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

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

(51) (2014.01)  (11) 2816 (13) A
A23L 1/00

(21) AM20120125 (22) 04.09.2012
(71) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալ յան (AM), 
Վարսենիկ Մարլիկի Ավետիսյան (AM)
(72) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալ յան (AM), 
Վարսենիկ Մարլիկի Ավետիսյան (AM)
(73) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան, 0005, 
Երևան, Արցախի պող. 1, բն. 32 (AM), Վարսենիկ 
Մարլիկի Ավետիսյան, 0025, Երևան, Հերացու 
14, բն. 4 (AM)
(54) Ֆունկցիոնալ նշանակության սննդամթերք 
և դրա պատրաստման եղանակ
(57) Ֆունկցիոնալ նշանակության սննդամթերքը 
ներառում է ձավարեղեն, կաթնաթթվային 
մթերք, պտղային և բանջարեղենային խյուսեր, 
ընդ որում, որպես ձավարեղեն ներառում է 
հդկաձավարի դիետիկ ալյուր, որպես կաթնա-
թթվային մթերք՝ Lactobacillus acidophilus Ep2 
317/402 մանրէներով մերած կաթ «Նոր Նարինե», 
որպես պտղային խյուս՝ ծիրանի կամ խնձորի 
խյուս, որպես բանջարեղենային խյուս՝ գետնա-
խնձորի խյուս, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ, զանգվ. %. հդկաձավարի 
դիետիկ ալյուր՝ 22 – 26, կաթնաթթվային մթերք՝ 
29 – 45, պտղային խյուս՝ 14 – 24, գետնախնձորի 
խյուս՝ 19 – 21:

Ֆունկցիոնալ նշանակության սննդա մթերքը 
պատրաստում են հետևյալ կերպ. ձավարեղենը 
խառնում են սառը ջրի հետ 1:7 հարա բերակցու-
թյամբ, անընդհատ խառնելով խաշում են 20-25 
րոպեի ընթացքում 90-95°C ջերմաստիճանում, 
ապա սառեցնում են մինչև 60-65°C ջերմաստի-
ճան, որից հետո խառնում են կաթնաթթվային 
մթերքի, պտղային և բանջարեղենային խյու-
սերի հետ, ստացված 14-18% չոր նյութերի պարու-
նակությամբ զանգվածը համասեռացնում են 
դիսպերսարարի մեջ 15-17ՄՊա ճնշման ներքո, 
ապա՝ չորացնում փոշիաց մամբ:

Ընդլայնվում է ֆունկցիոնալ հատկու թյուն-
ներով օժտված սննդամթերքի տեսականին։

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2817 (13) A
A23L 2/00

(21) AM20120126 (22) 04.09.2012
(71) Վահրամ Գաբզիմալյան (AM), Վարսենիկ 
Ավետիսյան (AM)
(72) Վահրամ Գաբզիմալյան (AM), Վարսենիկ 
Ավետիսյան (AM)
(73) Վահրամ Գաբզիմալ յան, 0005, Երևան, 
Արցախի 1, բն. 32 (AM), Վարսենիկ Մարլիկի 
Ավետիսյան, 0025, Երևան, Հերացու 14/4 (AM)
(54) Նեկտար
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա-
բերությանը, մասնավորապես՝ նեկտարներին։

Նեկտարը ներառում է դդմի և գետնախնձորի 
խյուսեր, գետնախնձորի ջրային լուծազատվածք 
ու ուրցի ջրային թուրմ, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). 
դդմի խյուս՝ 31-32, գետնախնձորի խյուս՝ 30-31, 
գետնախնձորի ջրային լուծազատվածք՝ 30-31, 
ուրցի ջրային թուրմ՝ 7-9:

Բարձրացվում են նեկտարի ֆունկցիոնալ 
հատկանիշները:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2818 (13) A
C07K 3/00

(21) AM20130135 (22) 30.09.2013
(71) Ռուզան Սիմոնյան (AM)
(72) Ռուզան Սիմոնյան (AM), Գեղամ Սիմոնյան 
(AM), Մաքսիմ Սիմոնյան (AM)
(73) Ռուզան Սիմոնյան, 0026, Երևան, Լազոյի 
6, բն. 54 (AM)
(54) Կենսահամակարգերի հյուսվածքներից 
NADPH-օքսիդազի (Nox) իզոձևերի անջատման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսաքիմիայի բնա-
գավառին, մասնավորապես՝ կաթնասունների 
կենսահամակարգերի հյուսվածքներից NADPH-
օքսիդազի (Nox) իզոձևերի անջատման եղա-
նակին և կարող է կիրառվել բժշկության մեջ և 
այլ բնագավառներում:
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Կենսահամակարգերի հյուսվածքներից 
պատրաստում են ջրային համասեռ խառնուրդներ, 
ինկուբացնում են դրանք աերոբ պայմաններում, 
ապա կենտրոնախուսում, վերնստվածքային 
հեղուկներն անցկացնում են քրոմատագրման 
աշտարակով` Nox-ի իզոձևերն անջատելու 
համար, իզոձևերը ողողում են վերնստվածքային 
հեղուկներից կալիումի ֆոսֆատային բուֆերով: 
Խառնուրդների ինկուբացումն իրականացնում 
են ֆերիհեմոգլոբինի առկայությամբ՝ 37°C ջերմ-
աստիճանում pH-ի 7,4 արժեքում 2 ժամվա 
ընթացքում, վերնստվածքային հեղուկները 
մինչև քրոմատագրման աշտարակով անցկաց-
նելը նոսրացնում են ջրով (1:30 ծավ./ծավ.), 
ընդ որում կենսաթաղանթային Nox-ի իզոձևը 
անջատելու համար վերնստվածքային հեղուկ-
ներն անցկացնում են DE-52 ցելյուլոզով լցված 
քրոմատագրման աշտարակով, իսկ արտա-
բջջային Nox-ի (eNox) իզոձևը՝ DEAE A-50 
սեֆադեքսով լցված աշտարակով:

Պարզեցվում է և կրճատվում եղանակը:
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2819 (13) A
F04F 7/00

(21) AM20130033 (22) 12.03.2013
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինա-
րարության պետական համալսարան» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Վաչե Թոքմաջյան (AM), Էդուարդ Աշչիյանց (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա-
րության պետական համալսարան» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպություն, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM)
(54) Հիդրավլիկական բաբան
(57) Գյուտը վերաբերում է պոմպաշինությանը, 
մասնավորապես, հիդրավլիկական բաբանների 
կառուցվածքին և կարող է օգտագործվել ջրա-
մատակարարման ցանցերում:

Հիդրավլիկական բաբանն ունի սնման 
խողովակ, հարվածող և մղման փականներ, 
ջրօդային ամբար և մղման խողովակ: Գյուտի 
համաձայն՝ սնման խողովակի ծայրին լրացուցիչ 
տեղակայված է բանվորական տուփ, որի մեջ 
տեղադրված են ջրօդային ամբարն իր մղման 
փականով և հարվածող փականը, ընդ որում 
բանվորական տուփի մեջ տեղադրված է լրա-
ցուցիչ հարվածող փական:

Գյուտը թույլ է տալիս բարձրացնել հիդրավ-
լիկական բաբանի արդյունավետությունը, 1 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2820 (13) A
F16B 5/00

(21) AM20130125 (22) 13.09.2013
(71) Ազատ Մկրտչի Սարգսյան (AM)
(72) Ազատ Մկրտչի Սարգսյան (AM)
(73) Ազատ Սարգսյան, 0005, Երևան, Տիգրան 
Մեծի 40, բն. 47 (AM)
(54) Միացք
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը, 
մասնավորապես միացքներին:

Միացքը վերաբերում է հեղույսային, գամա-
յին միացություններին և կարող է կիրառվել 
մեքենա շինության արդյունաբերության տարբեր 
բնագա վառներում՝ տիեզերական, ավիացիայի, 
նավաշինության, տրանսպորտի և շինարարական 
տեխնիկայի մեջ: Միացքը օգտագործվում է մի 
քանի տարրերի ամրակցման համար, որոնցից 
առնվազն մեկը պատրաստված է կոմպոզի ցիոն 
նյութից: Միակցվող տարրերում միակցման 
անցքն ունի կլորացված ծայրերով երկարավուն 
ուղղանկյան տեսք և ուղղված է արտաքին ուժերի 
երկայնքով:

Բարձրացվում է միացքի ամրությունը, 3 նկ.:
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2821 (13) A
G01K 7/00 

(21) AM20130155 (22) 21.11.2013
(71) Արշակ Շաղգամյան (AM), Լևոն Բեգոյան (AM)
(72) Արշակ Շաղգամյան (AM), Լևոն Բեգոյան (AM)
(73) Արշակ Շաղգամյան, 0070, Երևան, 
Քաջազնունի փ. 10, բն. 4 (AM), Լևոն Բեգոյան, 
0014, Երևան, Ազատության պող. 21, բն. 30 (AM)
(54) Ջերմաստիճանի թվային չափման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է չափիչ տեխնիկային 
և կարող է օգտագործվել դիմադրության ջերմա-
կերպափոխիչով ջերմաստիճանի թվային չափիչ 
սարքերում:

Առաջարկված սարքն ունի հոսանքի կայու -
նարար, որին հաջորդաբար միացված են դիմա-
դրության ջերմակերպափոխիչ (ԴՋ), հաս տատուն 
ռեզիստոր ու ճշգրիտ կարգաբերվող ռեզիստոր, 
դիֆերենցիալ ուժեղարար, որի մուտքին միացված 
են ԴՋ–ի պոտենցիալային սեղմակները, սիգմա-
դելտա անալոգաթվանշանային կերպափոխիչ, 
որի չափման մուտքին տրվում է դիֆերենցիալ 
ուժեղարարի ելքային լարումը, իսկ հենային 
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լարման մուտքին` ճշգրիտ կարգաբերվող ռեզիս-
տորի վրա լարման անկումը, միկրո կոնտրոլեր, 
թվանշանային ցուցմունքային հան գույց:

