2013 (151) 10.10.2013
 (181) 11.04.2023
(730) Սիփլա Լիմիթիդ, IN
(442) 06.05.2013

(540)

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաս-
տուկ ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, կոս-
մետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. 

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-
ջոց ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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 թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու 
համար.
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս-
նաբուժական ծառայություններ. կենդանիների և 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական և անտառային ծառայություններ:
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20130491 (111) 20541
(220) 12.04.2013 (151) 10.10.2013
 (181) 12.04.2023
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 06.05.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20130531 (111) 20542
(220) 22.04.2013 (151) 10.10.2013
 (181) 22.04.2023
(730) Թրանսաթլանտիկ Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 17.05.2013
(540)

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

 (511) 
դաս 36. ապահովագրություն, վերաապա-

հո վագրություն, ապահովագրական ծառայու-
թյունների կառավարում:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130617 (111) 20543
(220) 14.05.2013 (151) 10.10.2013
 (181) 14.05.2023
(730) «Բիո ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճ. 

15, AM
(442) 05.06.2013
(540)

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

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

 (511) 
դաս 29. կաթնամթերք:  

____________________

(210) 20130651 (111) 20544
(220) 21.05.2013 (151) 10.10.2013
 (181) 21.05.2023
(730) «Ի-մեգա սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, Վա-

ղարշյան 24/2, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(526) «Տուրօպերատոր պո Արմենիի» (ռուս.) 
արտա հայտությունն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտ չէ:

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

 (511) 
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանք ների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում: 

____________________
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(210) 20130681 (111) 20545
(220) 23.05.2013 (151) 10.10.2013
 (181) 23.05.2023
(730) Արսեն Փյուսկյուլյան, Երևան, Արշակունյաց 

32 շ., բն. 127, AM
(442) 03.07.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, կանաչ, կապույտ, սպիտակ և սև գու-
նային համակցությամբ:

 (511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրային 

ապա հովում. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք.

դաս 42. ծրագրավորում, վեբ-ծրագրավորում, 
ծրագրերի մշակում (պատվերով կամ սեփական). 
ծրագրերի սպասարկում, սեփական ծրագրային 
փաթեթների մշակում:  

____________________

(210) 20130686 (111) 20546
(220) 23.05.2013 (151) 10.10.2013
 (181) 23.05.2023
(730) «Մեդիա սիսթեմս» ՍՊԸ, Գյումրի, Վ. 

Սարգսյան փ., հեռուստաաշտարակի տա-
րածք, AM

(442) 20.06.2013
(540)

(526) «ADVERTISING AGENCY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

 (511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործա րարության ասպարեզում. վարչա կան 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ: 

____________________

(210) 20130687 (111) 20547
(220) 23.05.2013 (151) 10.10.2013
 (181) 23.05.2023
(730) «Շանթ թրեյդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 

16, հարկ 10, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:  

____________________

(210) 20130759 (111) 20548
(220) 05.06.2013 (151) 10.10.2013
 (181) 05.06.2023
(730) Նվեր Պետրոսյան, Ասկերանի շրջ., գ. 

Ավետարանոց, AM
(442) 20.06.2013
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(540)

(526) «ԺԵՆԳՅԱԼՈՎ ՀԱՑ» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

 (511) 
դաս 30. ժենգյալով հաց:  

____________________

(210) 20130803 (111) 20549
(220) 13.06.2013 (151) 10.10.2013
 (181) 13.06.2023
(730) Արման Արևյան, Երևան, Նազարբեկյան 

28/3, AM
(442) 03.07.2013
(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 նյու-

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

____________________

(210) 20130819 (111) 20550
(220) 18.06.2013 (151) 10.10.2013
 (181) 18.06.2023
(730) Սուրեն Մինասյան, Երևան, Թավրիզյան 

փ., տուն 58, AM
(442) 03.07.2013
(540)