Առաջարկված սխեմայով սարքի ճշգրտու-
թյունը կախված չէ ԴՋ-ով անցնող հոսանքից և 
ԴՋ-ի սկզբնական դիմադրության թույլտվածքից, 
1 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2822 (13) A 
G01N 23/00 
G02B 26/00

(21) AM20130152 (22) 13.11.2013
(71) Էդուարդ Հարությունյան (AM)
(72) Էդուարդ Հարությունյան (AM), Մերի Հովհան-
նիսյան (AM)
(73) Էդուարդ Հարությունյան, 0031, Երևան, Զոհ-
րապի 115 (AM)
(54) Կառավարելի ինտենսիվությամբ ռենտգեն-
յան և գամմա ճառագայթման եղանակ
(57) Ըստ եղանակի ճառագայթման աղբյուրից 
ճառագայթների փունջն ուղղում են միջավայրի 
անհրաժեշտ տիրույթի վրա և կիզակետում: 
Մոնոքրոմատորի միջոցով ճառագայթման 
աղբյուրից առանձնացնում են անհրաժեշտ 
էներգիայով ճառագայթների փունջ: Փնջի 
ինտենսիվությունը մոդուլում են անհրաժեշտ 
ձև ունեցող և 0-3 կՀց հաճախության տատա-
նումներով, ընդ որում առանձնացված փնջի 
ինտենսիվությունը փոփոխում են զրոյականից 
մինչև առավելագույն արժեքը:

Ապահովվում է ճառագայթների փնջի ինտեն-
սիվության մոդուլումը, պարզեցվում է ճառա գայթ-
ման եղանակը, 4 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2823 (13) A
G01N 33/00

(21) AM20130129 (22) 23.09.2013
(71) Սուրեն Սարգսյան (AM)
(72) Սուրեն Սարգսյան (AM)
(73) Սուրեն Սարգսյան (AM)
(54) Ջրի կոշտության որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է վերլուծական քիմիայի 
բնագավառին և կարող է կիրառվել ջրի կոշ-
տության որոշման համար, այդ թվում դաշտային 
պայմաններում։

Ըստ եղանակի հետազոտվող ջրի մեջ ավե-
լաց նում են նատրիումի և կալիումի օրթոֆոս-
ֆատների հագեցած ջրային լուծույթները՝ 
վերց  նելով յուրաքանչյուրից հետազոտվող ջրի 
ծավալի 0,6-1,5 %-ի չափով: Այնուհետև ջուրը 
հասցնում են եռման: Աղերի լրիվ նստումից հետո 
չափում են նստած աղերի ծավալը և որոշում ջրի 
կոշտությունը համապատասխան բանաձևով։

Պարզեցվում է եղանակը, կրճատվում է ջրի 
կոշտության որոշման տևողությունը:
(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2824 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20120176 (22) 14.12.2012
(71) «Բժշկակենսաբանական միջազգային հետ-
բուհական ուսումնական կենտրոն» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Ռոբերտ Սիմոնյան (AM), Անուշ Դեղոյան 
(AM), Սիներիկ Հայրապետյան (AM)
(73) «Բժշկակենսաբանական միջազգային հետ-
բուհական ուսումնական կենտրոն» պետա կան ոչ 
առևտրային կազմակերպություն, 0040, Երևան, 
Աճառյան 31 (AM)
(54) Կենսահյուսվածքների էլեկտրահաղոր-
դականության չափման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է չափիչ տեխնիկային 
և կարող է օգտագործվել կենսահյուսվածքների 
լրիվ էլեկտրահաղորդականության ակտիվ և 
ունակային բաղադրիչների չափման համար:

Սարքն ունի մուտքային երկու սեղմակ, 
սինուսոիդային լարման կայունացված աղբյուր, 
սինուսոիդային լարումից երկու հակափուլ 
ուղղանկյունաձև լարումների ձևավորիչ, հոսանք-
որոշիչ ճշգրիտ դիմադրություն, փոփոխական 
հոսանքի լարման ուժեղարար, լարման սինքրոն 
զտիչ-ուղղիչ, ցածր հաճախության զտիչ և 
գրանցիչ: Լարման աղբյուրի ելքը միացված է 
լարումների ձևավորիչի մուտքին: Ձևավորիչի 
ելքերը միացված են սինքրոն զտիչ-ուղղիչի 
կառավարման մուտքերին: Սինքրոն զտիչ-
ուղղիչի ելքը ցածր հաճախության զտիչով 
միացված է գրանցիչի մուտքին: Լարման ուժե-
ղարարը դիֆերենցիալ է: Սարքը լրացուցիչ 
ունի լարման բաժանարար, լարման կրկնիչ, 
90°-ի փուլապտտիչ, սինուսոիդային լարումից 



ԳՅՈՒՏԵՐ

9

ՄԱՍ 1
 

9

ԳՅՈՒՏԵՐ
     № 3 

25 .03 . 20 14

երկու հակափուլ ուղղանկյունաձև լարումների 
լրացուցիչ ձևավորիչ, լրացուցիչ սինքրոն զտիչ- 
ուղղիչ, ցածր հաճախության լրացուցիչ զտիչ 
և լրացուցիչ գրանցիչ: Մուտքային առաջին 
սեղմակը միացված է դիմադրության մեկ 
արտանցիչին և ուժեղարարի շրջող մուտքին: 
Դիմադրության մյուս արտանցիչը միացված է 
ուժեղարարի չշրջող մուտքին և լարման կրկնիչի 
ելքին: Լարման կրկնիչի մուտքը միացված է 
լարման բաժանարարի ելքին, իսկ լարման 
բաժանարարի մուտքը` լարման աղբյուրի ելքին 
և 90°-ի փուլապտտիչի մուտքին: Փուլապտտիչի 
ելքը միացված է լարումների լրացուցիչ ձևավորիչի 
մուտքին, որի ելքերը միացված են լրացուցիչ 
սինքրոն զտիչ-ուղղիչի կառավարման մուտքերին: 
Լրացուցիչ սինքրոն զտիչ-ուղղիչի ելքը ցածր 
հաճախության լրացուցիչ զտիչի միջոցով 
միացված է լրացուցիչ գրանցիչի մուտքին, իսկ 
սինքրոն զտիչ-ուղղիչների մուտքերը միացված 
են ուժեղարարի ելքին: Սարքի երկրորդ սեղմակը 
միացված է ընդհանուր հաղորդալարին:

Բարձրացվում են միկրոհզորությունների 
ռեժիմում կենսահյուսվածքների լրիվ էլեկտրա-
հաղորդականության ակտիվ և ունակային 
բաղա դրիչների չափման ճշգրտությունը և չափ-
ման ընթացքում խանգարակայունությունը, 1 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2825 (13) A
G02B 27/00

(21) AM20130118 (22) 09.08.2013
(71) Էդուարդ Հարությունյան (AM)
(72) Էդուարդ Հարությունյան (AM)
(73) Էդուարդ Մուշեղի Հարությունյան, 0031, 
Երևան, Զոհրապի 115 (AM)
(54) Լազերային ճառագայթի կիզակետման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է օպտիկայի բնա գա-
վառին, մասնավորապես, լազերային ճառա-
գայթի կիզակետմանը, և կարող է կիրառվել 
ղեկավարվող կիզակետով սարքերում:

Գյուտի էությունը կայանում է նրանում, 
որ օպտիկական ճառագայթն ուղղում են 
կոն   դեն  սացված միջավայր և դրան հպված 
պիեզո հատկությամբ օժտված թիթեղից պատ-
րաստված տափօղակ ունեցող համակարգի 
վրա: Պիեզոթիթեղ յա տափօղակի գրգռած 
տատանումները կոնդենսացված միջավայրում 
ստեղծում են կիզակետող էֆեկտ, տափօղակի 
անցքի շառավիղը վերցնում են այնքան, որ 
ընկնող լույսի փունջն ամբողջությամբ անցնի 
նրա միջով, իսկ տափօղակի ներքին և արտաքին 
տրամագծերի տարբերությունը, կախված խնդրի 
պայմաններից՝ կարող է լինել ուլտրաձայնային 
հաճախությունների տիրույթը փոփոխելու միջոց:

Գյուտը թույլ է տալիս ստանալ կիզակետի 
տեղաշարժման փոքր քայլով կիզակետման 
համակարգ, 2 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2826 (13) A
H05B 6/00

(21) AM20130042 (22) 27.03.2013
(71) Պարգև Սուրենի Մանուկյան (AM)
(72) Պարգև Սուրենի Մանուկյան (AM)
(73) Պարգև Սուրենի Մանուկյան, 0070, Երևան, 
Վարդանանց 22, բն. 35 (AM)
(54) Ինդուկցիոն հալքանոթային վառարան
(57) Գյուտը վերաբերում է Էլեկտրատեխնիկային 
և էլեկտրաթերմիային։

Գյուտի էությունն այն է, որ ինդուկցիոն 
հալք անո թային վառարանն ունի հալքանոթ և 
բարձր հաճախության փոփոխական հոսանքի 
աղբյուրին միացված ինդուկտոր: Համաձայն 
գյուտի վառարանն ունի ունի հալքանոթի շուրջը 
տեղակայված հրահեստ նյութից պատ րաստված 
և հալքանոթին համակետրոն փո րակ ներ ունե-
ցող խցիկ, իսկ փորակներում տեղա դրված է 
ինդուկտորը, որը պատրաստված է էլեկտրա-
տաքացուցիչների համար նախա տեսված համա-
ձուլվածքից։

Գյուտը թույլ է տալիս բարձրացնել ինդուկ-
ցիոն հալքանոթային վառարանի արդյունա-
վետությունը, 2 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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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) (2014.01)  (11) 351  (13) U
A21D 2/00

(21) AM20130082U (22) 05.06.2013
(71) Նվեր Պետրոսյան (AM)
(72) Նվեր Պետրոսյան (AM)
(73) Նվեր Պետրոսյան, ԼՂՀ, Ասկերանի շրջ, 
գյուղ Ավետարանոց (AM)
(54) Լցոնով հացամթերք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է սննդի 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ լցոնով 
հացամթերքներին: 

Լցոնով հացամթերքը պարունակում է 
համեմ, սամիթ, եղինջ, գառնականջ, թրթնջուկ, 
կանաչ սոխ, ճռճռուկ, կնձմնձուկ, աղացած սև 
պղպեղ, աղացած կարմիր պղպեղ, արևածաղկի 
ձեթ, կերակրի աղ, բազուկի ճավ, սինձ, սպանախ, 
գլուխ սոխ և ծտապաշար, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ. համեմ` 12,5-16,2, 
սամիթ` 8,5- 9,5, եղինջ` 5,1-5,4, գառնականջ` 
4,7-5,0, թրթնջուկ` 8,0-8,5, կանաչ սոխ` 1,9-2,0, 
ճռճռուկ` 8,0-8,2, կնձմնձուկ` 8,0- 8,2, աղացած 
սև պղպեղ` 0,2-0,8, աղացած կարմիր պղպեղ` 
0,3-0,35, արևածաղկի ձեթ` 8,0-8,2, կերակրի 
աղ` 0,3- 0,35, բազուկի ճավ` 14,7-15,0, սինձ` 
4,4-4,6, սպանախ` 4,5-4,8, գլուխ սոխ` 1,5-1,8, 
ծտապաշար` 4,9-5,0:

Բարձրացվում են լցոնով հացամթերքի 
որակական ցուցանիշները:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 352  (13) U 
A61B 8/00
A61B 18/00
A45D 26/00

(21) AM20130162U (22) 09.12.2013
(71) Արմեն Գալստյան (AM), Տիգրան Գալստյան (AM)
(72) Արմեն Գալստյան (AM), Տիգրան Գալստյան (AM)
(73) Գալստյան Արմեն (AM), Գալստյան Տիգրան 
(AM)
(54) Էպիլյացիայի և մակարդման սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է բժշկական 
սարքերին և կարող է կիրառվել կոսմետոլոգիական 
վիրաբուժության սարքերում՝ պտկուռուցք ների 
(մաշկի վրա բարորակ գոյացություններ), խա-
լերի, անցանկալի մազերի հեռացման համար, 
ինչպես նաև արյունահոսության դադարեցման 
համար։

Առաջարկված է էպիլյացիայի և մակարդման 
սարք, որը պարունակում է մուտքային տրանս-
ֆոր մատոր, ուղղիչ, որի ելքերը միացված են 
համապատասխանաբար մուտքային տրանս-
ֆորմատորի ելքային փաթույթին, շղթայի ընդ-
հատիչ, լարման կայունարար և հզորության 
կարգավորիչ, բարձրահաճախական գեներատոր, 
որը պարունակում է տրիոդ, կոնդենսատոր և 
ելքային տրանսֆորմատոր, և կալիչով էլեկտրոդ՝ 
միացված բարձրահաճախական գեներատորի 
ելքին։ Ելքային տրանսֆորմատորի առաջնային 
փաթույթը կատարված է երկու հաջորդաբար 
միացված հատվածամասերի տեսքով, ընդ 
որում, այդ հատվածամասերի միացման 
կետը միացված է լարման կայունարարի և 
հզորության կարգավորիչի դրական ելքին։ 
Տրիոդը կատարված է երկբևեռ տրանզիստորի 
տեսքով, որի էմիտերը միացված է լարման 
կայունարարի և հզորության կարգավորիչի 
բացասական ելքին և էլեկտրոլիտային կոնդեն-
սատորի միջոցով՝ լարման կայունարարի և 
հզորության կարգավորիչի դրական ելքին, որը 
ռեզիստորի միջոցով միացված է տրանզիստորի 
բազային, որի կոլեկտորը միացված է ելքային 
տրանսֆորմատորի առաջնային և երկրորդային 
փաթույթներին։

Բարձրացվում է սարքի աշխատանքի հուսա-
լիությունը, 1 նկ.։
(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 353  (13) U
A61L 9/00

(21) AM20130160U (22) 03.12.2013
(71) Արտուր Դավթյան (AM)
(72) Արտուր Դավթյան (AM)
(73) Արտուր Դավթյան, 0078, Երևան, Հալաբյան 
36, բն. 20 (AM)
(54) Օդի թարմացուցիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է օդի բուրա-
վետացման և հոտազերծման սարքերին, և 
կարող է օգտագործվել ավտոմեքենաներում, 
օդանավերում, վերելակներում, հասարակական 
զուգարաններում, գրասենյակներում և մարդա-
շատ այլ փակ տարածքներում:

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
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Օդի թարմացուցիչն ունի իրան կափարի
չով, իրանի մեջ տեղադրված բուրավետ նյութ 
պարու նակող տարողություն: Տարողության մեկ 
ծայրամասում տեղակայված է տարողություն՝ 
բուրավետ նյութի արտամղման գլխիկով: 
Գլխիկի վրա տեղադրված է բուրավետ նյութի 
ծախսի կարգավորիչ և իրանին միակցված սևեռ
ման միջոց: Տարողությունն իրականացված է 
ռետինե օվալաձև գնդակի տեսքով: Գնդակի 
մակերևույթին կատարված են հակառակ 
փականներ ներառող օդանցքեր: Իրանի միջնա
մասը կատարված է գնդակի կորությանը 
նույնական կորությամբ: Գնդակը տեղադրված 
է իրանի մեջ՝ բոլոր ուղղություններով ազատ 
տեղաշարժի հնարավորությամբ: Իրանի առջևի 
պատին կատարված է գլխիկի դուրս բերման 
համար նախատեսված անցք, որի տրամագիծը 
մեծ է գլխիկի տրամագծից:  Կափարիչը կաշե
պատ է և ծխնու միջոցով ամրակցված է իրանի 
հետին պատին և կատարված է իրանի առջևի 
պատին սևեռման հնարավորությամբ, ընդ 
որում, բուրավետ նյութը բուրավետ փոշիների 
խառնուրդ է:

Բարձրացվում է սարքի անվտանգությունը, 
պարզեցվում է կառուցվածքը, նվազեցվում են 
քաշը և ինքնարժեքը, 1 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 354  (13) U
B65D 43/00

(21) AM20130106U (22) 11.07.2013
(31) u201301227   (32) 01.02.2013   (33) UA
(71) Անատոլի Վասիլիի Գոնչար (UA)
(72) Անատոլի Վասիլիի Գոնչար (UA)
(73) Անատոլի Վասիլիի Գոնչար (UA)
(54) Կափարիչ պահածոյի ապակե բանկաների 
դարձածալման համար
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է պահա
ծոների արդյունաբերությանը, մասնավորապես 
պահածոյի համար ապակե բանկաների դար
ձածալման կափարիչներին:

Կափարիչը պատրաստված է բարակ 
թերթավոր մետաղական նյութից և նախա
տեսված է մեկանգամյա օգտագործման համար։ 
Կափարիչը կազմված է գլանաձև գլխիկից, 
ավելի մեծ տրամագծով պսակից և պսակի 
ներքին խոռոչում տեղակայված խցման օղից: 
Կափարիչի ստորին եզրը ծալված է դեպի ներս՝ 
կլոր գալարուկի տեսքով։

Ապահովվում է պահածոների հերմետի կու
թյունը, 2 նկ.։
(74) Վ. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 355  (13) U
F27D 11/00

(21) AM20130028U (22) 05.03.2013
(71) Պարգև Սուրենի Մանուկյան (AM)
(72) Պարգև Սուրենի Մանուկյան (AM)
(73) Պարգև Սուրենի Մանուկյան, 0070, Երևան, 
Վարդանանց 22, բն. 35 (AM)
(54) Ինդուկցիոն վառարան
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է էլեկտրա
տեխնիկային և էլեկտրաթերմիային:

Օգտակար մոդելի էությունն այն է, որ 
ինդուկցիոն վառարանն ունի բովախառնուրդի 
հալոցային գուռ, ինդուկցիոն տրանսֆորմատոր, 
որի մագնիսամիջուկի մագնիսաձողերից մեկի 
վրա տեղադրված է կարգավորվող սնման 
աղբյուրին միացված առաջնային փաթույթ, իսկ 
որպես երկրորդային փաթույթ օգտագործվում է 
հալոցային գուռում գտնվող բովախառ նուրդը: 
Առաջարկվող օգտակար մոդելում մագ նիսա
միջուկի չընկղմված մագնիսաձողում կատարված 
է առնվազն մեկ հորիզոնական անցք` հովացման 
հեղուկի անցկացման համար։ 

Օգտակար մոդելի նպատակն է ինդուկցիոն 
վառարանի արդյունավետության բարձցրացումը, 
2 նկ.։

_____________________
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ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

(51) 08-05 (11) 324  (13) S 
13-03

(21) 20140002   (22) 13.01.2014
(71) «Էլեկտրոզաշչիտա» ՍՊԸ (AM)
(72) Մանվել ՈՒզունյան (AM)
(73) «Էլեկտրոզաշչիտա» ՍՊԸ, Երևան, Բագրա-
տունյաց 51-38 (AM)
(54) Ֆազային սեղմիչ (2 տարբերակ)
(55)
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_____________________