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի: 
____________________

(210) 20130820 (111) 20551
(220) 18.06.2013 (151) 10.10.2013
 (181) 18.06.2023
(730) Սուրեն Մինասյան, Երևան, Թավրիզյան 

փ., տուն 58, AM
(442) 03.07.2013
(540)

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի:  
____________________

(210) 20130821 (111) 20552
(220) 18.06.2013 (151) 10.10.2013
 (181) 18.06.2023
(730) «Ս.Պ. Մարկետ» ՍՊԸ, Երևան, Լենին-

գրադյան 23/11/95 տարածք, AM
(442) 03.07.2013
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(540)

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

 (511) 
դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր:  

____________________

(210) 20130835 (111) 20553
(220) 20.06.2013 (151) 10.10.2013
 (181) 20.06.2023
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM
(442) 18.07.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և կապույտ գունային համակ-
ցու թյամբ:

 (511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն: 

____________________

(210) 20130847 (111) 20554
(220) 24.06.2013 (151) 10.10.2013
 (181) 24.06.2023
(730) «Դիկոնդ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 12, բն. 

52, AM
(442) 18.07.2013

(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր գույնով:

 (511) 
դաս 29. բուսական յուղ:  

____________________

(210) 20130851 (111) 20555
(220) 24.06.2013 (151) 10.10.2013
 (181) 24.06.2023
(730) Յուրի Հովհաննեսի Ղազարյան, Երևան, 

Սևանի 116, AM
(442) 18.07.2013
(540)

(511) 
դաս 35. առևտուր.
դաս 36. տարածքների վարձով տրամա-

դրում.
դաս 43. հյուրանոց: 

____________________

(210) 20130852 (111) 20556
(220) 24.06.2013 (151) 10.10.2013
 (181) 24.06.2023
(730) Յուրի Հովհաննեսի Ղազարյան, Երևան, 

Սևանի 116, AM
(442) 18.07.2013
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(540)

(511) 
դաս 35. առևտուր.
դաս 36. տարածքների վարձով տրամա-

դրում.
դաս 43. հյուրանոց: 

____________________

(210) 20130872 (111) 20557
(220) 27.06.2013 (151) 10.10.2013
 (181) 27.06.2023
(730) «Անի պլազա հոթել» ՓԲԸ, Երևան, Սայաթ-

Նովա 19, AM
(442) 18.07.2013
(540)

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

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

 (511) 
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ 

(ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում):  
____________________

(210) 20130888 (111) 20558
(220) 01.07.2013 (151) 10.10.2013
 (181) 01.07.2023
(730) «Ա. Պետրոսյան» ՍՊԸ, Երևան, Ավան, 

Աճառյան 39/8, AM
(442) 18.07.2013
(540)

(511) 
դաս 43. հյուրանոց:  

____________________

(210) 20130902 (111) 20559
(220) 03.07.2013 (151) 10.10.2013
 (181) 03.07.2023
(730) «Սովալ» ՍՊԸ, Իջևան, Պռոշյան 25, AM
(442) 18.07.2013
(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:  

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

71

ՄԱՍ 1

71

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10 

25 . 10 . 20 13

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

  7767  30.10.2023     «Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն» ՓԲԸ, 

         Երևան, Ալեք Մանուկյան 5, AM

 7866  12.09.2023     «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, 

         Աշտարակի խճուղի 2, AM

 7867  18.09.2023           «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 

         Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

 7934   16.10.2023            Պերֆետի Վան Մելլե Ս.պ.Ա., IT

 7950  26.08.2023     Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ,

                                                   Երևան, Իսակովի 9, AM

 7951  26.08.2023     Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, 

         Երևան, Իսակովի 9, AM

 7952  26.08.2023     Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ,  

         Երևան, Իսակովի 9, AM

 7953  26.08.2023          Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, 

         Երևան, Իսակովի 9, AM

 7954  26.08.2023          Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, 

                                                   Երևան, Իսակովի 9, AM

 7955  26.08.2023     Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ,

         Երևան, Իսակովի 9, AM

 7956  26.08.2023     Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, 

         Երևան, Իսակովի 9, AM

 7957  26.08.2023     Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ,

         Երևան, Իսակովի 9, AM

 7958  26.08.2023     Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, 

         Երևան, Իսակովի 9, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի իրավատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