(51) 11-02 (11) 325  (13) S
(21) 20130025   (22) 15.07.2013
(71) Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգոր Աշոտի 
Չարքչյան (AM)
(72) Գրիգոր Աշոտի Չարքչյան (AM)
(73) Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգոր Աշոտի 
Չարքչյան, Երևան, Շինարարների 24, բն. 27 (AM)
(54) Հուշանվեր (3 տարբերակ)
(55)
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_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740



ԳՅՈՒՏԵՐ

21

ՄԱՍ 1

21

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 3 

25 .03 . 20 14

(210) 20130468 (111) 21039
(220) 08.04.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 08.04.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արամ 
Ղուկասյան, Երևան, Աթոյան անց., շ. 12, բն. 
22, AM 
(442) 05.06.2013
(540) 

(526) «65» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 16. զուգարանի թուղթ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20130805 (111) 21040
(220) 14.06.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 14.06.2023
(730) Դը Փոլո / Լորն Քամփնի, Լ.Փ., US 
(442) 18.07.2013
(540) 

(511) 
դաս 9. հեռադիտակներ, քթակնոցներ, 

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

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

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

դաս 18. կաշվե իրեր, այն է՝ տափակ 
ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար, 
ուսապարկեր, լողափի պայուսակներ, 
պորտֆելներ, ձեռնափայտեր, քարտա
պանակներ, կանացի պայուսակներ, 
բանալիների պատյաններ, կաշվե սուսե
րա կալներ, հովանոցներ, գրպանի դրամա
պանակներ, քսակներ, պարկիկներ, 
դպրո ցական պայուսակներ, դպրոցական 
ուսապայուսակներ, փոկերով պայուսակներ, 
տնտեսական պայուսակներ, ճամպրուկներ, 
հագուստի համար պայուսակներ, մեծ 
պայուսակներ, ճամփորդական սնդուկներ, 
ճամփորդական պայուսակներ, անձրևակալներ, 
դրամապանակներ.

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

____________________

(210) 20130806 (111) 21041
(220) 14.06.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 14.06.2023
(730) Դը Փոլո / Լորն Քամփնի, Լ.Փ., US 
(442) 18.07.2013
(540) 

(511) 
դաս 9. հեռադիտակներ, քթակնոցներ, 

քթակնոցների պատյաններ, քթակնոցների 
շղթաներ, քթակնոցների պարաններ, 
մենակնոցների պատյաններ, մենակնոցների 
շրջանակներ, մենակնոցների պարաններ, 
մենակնոցներ, ակնոցների պատյաններ,  
ակնոցների շրջանակներ, ակնոցների 
ապակիներ, ակնոցներ, արևային ակնոցների 
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պատյաններ, արևային ակնոցների պարաններ, 
արևային ակնոցների շրջանակներ, արևային 
ակնոցների շղթաներ, արևային ակնոցներ.

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

դաս 18. կաշվե իրեր, այն է՝ տափակ 
ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար, 
ուսապարկեր, լողափի պայուսակներ, 
պորտֆելներ, ձեռնափայտեր, քարտա-
պանակներ, կանացի պայուսակներ, 
բանա լիների պատյաններ, կաշվե սուսե-
րակալներ, հովանոցներ, գրպանի դրամա-
պանակներ, քսակներ, պարկիկներ, 
դպրո ցական պայուսակներ, դպրոցական 
ուսա պայուսակներ, փոկերով պայուսակներ, 
տնտեսական պայուսակներ, ճամպրուկներ, 
հագուստի համար պայուսակներ, մեծ 
պայուսակներ, ճամփորդական սնդուկներ, 
ճամփորդական պայուսակներ, անձրևակալներ, 
դրամապանակներ.

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

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

____________________

(210) 20130905 (111) 21042
(220) 04.07.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 04.07.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Հարու-
թյունյան, Արարատի մարզ, Տիգրան Մեծի փ., 
11-րդ նրբանցք, 1-ին փակուղի, 17 տ., AM 
(442) 06.08.2013
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ.
դաս 40. հագուստի կարում:

____________________

(210) 20130977  (111) 21043
(220) 19.07.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 19.07.2023
(730) «Իլ միօ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 36, բն. 
54, AM 
(442) 06.08.2013
(540) 

(526) «FROZEN YOGURT CAFE» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սրճարան:
____________________

(210) 20130984 (111) 21044
(220) 23.07.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 23.07.2023
(730) «Միկինյան» ՍՊԸ, Վանաձոր, Գր. 
Լուսավորիչի 40, AM 
(442) 06.08.2013
(540) 

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20131040  (111) 21045
(220) 31.07.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 31.07.2023
(730) «Տառենո» ՍՊԸ, Երևան, Պռոշյան փ., 
տուն 6, AM 
(442) 20.08.2013
(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 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20131041  (111) 21046
(220) 31.07.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 31.07.2023
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM 
(442) 06.11.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, մոխրագույն, սպիտակ, ոսկեգույն, կա -
պույտ, երկնագույն կարմիր և կանաչ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20131048  (111) 21047
(220) 01.08.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 01.08.2023
(730) ԲիՈւայԴի Քամփնի Լիմիթիդ, CN 
(442) 06.11.2013
(540) 
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(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ՝ 

նախատեսված ցամաքով, օդով կամ ջրով 
տեղաշարժվելու համար, էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցներ, ավտոմեքենաներ, 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
վառելիքային շարժիչներ, ավտոմեքենաների 
թափքեր, մոտոցիկլետներ, հեծանիվներ, 
սայլակներ, շարժիչավոր վագոն-տնակներ, 
տրանսպորտային միջոցների նստատեղերի 
համար նախատեսված երեսքաշներ. 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
շարժիչներ, սպորտային ավտոմեքենաներ, 
շարժիչավոր ավտոբուսներ, շարժիչավոր 
տնակներ. մանկական սայլակներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20131049  (111) 21048
(220) 01.08.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 01.08.2023
((730)) ԲիՈւայԴի Քամփնի Լիմիթիդ, CN 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ՝ 

նախատեսված ցամաքով, օդով կամ ջրով 
տեղաշարժվելու համար, էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցներ, ավտոմեքենաներ, 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
վառելիքային շարժիչներ, ավտոմեքենաների 
թափքեր, մոտոցիկլետներ, հեծանիվներ, 
սայլակներ, շարժիչավոր վագոն-տնակներ, 
տրանսպորտային միջոցների նստատեղերի 
համար նախատեսված երեսքաշներ. 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
շարժիչներ, սպորտային ավտոմեքենաներ, 
շարժիչավոր ավտոբուսներ, շարժիչավոր 
տնակներ. մանկական սայլակներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20131050  (111) 21049
(220) 01.08.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 01.08.2023
(730) ԲիՈւայԴի Քամփնի Լիմիթիդ, CN 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ՝ 

նախատեսված ցամաքով, օդով կամ ջրով 
տեղաշարժվելու համար, էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցներ, ավտոմեքենաներ, 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
վառելիքային շարժիչներ, ավտոմեքենաների 
թափքեր, մոտոցիկլետներ, հեծանիվներ, 
սայլակներ, շարժիչավոր վագոն-տնակներ, 
տրանսպորտային միջոցների նստատեղերի 
համար նախատեսված երեսքաշներ. 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
շարժիչներ, սպորտային ավտոմեքենաներ, 
շարժիչավոր ավտոբուսներ, շարժիչավոր 
տնակներ. մանկական սայլակներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20131119  (111) 21050
(220) 14.08.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 14.08.2023
(730) «Սուիթ տուր» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա 20-20, AM 
(442) 06.09.2013
(540) 

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

դաս 39. տուրիստական գործակալություն:
____________________
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(210) 20131156  (111) 21051
(220) 26.08.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 26.08.2023
(730) Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, 
Մերիլենդի նահանգ, US 
(442) 04.10.2013
(310) N 011638194   (320) 08.03.2013  (330) EM
(540) 

(511) 
դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով 

ապահովում. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու
թյուններ, սննդամթերքի պատրաստման 
և առաքման ծառայություններ, բարերի և 
հանգստի սենյակների ծառայություններ. 
առողջարաններում ժամանակավոր կացա
րաններով ապահովման ծառայություններ. 
ընդհանուր օգտագործման միջոցների 
տրամադրում նիստերի, կոնֆերանսների 
և ցուցահանդեսների անցկացման համար. 
բանկետների և հանդիսավոր ընդու նելու
թյունների միջոցների տրամադրում հատուկ 
միջոցառումների անցկացման համար. 
հյուրանոցային համարների ամրագրման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20131236_1 (111) 21052
(220) 13.09.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 13.09.2023
(730) «Սևակ Ծառուկյան» ՍՊԸ, Կոտայքի 
մարզ, գ. Առինջ, AM 
(442) 04.10.2013

(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

____________________

(210) 20131263  (111) 21053
(220) 20.09.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 20.09.2023
(730) ՔիմբերլիՔլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US 
(442) 04.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. միանգամյա օգտագործման 

տակդիրներ և տակդիրներով կիսավարտիքներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20131300  (111) 21054
(220) 26.09.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 26.09.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լևոն 
Ավանեսյան, Երևան, Ավան, ՍայաթՆովա 8/1 
շ., բն. 4, AM 
(442) 18.10.2013
(540) 
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(526) Ապրանքային նշանի վրա առկա բոլոր 
գրառումները և արտարժույթների պատկերներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, կարմիր, կանաչ, դեղին, սև և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. արտարժույթի առք ու վաճառք:
____________________

(210) 20131303  (111) 21055
(220) 26.09.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 26.09.2023
(730) Սուրեն Ալեքսանդրի Շուխյան, Երևան, 
Թումանյան 25, բն .9, AM 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20131355  (111) 21056
(220) 08.10.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 08.10.2023
(730) Ժակ Թոմասյան, AE 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական կրեմներ. 

կոսմետիկական հավաքածուներ. կոսմետի-
կական միջոցներ. օդեկոլոն. արհեստական 
եղունգներ. պատրաստուկներ մազերի 
գանգրացման համար. լոսյոններ կոսմե-
տիկական նպատակների համար. լաքեր 
եղունգների համար. եղունգների խնամքի 
միջոցներ. եղունգների կպչուն պիտակներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
պատրաստուկներ լաքերի հեռացման համար.

դաս 8. ծլեպների հեռացման ունելիներ. 
եղունգների հղկիչներ. եղունգների ողորկման 
հարմարանքներ (էլեկտրական կամ ոչ 

էլեկտրական). մազազերծման նրբունելիներ. 
գործիքների հավաքակազմեր մանիկյուրի 
համար. եղունգների սղոցիկներ. եղունգների 
ունելիներ. գործիքների հավաքակազմեր 
պեդիկյուրի համար. մկրատ. նրբունելիներ.

դաս 44. գեղեցկության սրահներ. վարսա-
վիրանոց. մանիկյուր. մերսում:

____________________

(210) 20131359  (111) 21057
(220) 09.10.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 09.10.2023
(730) Ռոբերտ Մկրտչյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Այգեկ, AM 
(442) 18.10.2013
(540) 

(526) «ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ՍՏՈՒԴԻԱ» արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. կրթություն և դաստիարակություն:
____________________

(210) 20131380  (111) 21058
(220) 15.10.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 15.10.2023
(730) «Լև տրանս» ՍՊԸ, Երևան, Շերամի 
27/36, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ և մոխրագույն գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 39. տաքսի ծառայություն:
____________________
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(210) 20131384  (111) 21059
(220) 16.10.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 16.10.2023
(730) Լևոն Հայրապետյան, Երևան, Վ. 
Համբարձումյան 14, բն. 29, AM 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, 

երկրաբաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տո գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության թվային  այլ կրիչներ. կան-
խավճարով աշխատող ապարատների մեխա-
նիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ:

____________________

(210) 20131385  (111) 21060
(220) 16.10.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 16.10.2023

(730) «Մանվել Գրիգորյան» ՍՊԸ, Երևան, 
Արցախի փող., 16 շենք, բն. 118, AM 
(442) 06.11.2013
(540) 

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

դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20131389  (111) 21061
(220) 17.10.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 17.10.2023
(730) Ֆաշն Ուան Թելիվիժն ԼԼՔ, US 
(442) 06.11.2013
(310) 2013714232   (320) 25.04.2013   (330) RU
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռուստատեսային հեռարձակում.
դաս 41. հեռուստատեսային  զվարճալի 

հաղորդումներ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20131405  (111) 21062
(220) 22.10.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 22.10.2023



ԳՅՈՒՏԵՐ

28

ՄԱՍ 1

28

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 3 

25 .03 . 20 14

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հրանտ 
Գրիգորյան, Երևան, Ռոստոմի 29, տարածք 
200, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(526) «DENTAL CLINIC» արտահայտությունն 
ինքն ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 44. ստոմատոլագիական ծառայու-
թյուն ներ:

____________________

(210) 20131543  (111) 21063
(220) 06.11.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 06.11.2023
(730) «Հ.Ա.Գ.» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
գյուղ Քարակերտ, Հինգ հարկերի փ., շ. 15, 
պահեստային տնտեսություն, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

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

____________________

(210) 20131550  (111) 21064
(220) 07.11.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 07.11.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մուշեղ Կիրա-
կոսյան, Երևան, Ավան 10 փ., տուն 16, AM 

(442) 18.11.2013
(540) 

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

դաս 1. քիմիական նյութեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու թյուն-
ներ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20131552  (111) 21065
(220) 08.11.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 08.11.2023
(730) «Վանաթոուր» ՍՊԸ, Երևան, Րաֆֆու փ., 
91/17, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(526) «traveling and tours» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ), 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

____________________
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(210) 20131573  (111) 21066
(220) 14.11.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 14.11.2023
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում 
(հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդման 
պատրաստում):

____________________

(210) 20131574  (111) 21067
(220) 14.11.2013 (151) 01.03.2014
   (181) 14.11.2023
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում 
(հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդման 
պատրաստում):

____________________

(210) 20131578  (111) 21068
(220) 14.11.2013 (151) 01.03.2014

   (181) 14.11.2023
(730) Գագիկ Սիմոնյան, Երևան, Հաղթանակի 
9, տուն 26, AM 
(442) 04.12.2013

(540) 

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

դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20130124  (111) 21069
(220) 04.02.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 04.02.2023
(730) Շերաթոն Ինթերնեյշնլ ԱյՓի, ԼԼՔ, 
Դելավերի նահանգ, US 
(442) 07.03.2013
(540) 

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի գործառնությունների 

հետ կապված ծառայություններ, այն է՝ անշարժ 
գույքի գործակալություններ, անշարժ գույքի 
ձեռքբերում, անշարժ գույքի բաժնետոմսերի 
թողարկում, այն է՝ անշարժ գույքի, 
համատիրությունների, բնակելի տարածքների 
սեփականատիրության կառավարում և 
կազմակերպում. անշարժ գույքի ներդրում, 
անշարժ գույքի կառավարում, անշարժ գույքի 
օգտագործման ժամանակի բաժանում և 
անշարժ գույքի, ներառյալ համատիրությունների 
ու բնակելի տարածքների վարձակալում.

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

դաս 41. զվարճություններ.  զվարճու-
թյունների համար միջոցների տրամադրում. 
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն 
կամ ուսուցում). կարաոկե ծառայություններ, 
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դիսկոտեկների  ծառայություններ, խաղային 
սրահների  ծառայություններ, գիշերային 
ակումբ ներ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20130125  (111) 21070
(220) 04.02.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 04.02.2023
(730) Շերաթոն Ինթերնեյշնլ ԱյՓի, ԼԼՔ, 
Դելավերի նահանգ, US 
(442) 07.03.2013
(540) 

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի գործառնությունների 

հետ կապված ծառայություններ, այն է՝ անշարժ 
գույքի գործակալություններ, անշարժ գույքի 
ձեռքբերում, անշարժ գույքի բաժնետոմսերի 
թողարկում, այն է՝ անշարժ գույքի, 
համատիրությունների, բնակելի տարածքների 
սեփականատիրության կառավարում և 
կազմակերպում. անշարժ գույքի ներդրում, 
անշարժ գույքի կառավարում, անշարժ գույքի 
օգտագործման ժամանակի բաժանում և 
անշարժ գույքի, ներառյալ համատիրությունների 
ու բնակելի տարածքների վարձակալում.

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

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

դաս 41. զվարճություններ.  զվար ճու-
թյունների համար միջոցների տրամադրում. 
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն 
կամ ուսուցում). կարաոկե ծառայություններ, 

դիսկոտեկների  ծառայություններ, խաղային 
սրահների  ծառայություններ, գիշերային 
ակումբներ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20130464 (111) 21071
(220) 08.04.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 08.04.2023
(730) Շարլ Ժուրդան Հոլդինգ ԱԳ, 
Շվեյցարիայի կորպորացիա, CH 
(442) 20.06.2013
(540) 

(511) 
դաս 14. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 

թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. ձեռքի ժամացույցներ, 
ժամացույցների շղթաներ, ժամացույցների 
փոկիկներ, բանալիների կախազարդեր, 
ժամացույցների պատյաններ, տուփեր (նվերի 
համար), զարդատուփեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20130666 (111) 21072
(220) 23.05.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 23.05.2023
(730) Սիգմա Ալիմենտոս, Էս.Էյ. ԴիԻ Սի.Վի, MX 
(442) 20.06.2013
(540) 

(511) 
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 

այգեգործական, անտառային և հացա հա-
տիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. կենդանիներ. սերմեր, բնական 
բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. 
ածիկ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________
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(210) 20130667  (111) 21073
(220) 23.05.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 23.05.2023
(730) Սիգմա Ալիմենտոս, Էս.Էյ. ԴիԻ Սի.Վի, MX 
(442) 20.06.2013
(540) 

(511) 
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 

այգեգործական, անտառային և հացահա-
տիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր և 
բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20130668 (111) 21074
(220) 23.05.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 23.05.2023
(730) Սիգմա Ալիմենտոս, Էս.Էյ. ԴիԻ Սի.Վի, MX 
(442) 20.06.2013
(540) 

(511) 
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 

այգեգործական, անտառային և հացահա-
տիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր և 
բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20130840 (111) 21075
(220) 21.06.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 21.06.2023
(730) Ռ ընդ Ա Բեյլի ընդ Քո, IE 
(442) 20.09.2013

(540) 

(526) «THE ORIGINAL IRISH CREAM», «PROD-
UCT OF IRELAND» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
բեժ, սպիտակ, բաց և մուգ կարմիր, կանաչ, 
դեղնականաչ, երկնագույն, նարնջագույն, մոխ-
րա գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 
(բացառությամբ գարեջրի):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20130861  (111) 21076
(220) 25.06.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 25.06.2023
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 06.08.2013
(540) 

(511) 
դաս 10. մերսման սարքավորումներ. 