 7967  22.07.2023           Դը Քոնսենթրեյթ Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի օֆ Այլնդ 

         (Սևն-Ափ Ինթերնեյշնլ), IE

  8027  12.09.2023           «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, 

         Աշտարակի խճուղի 2, AM

  8074  12.08.2023           Մերց Ֆարմա ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳաԱ, DE

  8075  12.08.2023           Մերց Ֆարմա ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳաԱ, DE

  8126  12.08.2023           Մերց Ֆարմա ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳաԱ, DE

  8127   12.08.2023     Մերց Ֆարմա ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳաԱ, DE

  8128  12.08.2023           Մերց Ֆարմա ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳաԱ, DE

  8129  12.08.2023           Մերց Ֆարմա ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳաԱ, DE  

  8130  12.08.2023           Մերց Ֆարմա ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳաԱ, DE

  8131  12.08.2023     Մերց Ֆարմա ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳաԱ, DE

  8146  22.09.2023     Էվրեդի Բաթերի Քամփնի, Ինք., US

  8198  23.09.2023           Նաիրի Կազումյան, Երևան, Վարդանանց 2-րդ նրբանցք,

         տ. 6, բն. 3, AM

  8426            12.08.2023     Մերց Ֆարմա ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳաԱ, DE

  8576              08.09.2023          Կոնիկա Մինոլտա, Ինք., JP

  9964  08.09.2023     Կոնիկա Մինոլտա, Ինք., JP
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01C 3/00  2775 A

A23G 4/00  2773 A

A61C 7/00    337 U

A63F 3/00    338 U

F24J 2/00    339 U

G01W 1/00    340 U

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61K 9/00   2773 A

A61L 1/00    2774 A

C05F 3/00   2775 A

C12G 3/00   2776 A

E05B 35/00   2777 A

F22B 37/00   2778A
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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 1297
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19664, 19665, 19666
73 (1) Իրավատեր «Ջասթ լյուքս» ՍՊԸ, 0033, 
Երևան, Բաղրամյան 69 շ., բն. 20, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Անուշավան 
Ստեփանի Հարությունյան, Երևան, Բաղրամյան 
77/5, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                   Հանրապետություն
Գրանցված է 28.08.2013

____________________

Գրանցում No 1298

Արտոնագրի բացառիկ լիցենզիա
(11) Արտոնագիր No EA 016811

73 (1) Լիցենզատու Բայեր Ֆարմա Ակցիենգե-
զելշաֆթ

BAYER PHARMA AKZIENGESELSCHAFT, Muller-
strasse 178, 13353 Berlin, Germany, DE

73 (2) Լիցենզառու Սինդեքս Ֆարմասյութիքլզ, 
Ինք.

SYNDAX PHARMACEUTICALS, INC., 400 Totten 
Pond Road, Suite 140, Waltham, Massachusetts 
02451, USA, US

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը արտոնագրի  

գոր ծո ղության ժամկետի ավարտը

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

  Հանրապետություն

Գրանցված է 28.08.2013
____________________

Գրանցում No 1299
Արտոնագրի բացառիկ լիցենզիա
(11) Արտոնագիր No EA 007001, EA 005953
73 (1) Լիցենզատու Թերավանս, Ինք.
THERAVANCE, INC., 901 Gateway Boulevard, South 
San Francisco, California 94080, United States of 
America, US
73 (2) Լիցենզառու Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո «Ռ-ՖԱՐՄ»
ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 
“R-PHARM”, 12 bld. 1, Nagorny proezd, Moscow, 
117105, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը արտոնագրի գոր-
ծողության ժամկետի ավարտը

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                                                    Հանրապետություն