մերսման ձեռքի (ոչ ավտոմատ) սարքա-
վորումներ. մերսման սարքեր և սարքա-
վորումներ անձնական օգտագործման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20130865 (111) 21077
(220) 26.06.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 26.06.2023
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(730) Սիլվերլայն Էնդյուսթրի Վե Թիքարեթ 
Անոնիմ Շիրքեթի, TR 
(442) 20.08.2013
(540) 

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

դաս 7. խոհանոցային էլեկտրական մեքե-
նաներ, որոնք օգտագործվում են կտրատման, 
աղացման, մանրեցման, կտրման, փշրման 
համար. լվացքի մեքենաներ, ամանեղենի 
լվացման մեքենաներ, ամանեղենի լվացման 
ներկառուցված մեքենաներ, չորացնող մեքե-
նաներ, մեքենաներ հատակի փայլեցման 
(ողորկման ) համար, մեքենաներ գորգերի 
մաքրման համար. էլեկտրական փոշեկուլներ և 
դրանց մասեր.

դաս 11. օդի լավորակման ապարատներ 
և սարքավորանք, օդափոխիչներ (օդի 
լավորակման սարքեր, կոնդիցիոներներ), 
օդափոխիչներ, օդի լավորակման ապա-
րատներ, ներառյալ` տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
ամա նեղենի մանրէազերծիչներ. օդի 
մանրէա զերծիչներ ու մաքրող սարքեր, 
սարքավորանքներ և դրանց մասեր և 
պիտույքներ բնակելի տարածքների համար. 
սառնարաններ, սառեցնող ապարատներ 
ցածր ջերմաստիճանով սառեցման համար, 
սառցապահարաններ, սառցագեներատորային 
մեքենաներ և սարքեր. էլեկտրական և գազի 
սարքեր, սննդի պատրաստման և եռացման 
համար օգտագործվող մեքենաներ և սարքեր, 
մասնավորապես` տոստերներ, ճարպաեռոցներ, 
տապակելու խոհանոցային սարքեր, ջեռո-
ցային պահարաններ, ներկառուցված ջեռո-
ցային պահարաններ, միկրոալիքային 
վառա րաններ (սննդի պատրաստման համար), 
վառարաններ, էլեկտրական ապարատներ 
ադիբուդի պատրաստելու համար, էլեկտրական  
շուտեփուկներ, Էլեկտրական սրճեփներ և 
եռոցներ թեյի համար, ջրատաքացուցիչներ 
(թեյնիկներ) ու դրանց մասեր. չորացնող 
մեքենաներ հագուստի համար (էլեկտրական, 

կենցաղային), էլեկտրական չորացնող սարքեր 
մազերի համար, ապարատներ զուգարաններում 
ձեռքերը չորացնելու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20130952  (111) 21078
(220) 15.07.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 15.07.2023
(730) «Շիշա հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 3, AM 
(442) 06.08.2013
(540) 

(526) «HOOKAH HOUSE» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ռեստորան:
____________________

(210) 20130954 (111) 21079
(220) 15.07.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 15.07.2023
(730) Դենսո Քորփորեյշն, JP 
(442) 04.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 35. հաշվապահական փաստաթղթերի 

վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն 
գործարարության ասպարեզում. գործերի 
կառավարման հարցերով օժանդակություն 
գործարարության ասպարեզում. կոնյունկ-
տուրային հետազոտություն. տեղեկատվության 
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հավաքում համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարում. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
համակարգչային ֆայլերում տեղեկատվության 
որոնում երրորդ անձանց համար. գովազդային 
նյութերի տարածում. փորձաքննություն 
գործարարության ասպարեզում (արդյու-
նա վետության փորձաքննություն). շուկայա-
վարման հետազոտություն. շուկայի 
ուսումնասիրում. մանեկենագործների ծառա-
յություններ ապրանքների գովազդման 
կամ խթանման համար. ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում. բոլոր 
մեդիամիջոցներով ապրանքների ցուցադրում 
մանրածախ առևտրի նպատակով. գովազդ. 
ապրանքների խթանում երրորդ անձանց 
համար. տեղեկատվության համակարգում 
(դասակարգում) համակարգչային տվյալ-
ների հիմնապաշարում. հարկային 
հայտարարագրերի կազմում. մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ կամ մեծածախ 
վաճառքի ծառայություններ. զբաղվածության 
գործակալություններ. ներմուծման-արտահան-
ման գործակալություններ.

դաս 42. համակարգիչների ծրագրերի 
կազմում. համակարգիչների վարձույթ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
հարցերով խորհրդատվություն. համակարգ-
չային ծրագրային ապահովման մշակում. 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
համակարգչային համակարգերի վերլուծություն. 
խորհրդատվություն համակարգչային ապա-
րատ ների ոլորտում. ճարտարագիտություն 
(ինժինիրինգ). արդյունաբերական դիզայն. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
սպասարկում. նյութերի փորձարկում. 
հետազոտություն մեխանիկայի ոլորտում. 
օդերևութաբանական տեղեկատվություն. 
ֆիզիկա (հետազոտություն). տեխնիկական 
նախագծերի ուսումնասիրում. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման վարձույթ. նոր 
ապրանքների հետազոտություն և մշակում 
երրորդ անձանց համար. տեխնիկական 
հետազոտություն. ավտոմոբիլային տրանս-
պորտի տեխնիկական վերահսկում. եղանակի 
կանխատեսում. տեխնիկական գծագրերի 
կազմում. տրանսպորտային միջոցների 
և շարժիչների մասերի, կցամասերի և 
դետալների, էլեկտրոնային սարքերի և 

սարքավորումների, հեռահաղորդակցական 
սարքերի և սարքավորումների, արտադրական  
կայանքների, հաստոցների կամ կենցաղային 
տեխնիկայի  ախտորոշաբանական փորձարկում 
կամ ախտորոշաբանական վերահսկում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20131000  (111) 21080
(220) 24.07.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 24.07.2023
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 20.08.2013
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ. 

արդուզարդի ոչ բուժական պարագաներ. մաշկի 
խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. 
մաշկի քսուքներ, ժելեր, շիճուկներ, լոսյոններ. 
քսուքներ ցելյուլիտի նվազեցման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20131058  (111) 21081
(220) 02.08.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 02.08.2023
(730) «Ար-Տուր-Ռենտ» ՍՊԸ, 0012, 
Փափազյան 21/2, բն. 48, AM 
(442) 06.09.2013
(540) 

(511) 
դաս 35. ցուցահանդեսների կազմակերպում 

և արվեստի գործերի վաճառք.
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դաս 41. ուսուցում՝ դասախոսություններ, 
սեմինարներ. սիմպոզիումների, գիտաժողով-
ների կազմակերպում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում:

____________________

(210) 20131080  (111) 21082
(220) 07.08.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 07.08.2023
(730) «Հանրային լրագրության ակումբ» ՀԿ, 
Երևան, Տպագրիչների 9, բն. 1/1, AM 
(442) 06.09.2013
(540) 

(526) «ՄԵԴԻԱ ԿԵՆՏՐՈՆ» և «MEDIA CENTER» 
արտահայտություններն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, սև, սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

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

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

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

____________________

(210) 20131121  (111) 21083
(220) 15.08.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 15.08.2023
((730)) «Մառանիկ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4-րդ 
փող., շենք 19, AM 
(442) 06.09.2013
(540) 

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

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

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

____________________

(210) 20131128  (111) 21084
(220) 16.08.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 16.08.2023
(730) Գագիկ Դիլաքյան, US 
(442) 20.09.2013
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

դաս 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 28. խաղեր և խաղալիքներ. 

մարմնամարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր.

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

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

____________________

(210) 20131137  (111) 21085
(220) 21.08.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 21.08.2023
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 06.09.2013

(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
թափանցիկ և ոսկեգույնով:
(511) 

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

ռությամբ գարեջրի):
____________________

(210) 20131254  (111) 21086
(220) 18.09.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 18.09.2023
(730) Թամբլր, Ինք., US 
(442) 06.11.2013
(540) 
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(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրային 

արտադրանք համակարգչի, ինտերնետի 
և այլ հաղորդակցական ցանցերի միջոցով 
էլեկտրոնային տեղեկատվական միջոցների կամ 
տեղեկատվության վերբեռնման, ներբեռնման, 
մուտքի ապահովման, փոխանցման, ցուցա-
դրման, բլոգերի վարման (բլոգինգի), ծրագրերի 
կապման, համատեղ օգտագործման կամ այլ 
կերպ տրամադրման համար. համակարգչային 
կիրառական ծրագրային արտադրանք 
շարժական հաղորդակցական սարքերի 
համար, այն է՝ ծրագրային արտադրանք 
համակարգչի և  հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով էլեկտրոնային տեղեկատվական 
միջոցների կամ տեղեկատվության վեր-
բեռնման, ներբեռնման, մուտքի ապահովման, 
փոխանցման, ցուցադրման, բլոգերի 
վարման (բլոգինգի), ծրագրերի կապման, 
համատեղ օգտագործման կամ այլ կերպ 
տրամադրման համար. ներբեռնվող 
էլեկտրո նային հրատարակություններ, այն 
է՝ ընդհանուր հետաքրքրությունների բնա-
գավառում օգտվողների կողմից սահմանված 
բովանդակությամբ ամսագրեր. ներբեռնվող 
ծրագրային արտադրանք համակարգիչների, 
դյուրակիր ձեռքի թվային էլեկտրոնային 
հաղորդակցական սարքերի, շարժական 
հաղորդակցական սարքերի և լարով ու 
անլար հաղորդակցական սարքերի համար՝ 
նախատեսված սոցիալական ցանցերի 
կազմակերպման համար. շարժական 
աշխատածրագրերի տեսքով ներբեռնվող 
ծրագրային արտադրանք` նախատեսված 
համակարգիչների, դյուրակիր ձեռքի թվային 
էլեկտրոնային   հաղորդակցական սարքերի, 
շարժական հաղորդակցական սարքերի և 
լարով ու անլար հաղորդակցման սարքերի 
հետ օգտագործելու համար՝ ինտերնետում 
բովանդակության և բլոգերի ստեղծման, 
համատեղ օգտագործման և փոխանցման 
համար. համակարգչային ծրագրային 
նախագծման միջոցներ. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք` օգտագործվող 
որպես  աշխատածրագրերի ծրագրային ինտեր-
ֆեյս (API) այլ կիրառական ծրագրերի մշակման 
համար.

դաս 35. գովազդի և շուկայավարման 
ծառայություններ՝ տրամադրվող շուկայական 
հաղորդակցությունների, անուղղակի եղա-
նակ ների միջոցով, այն է՝ սոցիալական 
տեղեկատվական միջոցների, որոնողական 
մեխանիզմների շուկայավարման, հետազո-
տական շուկայավարման, ինտերնետային 
շուկայավարման, շարժական շուկայավարման, 
բլոգերի ստեղծման և այլ տեսակների պասիվ, 
համատեղ օգտագործվող և վիրուսային 
հաղորդակցական ալիքների միջոցով. գովազդի 
և կատալոգների ծառայություններ, այն է՝ 
երրորդ անձանց ծառայությունների խթանում՝  
տրամադրելով վեբ-էջեր այլ անձանց վեբ-
կայքերին միանալու համար. օնլայն գովազդ և 
շուկայավարում երրորդ անձանց համար.

դաս 38. համակարգչային ծառայու-
թյուններ, այն է՝ օնլայն միջոցների 
տրամադրում համակարգիչների, շարժա-
կան և ձեռքի համակարգիչների և լարով 
ու անլար հաղորդակցական սարքերի 
օգտագործողների միջև իրական ժամանակում  
ընդհանուր հետաքրքրության թեմաների 
փոխհաղորդակցության համար. հեռահա-
ղորդակցական ծառայություններ, այն է՝ 
հաղորդագրությունների, տեքստերի, մուլտի-
մեդիային  բովանդակության, երաժշտու-
թյան, տեսատվյալների, ձայնային տվյալների, 
անիմացիայի և պատկերների էլեկտրոնային 
փոխանցում համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով. օնլայն հաղորդակցական 
կապի տրամադրում, որի միջոցով վեբ-կայք 
օգտագործողը անցնում է այլ վեբ-կայք. 
միակարգ լուսանկարների համօգտագործման 
ծառայություններ, այն է՝ ինտերնետի օգտա-
գործողների միջև թվային լուսանկարների 
ֆայլերի էլեկտրոնային փոխանցում. թվային 
երաժշտության տեղ հասցնում էլեկտրոնային 
փոխանցման միջոցով.

դաս 41. էլեկտրոնային հրատարա-
կությունների ծառայություններ, այն է՝ 
էլեկտրոնային տեղեկատվական միջոցների, 
մուլտիմեդիային բովանդակության, տեսա-
տվյաների, ֆիլմերի, նկարների, պատկերների, 
տեքստերի, լուսանկարների, օգտագործողների 
կողմից ստեղծած բովանդակության և նման 
տեղեկատվության վերաբերյալ ընդհանուր 
հետաքրքրության թեմաներով երրորդ անձանց 
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օնլայն աշխատանքների հրատարակում 
ինտերնետի և այլ հաղորդակցական ցան-
ցերի միջոցով. երրորդ անձանց բլոգների 
օնլայն հրատարակում. էլեկտրոնային 
հրատարակությունների ծառայություններ, այն 
է՝ երրորդ անձանց տեքստերի և գրաֆիկական 
աշխատանքների օնլայն հրատարակում 
զվարճությունների, կրթության, սոցիալական 
խնդիրների, քաղաքականության, մշակութային 
խնդիրների, տնտեսական խնդիրների, 
գիտության և ընդհանուր հետաքրքրության 
ոլորտներում տեղեկատվության վերաբերյալ. 
էլեկտրոնային հրատարակությունների 
հրատարակում. օնլայն ամսագրեր, այն է՝ 
ընդհանուր հետաքրքրության թեմաներով 
բլոգներ. սոցիալական զվարճությունների 
կազմակեպում, անցկացում և հոսթինգ.

դաս 42. օնլայն չբեռնվող ծրագրային 
արտադրանքի տրամադրում ինտերնետի 
միջոցով սոցիալական ցանցի ստեղծ ման, 
տեղեկատվական միջոցների համօգտա-
գործման և կիրառման համար. կիրառական 
ծրագրեր տրամադրողների (ASP) ծառայու-
թյուններ, որոնք հնարավորություն են 
տալիս կամ հեշտացնում են էլեկտրոնային 
տեղեկատվական միջոցների կամ տեղեկա-
տվության վերբեռնումը, ներբեռնումը, 
հոսքը, փոխանցումը, ցուցադրումը, բլոգների 
ստեղծումը, կապը, համօգտագործումը կամ 
այլ կերպ տրամադրումը հաղորդակցական 
ցանցերի միջոցով. չբեռնվող կիրառական 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում սոցիալական ցանցերի 
ստեղծման, վիրտուալ համայնքի ստեղծման 
և ձայնա-, տեսատվյալների, երաժշտության, 
լուսանկարչական պատկերների, տեքստերի, 
գրաֆիկայի և տվյալների փոխանցման 
համար. տեխնոլոգիական վեբ-կայքերի 
տրամադրում, որոնք հնարավորություն են 
տալիս օգտագործողներին վերբեռնել և 
համօգտագործել տեսատվյալներ, երաժշտու-
թյուն, լուսանկարներ, տեքստեր, գրաֆիկա 
և տվյալներ. բլոգների սպասարկում երրորդ 
անձանց համար. օգտագործողներին օնլայն 
համայնքի տրամադրում՝ տեղեկատվության, 
լուսանկարների, երաժշտության, ձայնա- և 
տեսաբովանդակության համօգտագործման, 
միակարգ օգտագործողներից հետադարձ 

կարծիքների ստացման, վիրտուալ համայնք-
ների ստեղծման և սոցիալական ցանցերում 
ներգրավման համար.

դաս 45. ինտերնետի հիմքով սոցիալական 
ցանցերի ստեղծման ծառայություններ, 
որոնք թույլ են տալիս օգտագործողներին 
հաղորդակցվել և համօգտագործել, պահել, 
փոխանցել, դիտել և ներբեռնել տեքստեր, 
պատկերներ, ձայնա- և տեսաբովանդակություն 
և այլ մուլտիմեդիային նյութեր. օնլայն 
սոցիալական ցանցերի ստեղծման ծառայու-
թյուններ. սոցիալական ցանցային վեբ-կայքերի 
տրամադրում զվարճությունների նպատակով:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20131305  (111) 21087
(220) 26.09.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 26.09.2023
(730) «Հիքսոս» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորք, տուն 
31, AM 
(442) 18.10.2013
(540) 

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

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

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

____________________
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(210) 20131350  (111) 21088
(220) 07.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 07.10.2023
(730) Ջոնս Լանգ ԼաՍալլ ԱյՓի, Ինք., US 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 

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

____________________

(210) 20131352  (111) 21089
(220) 07.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 07.10.2023
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 
Լիմիթիդ, GB 
(442) 18.10.2013
(540) 

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

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

____________________

(210) 20131409  (111) 21090
(220) 22.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 22.10.2023
(730) «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան փող. 
7/9 շենք, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(526) Բացի «Dolpass», «LIQVOR», «Долпасс», 
«ЛИКВОР» բառերից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կապույտ, վարդագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. կետորոլակ պարունակող ներարկ-
ման լուծույթ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20131413  (111) 21091
(220) 23.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 23.10.2023
(730) «Ագնոր ստրոյ» ՍՊԸ, Արագածոտնի 
մարզ, գ. Ագարակ, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, կապույտ, երկնագույն գունային հա մակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քավորումների տեղակայում:

____________________

(210) 20131432  (111) 21092
(220) 24.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 24.10.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

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

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

____________________

(210) 20131433  (111) 21093
(220) 24.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 24.10.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.11.2013

(540) 

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

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

____________________

(210) 20131434  (111) 21094
(220) 24.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 24.10.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մարմնա  գույն, բրոնզագույն, կանաչ, կապույտ և 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20131435  (111) 21095
(220) 24.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 24.10.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(526) «ԱԼՅՈՒՐ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. ալյուր:
____________________

(210) 20131436  (111) 21096
(220) 24.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 24.10.2023

(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, շագանակագույն, դեղին և սպիտակ 
գունա յին համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20131437  (111) 21097
(220) 24.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 24.10.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 
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(526) «Milk Chocolate» և «Premium Natural Milk 
Chocolate» գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, շագանակագույն, մոխրագույն, դեղին 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք:
____________________

(210) 20131438  (111) 21098
(220) 24.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 24.10.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր, ոսկեգույն, շագանակագույն 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20131439  (111) 21099
(220) 24.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 24.10.2023

(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, ոսկեգույն և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20131440  (111) 21100
(220) 24.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 24.10.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 
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(526) «МАЛИНА» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց վարդագույն, ոսկեգույն, կանաչ և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20131441  (111) 21101
(220) 24.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 24.10.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

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

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

____________________

(210) 20131442  (111) 21102
(220) 24.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 24.10.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանու շակագույն և արծաթագույն գունային 
հա մակ ցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20131443  (111) 21103
(220) 24.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 24.10.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, կանաչ, շագանակագույն, դեղին և 
սպի տակ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20131444  (111) 21104
(220) 24.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 24.10.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(526) «РАХАТ ЛУКУМ» և «МОЛОЧНЫЙ» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, դեղին, շագանակագույն, սպիտակ և 
կար միր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք:
____________________

(210) 20131445  (111) 21105
(220) 24.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 24.10.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.11.2013

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դեղին, բրոնզագույն, կանաչ, կա պույտ, 
շագանակագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20131446  (111) 21106
(220) 24.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 24.10.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ, բրոնզագույն, դեղին, մանու -
շակագույն, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20131447  (111) 21107
(220) 24.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 24.10.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, բրոնզագույն, կապույտ և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20131479  (111) 21108
(220) 28.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 28.10.2023
(730) Թաթուլ Խուդատյան, Երևան, 
Աերացիայի թաղ., 1-ին շ., բն. 28, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կանաչ, մուգ և բաց դեղին, կարմիր, 
նարնջա գույն, մանուշակագույն և  մուգ վարդա-
գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. սննդամթերքի առաքման 
ծառայություններ.