Գրանցված է 28.08.2013
____________________

Գրանցում No 1300
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10598
73 (1) Իրավատեր Սբարրո Ինք. (Նյու Յորք 
Քորփորեյշն)
SBARRO INC. (New York Corporation), 401 Broad 
Hollow Road, Melville, New York 11747, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Նյու Սբարրո ԼԼՔ
 NEW SBARRO LLC, 401 Broadհollow Road, 
Melville, NY 11747, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                     Հանրապետություն
Գրանցված է 30.08.2013

____________________
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Գրանցում No 1301
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13852
73 (1) Իրավատեր «Յունիթել» ՍՊԸ, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 12/5, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Էյչնեթ» ՍՊԸ
Արմավիրի մարզ, գ. Փարաքար, Մեքենագործների 
2-39, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                     Հանրապետություն
 Գրանցված է      02.09.2013

 ____________________

Գրանցում No 1302
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6748
73 (1) Իրավատեր ԱյՓի Հոլդինգզ Անլթդ ԼԼՔ
IP HOLDINGS UNLTD LLC, 1450 Broadway, New 
York, New York 10018, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԶեթՈւայ 
Հոլդինգզ ԼԼՔ
ZY HOLDINGS LLC, 1450 Broadway, New York, NY 
10018, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                           Հանրապետություն

Գրանցված է 03.09.2013

____________________

Գրանցում No 1303
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3329
73 (1) Իրավատեր «Գեղարդ-մսամթերքի կոմբի-
նատ» ՍՊԸ, Կոտայքի շրջան, գյուղ Ջրվեժ, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Կոնվերս բանկ» 
ՓԲԸ, ք. Երևան,Հանրապետության հրապարակ, 
Վ. Սարգսյան 26/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                   Հանրապետություն

Գրանցված է 03.09.2013

____________________

Գրանցում No 1304
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9316, 9317, 10083
73 (1) Իրավատեր Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., 
Կոնեկտիկուտ նահանգի կորպորացիա
DIAGEO NORTH AMERICA, INC., a Connecticut 
corporation, 801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-
1127, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դայջեո Բրենդս 
Բ.Վ.
DIAGEO BRANDS B.V., Molenwerf 10-12, 1014 BG 
Amsterdam, The Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
 Հանրապետություն

Գրանցված է 09.09.2013

____________________

Գրանցում No 1305
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 942
73 (1) Իրավատեր  ԱՎԴ. ֆարմա ԳմբՀ & Քո. ԿԳ
AWD. pharma  GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 
7-13, 01097 Dresden, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ֆարմա 
Վերնիգերոդ ԳմբՀ
PHARMA WERNIGERODE GmbH, Dornbergsweg 
35, 38855 Wernigerode, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 11.09.2013

____________________

Գրանցում No 1306

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3703, 5650

73 (1) Իրավատեր Թյուլիփ Ֆուդ Քամփնի Ա/Ս
TULIP FOOD COMPANY A/S, Tulipvej 1 DK-8900 
Randers, DK
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Թյուլիփ Ֆուդ 
Քամփնի ԳմբՀ
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TULIP FOOD COMPANY GmbH, Kokkolastrasse 2, 
40882 Ratingen, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                      Հանրապետություն

Գրանցված է 11.09.2013

____________________

Գրանցում No 1307
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16646
73 (1) Իրավատեր Լենդ Ռովեր
LAND ROVER, Banbury Road, Gaydon, Warwick 
CV35 0RR, United Kingdom, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Յագուար Լենդ 
Ռովեր Լիմիթիդ
JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey Road, 
Whitley, Coventry CV3 4LF, United Kingdom, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                 Հանրապետություն
Գրանցված է 11.09.2013

____________________

Գրանցում No 1308
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20065
73 (1) Իրավատեր Վահագն Գևորգյան, Երևան, 
Ավետիսյան 80 շ., բն. 56, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Պտղնի գոլդ» 
ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, գյուղ Պտղնի, 1-ին 
փող., տուն 8,  AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի               
                                                                                   Հանրապետություն

Գրանցված է 17.09.2013

____________________

Գրանցում No 1309
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18654

73 (1) Իրավատեր  Սահակ Մարտինի Պետրոսյան,
Երևան, Դավիթաշեն 1 թաղ., 33-41, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ռոբերտ 
Միքայելի Աֆանդյան, ք. Երևան, Դավթաշեն 1 
թաղ., 11շ. 17, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
   Հանրապետություն

Գրանցված է 17.09.2013

____________________

Գրանցում No 1310
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14234, 14523, 14524, 14525
73 (1) Իրավատեր Բունգե Սայփրըս Լիմիթիդ
BUNGE CYPRUS LIMITED, Lambousa Street, 1095 
Nicisia, Cyprus, CY
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օլեյնա Ս.Ա.
OLEINA S.A., 13  route de Florissant, 1206, Geneva, 
Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի  
                                                                                      Հանրապետություն

Գրանցված է 17.09.2013

____________________

Գրանցում No 1311
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4363, 4721
73 (1) Իրավատեր Օփել Էյզենախ ԳմբՀ
OPEL EISENACH GmbH, Adam-Opel-Strasse 100, 
99817 Eisenach, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օփել Սփեշլ 
Վեհիքլզ ԳմբՀ
OPEL SPECIAL VEHICLES GmbH, Mainzer Strasse 
(Adam Opel AG-M55), 65428 Ruesselsheim, 
Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ 
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                    Հանրապետություն

Գրանցված է 24.09.2013

____________________
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Գրանցում No 1312

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

(11) Վկայական No 10993

73 (1) Իրավատեր Բրիսթոլ-Մայըրզ Սքուիբ 
Քամփնի, Դելավերի նահանգ

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, 345, Park 
Avenue, New York, NY 10154, US

73 (2) Իրավունքներն ստացող  Բրիսթոլ-Մայըրզ 
Սքուիբ Հոլդինգզ Այըրլենդ
BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND, 
Neuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 24.09.2013

____________________
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Տեղեկություններ
ապրանքային նշանների գրավադրման մասին

 «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ -ին պատկանող №№ 18821, 19359, 19360  ապրանքային 
նշանները վարկի դիմաց, համաձայն 01.10.2013թ.-ին կնքված թիվ 230246 իրավունքի գրավի 
պայմանագրի, գրավադրվել են «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ- ում: 

Сведения о залоге прав на товарные знаки

 Товарные знаки №№ 18821, 19359, 19360 принадлежащие  ООО “Отец и сын Еремяны”, 
оставлены под залог в ЗАО “Америабанк”, согласно заключенному 01.10.2013 года договору                         
№ 230246 о залоге прав. 

 

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 նշանը գրանցելու մասին որոշումներ.

(210) Հայտի №  20130354
(220) Հայտի ներկ. թվ. 20.03.2013
(730) Հայտատու՝ Երևան, Աբովյան փ., շ. 42, բն. 6 
(540) Ապրանքային նշան՝  



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) (2013.01)  (11) 2773 (13) A 
A61K 9/00
A23G 4/00

(21) AM20120046 (22) 16.03.2012
(71) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян (AM)
(72) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян 
(AM)
(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, Арцаха 
1, кв.32 (AM), Варсеник Аветисян, 0025, Ереван, 
Гераци 14/4 (AM)
(54) Жевательная резинка
(57) Изобретение относится к жевательным резинкам.

Жевательная резинка содержит основу для 
жевательной резинки, патоку, сахарную пудру, 
лимонную кислоту и взятую в соотношении 0,1:1:1 
смесь синтетического бетта каротина, лецитина и 
амарантового масла, в следующем соотношении 
компонентов (мас.%): основа для жевательной 
резинки – 21,0-23,0; патока – 16,0-18,0; сахарная 
пудра – 56,0-58,0; лимонная кислота 1,5-1,6; 
смесь синтетического бетта каротина, лецитина 
и амарантового масла - 0,6-0,7; ароматические 
вещества – 0,5-06.

Повышается качество жевательной резинки.
_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2774 (13) A 
A61L 1/00

(21) AM20120065 (22) 25.04.2012
(71) Сергей Мадатян (RU)
(72) Сергей Мадатян (RU)
(73) Сергей Мадатян, 117218, РФ, Москва, Большая 
Черемушкинская 26, корпус 4, кв.156 (RU)
(54) Способ приготовления безалкогольного 
напитка и безалкоголный напиток (варианты)
(57) Группа изобретений относится к пищевой 
промышленности, в частности, к составам 
безалкогольных энергетических напитков и 
способам их приготовления.

Напиток готовят следующим способом: зерна 
хлебных зерновых культур очищают, измельчают 
до порошкообразного состояния, добавляют 
измельченные добавки и воду, перемешивают 

компоненты напитка, смесь доводят до кипе-
ния, затем охлаждают, к охлажденной смеси 
добавляют пищевой подкислитель, нагревают 
до температуры 75-85°C, активируют при 
этой температуре, охлаждают до комнатной 
температуры и выдерживают в течение 24 часов 
до созревания. В качестве зерновых культур берут 
пшеницу, кукурузу и овес, каждую из расчета 
2-3% в целевом продукте, и дополнительно 
добавляют зерновые культуры, выбранные из 
проса, ячменя, гречихи и/или ржи, в качестве 
измельченных добавок вводят следующие 
компоненты - молотые травяные культуры, 
выбранные из льна, топинамбура и/или амаранты, 
молотые плодовые культуры - порошок мякоти 
цитрусовых и/или других фруктов или порошок 
овощей, порошок облепихи или ягод рябины, 
муку или масло фруктовых косточек и орехов, 
и/или хлопья проросшей пшеницы, и/или мед, 
Предложены варианты безалкогольных напитков.

Расширяется ассортимент питательных 
безалкогольных напитков, имеющих высокую 
калорийность и лечебные свойства, 5 н.п.ф.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2775 (13) A 
C05F 3/00
A01C 3/00 

(21) AM20120053 (22) 26.03.2012
(71) Джон Асатрян (AM)
(72) Джон Асатрян (AM), Сурен Тосунян (AM), 
Армине Тамирян (AM)
(73) Джон Асатрян, 3126, Гюмри, Хоренаци 24, 
кв. 4 (AM)
(54) Машина для обезвоживания навоза 
Машина для обезвоживания навоза
(57) Изобретение относится к сельско хозяйст-
венному машиностроению, в частности, к маши-
нам для обезвоживания навоза.

Машина для обезвоживания навоза имеет 
привод, неподвижную чашу, установленный 
в нем с возможностью вращения барабан, 
узел для фильтрации жидкости и насос. Чаша 
имеет крышку, а боковая поверхность барабана 
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решетчатая. В барабане дополнительно установлен 
съёмный сеточный сепаратор, который имеет 
крышку с гибкими зажимами. Внутри сепaратора 
радиально установленны съёмные перегородки.

Повышается продуктивность и произво-
дительность работы, 4 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2776 (13) A 
C12G 3/00

(21) AM20130074 (22) 29.05.2013
(71) Георги Оганян (AM)
(72) Георги Оганян (AM)
(73) Георги Оганян (AM)
(54) Способ приготовления тутового крепкого 
алкогольного напитка
(57) Изобретение относится к пищевой промыш-
ленности, в частности, к способам получения 
крепких алкогольных напитков.

Сусло плодов тутового дерева подвергают 
двойной перегонке. Полученный тутовый спирт 
выдерживают в бочках не менее пяти лет.
Часть спирта выдерживают в дубовых бочках, 
а часть в бочках, изготовленных из тутового 
дерева. Затем, до добавления смягченной воды, 
производят купажирование полученного спирта 
в соотношении 1:3.

Улучшаются вкусовые качества напитка.
(74) А. Петросян

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2777 (13) A 
E05B 35/00

(21) AM20120059 (22) 13.04.2012
(71) Альберт Погосян (AM)
(72) Альберт Погосян (AM)
(73) Альберт Погосян, 0088, Ереван, Ширази 20, 
кв. 30 (AM)
(54) Врезной замок со сьемным цилиндровым 
механизмом
(57) Врезной замок со съёмным цилиндровым 
механизмом, содержащим корпус, установлен-
ный в корпусе засов, подпружиненную планку 

неподвижно фиксирующую засов в открытом 
или закрытом положениях, которая закреплена 
на корпусе с возможностью вертикального 
перемещения и цилиндровый механизм. На 
нижнем конце подпружиненной планки, не-
подвижно фиксирующей засов врезного замка, 
допол нительно выполнен выступ, конец которого 
находится против конца рычага закрытого 
цилиндрового механизма, при этом зазор между 
их торцевыми поверхностями равен 1-2 мм.

Упрощается конструкция, улучшается 
эксплуатация и повышается надежность работы 
замка, 1 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2778 (13) A 
F22B 37/00

(21) AM20130027 (22) 05.03.2013
(71) Алексан Оганесян (AM)
(72) Алексан Оганесян (AM)
(73) Алексан Оганнисян, 0201, Арагацотни марз, 
Аштарак, Прошян 161 (AM)
(54) Отопительный котел
(57) Изобретение относится к отопительным 
котлам, которые применяются в промышленности 
и многочисленных областях хозяйства.

Отопительный котел содержит корпус, 
камеру сгорания, систему теплообменных труб 
наполненную водой, дымовую трубу для удаления 
дымовых газов, впускные и выпускные патрубки 
воды. Согласно изобретению, корпус выполнен 
полым, патрубок впуска воды сообщается 
с полыми стенами, а выпускной патрубок 
соединен к системе теплообменных труб. Внутри 
теплообменных труб соосно установлены трубы 
для удаления дымовых газов, один конец каждой 
сообщен с камерой сгорания, а другой конец 
выведен к дымоходу. Один конец теплообменных 
труб выполнен с возможностью сообщения с 
другими трубами, а другой конец, одновременно, 
с другими трубами и с возможностью сообщения 
с полой полостью корпуса.

Повышается КПД отопительного котла, 3 ил.
_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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(51) (2013.01)  (11) 337  (13) U 
A61C 7/00

(21) AM20130017U (22) 19.02.2013
(71) Оганес Геворгян (AM)
(72) Оганес Геворгян (AM), Валерий Татинцян (AM), 
Ирина Манукян (AM), Людмила Татинцян (AM)
(73) Оганес Геворгян, 0035, Ереван, 1-ая ул. М. 
Аветисяна 49/2 (AM)
(54) Каппа-распорка молочного зуба
(57) Изобретение относится к детской ортодонтии, 
в частности к тем ортопедическим средствам, 
которые применяются для профилактики 
деформаций зубочелюстной системы в случаях, 
когда имела место частичная потеря зубов 
молочного прикуса и образовался пробел.

Каппа-распорка молочного зуба содержит 
первую скобу и дугу, как упорное средство, причем 
дуга одним своим концом жестко прикреплена к 
первой скобе. Согласно изобретению, каппа-
распорка дополнительно содержит вторую 
скобу, дуга зигзагообразна, выполнена из 
ортопедической проволоки и другим своим 
концом жестко прикреплена ко второй скобе.

Срок службы каппа-распорки увеличивается 
вплоть до выхода основного зуба, 1 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 338 (13) U 
A63F 3/00

(21) AM20130064U (22) 20.05.2013
(71) Паруйр Енокян (AM)
(72) Паруйр Енокян (AM)
(73) Паруйр Енокян, 0070, Ереван, Е. Кочар 15, 
кв. 14 (AM)
(54) Шахматы
(57) Полезная модель относится к настольным 
играм, а именно 100 клеточным шахматам.

Шахматы содержат игровую доску с раз-
деленным на 100 клеток (10x10) с игровым 
полем и размещаемые на этом игровом поле 
два набора шахматных игровых фигур. Каждый 
набор содержит 8 традиционных шахматных 
фигур, 10 “пешек” и 2 пары дополнительных, 
белого и черного цветов, шахматных фигур под 

названием “Царица-всадница”, которые вместе 
с традиционным “Ферзем” (т.е. все 3 “Царицы-
всадницы”) имеют право на ходы традиционного 
“Коня”.

Игровое поле исполнено из трех прикреп-
леяемых друг другу сегментов, первый из 
которых Т-образный и состоит из двух жестко 
прикрепленных: вертикального 2x8 мерного и 
горизонтального 10x2 мерного полей, при чем 
вертикальные и горизонтальные фрагменты 
прикреплены со сдвигом на одно игровое 
поле направо. Слева от Т-образного сегмента 
прикреплен 5x8 мерный второй сегмент, а 
справа от Т-образного сегмента 3x8 мерный 
третий сегмент. На боковых сторонах второго 
и третьего сегмента расположены выступы с 
возможностью надевания соответственно на 
выемки выполненные на соответствующих 
боковых сторонах первого сегмента.

Упрощается возможность транспортировки 
шахматной доски, 11 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 339  (13) U 
F24J 2/00

(21) AM20130036U (22) 15.03.2013
(71) Ашот Мелконян (AM)
(72) Ашот Мелконян (AM)
(73) Ашот Мелконян, 0092, Ереван, 7-ой 
микрорайон Нор Норка, Караханян 20, кв. 7 (AM)
(54) Солнечный тепловой коллектор
(57) Полезная модель относится к гелиотехнике, 
в частности к тепловым солнечным коллекторам, 
в которых рабочая среда проходит через полость 
коллектора. Может быть использован как в 
индиви дуальных солнечных устройствах, так и в 
сол нечных системах хозяйственного назначения. 

Солнечный тепловой коллектор содержит 
раму, установленный в раме герметичный 
бак, лицевая стенка которого выполнена из 
прозрачного материала, а в полости бака, 
параллельно лицевой стенке размещен абсорбер. 
Бак снабжен патрубками входа и выхода. 
Согласно предложению, абсорбер установлен с 
зазорами относительно сторон бака.

Сведения о выданных патентах
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В примере осуществления в виде оконной 
створки, абсорбер перфорирован, а задняя 
стенка бака выполнена из прозрачного материала. 

В примере осуществления, предназначенном 
для установки на стене или крыше строения, 
задняя стенка бака теплоизолирована.

Повышается кпд коллектора, упрощается 
конструкция, облегчается технология изго-
товления, 6 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 340  (13) U 
G01W 1/00

(21) AM20130077U (22) 31.05.2013
(71)“АПЕКС ВИКЕЙ” ООО (AM)
(72) Валерий Карапетян (AM)
(73)“АПЕКС ВИКЕЙ” ООО, 0069, Ереван, Минас 
Аветисян 4-я ул. д. 6, кв. 39 (AM)
(54) Автоматизированная метеорологическая 
станция

(57) Полезная модель относится к переносным 
станциям контроля атмосферного воздуха 
и может быть использована для получения 
метеорологических данных в сельских хозяйствах, 
различных экспедициях, спортивных и других 
выездных мероприятиях.

Комплект автоматизированной метео-
рологической станции включает мачту, блок 
датчиков, закрепленный на кронштейне в 
верхней части мачты, электронный цифровой 
блок, размещенный в нижней части мачты, 
кабель электрической связи между блоком 
датчиков и электронным цифровым блоком 
и аккумуляторную батарею питания, причем 
блок датчиков включает датчики направления 
и скорости ветра, температуры и относительной 
влажности воздуха, которые охвачены жалюз-
ными защитными дисками. Согласно полезной 
модели, датчики направления и скорости ветра 
и жалюзные диски установлены на кронштейне 
параллельно оси мачты. 

Повышается достоверность метео роло-
гических данных, облегчается сборка-разборка 
и перенос станции, 3 ил.

 _____________________



89

ՄԱՍ 1
 

89

ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 10 

25 . 10 . 20 13

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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