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

____________________

(210) 20131484  (111) 21109
(220) 28.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 28.10.2023
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ 
Օտվետստվեննոստյու «Վեստ Գրուպ», RU 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

45

ՄԱՍ 1

45

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 3 

25 .03 . 20 14

(210) 20131490  (111) 21110
(220) 28.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 28.10.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(526) «Թան» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ, դեղին, մոխրագույն և կար-
միր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. թան:
____________________

(210) 20131491  (111) 21111
(220) 29.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 29.10.2023
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 
8, բն. 55, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատ րաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակ ների 
համար, դիետիկ      հավելումներ  մարդկանց  
և  կենդանի  ների համար. մանկական 

սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյու թեր. ատամնալցման և ատամների 
ծե փապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն-
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

____________________

(210) 20131524  (111) 21112
(220) 01.11.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 01.11.2023
(730) «Էյջթի էլեքթրոնիքս» ՍՊԸ, Երևան, 
Իսակովի 32/9, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-
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 
տեղեկատվության թվային  այլ կրիչներ. 
կան խավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ:

____________________

(210) 20131527  (111) 21113
(220) 01.11.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 01.11.2023
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(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(526) «AMERICAN BLEND» արտահայտությունը 
և «BLUE» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ, երկնագույն և արծաթագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. գազի բալոններ վառիչների 
համար. ներծծող թուղթ  ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային  թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր  
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների կտրման 
համար. սիգարների ծխափողեր. սիգարետների 
ծխափողերի ծայրակալներ. սիգարների և 
սիգարետների խափողերի սաթե ծայրակալներ. 
մոխրամաններ, թքամաններ ծխախոտի համար. 
ծխամորճի տակդիրներ. հարմարանքներ 
ծխամորճերի մաքրման համար. սիգարետներ, 
պապիրոսներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթ-
ներ ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր. 
ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխա-
խոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 

պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. առանց ծխախոտի պապիրոսի 
պարկուճի մասեր. արկղեր սիգարների համար. 
արկղեր սիգարետների, պապիրոսների համար:

____________________

(210) 20130563 (111) 21114
(220) 29.04.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 29.04.2023
(730) ՕԱՕ «Բիոսինտեզ», RU 
(442) 05.06.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու-

ժական պատրաստուկներ. դիետիկ սնունդ և 
նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, սննդային հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիների համար:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20130566 (111) 21115
(220) 29.04.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 29.04.2023
(730) ՕԱՕ «Բիոսինտեզ», RU 
(442) 05.06.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու-

ժական պատրաստուկներ. դիետիկ սնունդ և 
նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, սննդային հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիների համար:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20130796  (111) 21116
(220) 11.06.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 11.06.2023
(730) Կաբուշիկի Կաիշա Տոշիբա (Տոշիբա 
Քորփորեյշն), JP 
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(442) 04.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 7. առևտրի ավտոմատներ. էլեկտրա

կան զոդման մեքենաներ, էլեկտրական գայ
լիկոնիչ (շարժական), ձեռքով կառավարվող 
մեխանիկական գործիքներ, կաղապարներ 
և դրոշմներ մետաղի ձևավորման համար, 
մետաղի մշակման համար նախատեսված 
այլ մեքենաներ և գործիքներ, շինարարական 
մեքենաներ և սարքավորումներ, վերելակներ. 
շարժասանդուղքներ, շարժական քայլուղիներ 
(իրենց բնույթով շարժասանդուղքներ), 
այլ բեռնող և բեռնաթափող մեքենաներ և 
ապարատներ, էլեկտրակայանների արտա
նետած ածխաթթու գազերի կլանման և պահ
պանման համար նախատեսված մեքենաներ 
և ապարատներ, կոյուղաջրերից արժեքավոր 
ռեսուրսներր կլանող և պահպանող մեքենաներ 
և ապարատներ, զտիչ մեքենաներ (քիմիական 
մշակման համար), քիմիական մշակման 
համար նախատեսված այլ մեքենաներ և 
ապարատներ, անտառահատման համար 
նախա տեսված սարքավորումներ, փայտա
մշակող սարքավորումներ, երեսպատման 
և նրբա տախտակ պատրաստելու համար 
մեքենաներ և սարքավորումներ, կիսահա ղորդ
չային արտադրության մեքենաներ և հա մա
կարգեր, հիդրավլիկ տուրբինների համար 
նախատեսված շեղբեր, հիդրավլիկ տուր
բինների ռոտորներ (տուրբինների պտտվող 
մաս), հիդրավլիկ տուրբիններ և դրանց 
կցամասեր, քամու տուրբինների շեղբեր, 
քամու տուրբիններ և դրանց կցամասեր, այլ 
տուրբիններ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների, հաղորդակային շարժիչներ 
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների), այլ՝ ոչ 
էլեկտրական պարզ շարժիչներ (բացառու թյամբ 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների), ճնշակներ (կոմ
պրեսորներ, մեքենաներ), կենցաղային օգտա
գործման էլեկտրական պոմպեր, ներքին 

պոմպեր, այլ պոմպեր, այլ օդաճնշական կամ 
հիդրավլիկ մեքենաներ և գործիքներ, ավտոմատ 
կնքող մեքենաներ, կենցաղային օգտագործման 
սպասք լվացող մեքենաներ, արդյունաբերական 
օգտագործման սպասք լվացող մեքենաներ, 
մեղրամոմով փայլեցնող էլեկտրական 
մեքենաներ, կենցաղային օգտագործման 
լվացքի մեքենաներ, արդյունաբերական 
օգտա գործման լվացքի մեքենաներ, փոշե
կուլներ, կերակրի էլեկտրական խառնիչներ, 
քիմմաքրման մեքենաներ, արդյունաբերական 
օգտագործման լվացքի մամլիչներ, հագուստի 
էլեկտրական չորացնող սարքեր, պահա
ծոներ բացող էլեկտրական սարքեր, հյութի 
մզվածք պատրաստող էլեկտրական մեքե
նաներ, էլեկտրական սրճաղացներ, սուրճի 
էլեկտրական խառնիչներ, ավտոմատ 
սրճաղացներ և սուրճի խառնիչներ, դանակ 
սրող մեքենաներ, կենցաղային օգտա
գործման հատակի փայլեցման սարքեր, 
արդյունաբերական օգտագործման հատակի 
փայլեցման սարքեր, կենցաղային օգտա
գործման սննդի վերամշակման էլեկտրական 
սարքեր, արդյունաբերական օգտագործման 
սննդի վերամշակման էլեկտրական սար
քեր, մեխանիկական ավտոկայանման համա
կարգեր, գնդիկավոր առանցքակալ, այլ 
մեխա նիկական տարրեր (բացառությամբ վեր
գետնյա տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների), գազոնահնձիչներ, 
թափոնների խտացման մեքենաներ և ապա
րատներ, թափոնների ջարդիչ մեքենաներ, 
շարժիչների համար նախատեսված մեկնար
կիչներ, ավտոմատ շարժիչներ և մեխանիկական 
շարժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանս պորտային միջոցների համար նա խա
տեսվածների (ներառյալ՝ ավտոմատ շարժիչ
ների և մեխանիկական շարժիչների համար 
նախատեսված մասեր), արևային ավտո
մատ գեներատորներ (համաժամանակյա 
գեներատորներ), այլ ավտոմատ գեներատորներ 
(համաժամանակյա գեներատորներ), արևա
յին մեխանիկական գեներատորներ, այլ 
մեխանիկական գեներատորներ.

դաս 9. էլեկտրաաղեղային զոդման 
ապարատներ, մետաղը կտրելու մեքենաներ 
(էլեկտրաաղեղային զոդման, գազի և պլազմայի 
օգնությամբ), լազերային զոդման մեքենաներ, 
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զոդման էլեկտրական ապարատներ, օզոնա
րարներ, էլեկտրոլիզարարներ, էլեկտրոնային 
շարժիչով հսկման սարքեր (ավտոմեքենաների 
համար), դրամարկղային մեքենաներ, դրամի 
հաշվման և տեսակավորման մեքենաներ, 
բանկոմատներ (ավտոմատ դրամարկղային 
մեքենաներ), ընտրաձայների հաշվման մեքե
նաներ, մեքենաներ հաշիվներ կազմելու 
համար. կուտակիչլիցքավորման կայանների 
սարքավորանքներ, ավտոլիցքավորման 
կայան ների սարքավորանքներ, հրդեհի ազդա
նշանիչներ. գազաազդանշանիչներ, ԴՆԹ
չիպեր, ԴՆԹտեստերի ապարատներ, այլ 
լաբո րատոր ապարատներ և գործիքներ, 
ֆոկուսավորող հայելիներ, լամպեր մագնեսոնի 
բռնկման համար, որոնք օգտագործում են 
լուսանկարչության մեջ, լուսանկարչության մեջ 
օգտագործվող բռնկալամպեր, լուսանկարչական 
ապարատներ, լուսանկարչական այլ սարքեր 
և ապարատներ, կինեմատոգրաֆիական 
սարքեր և ապարատներ, խոշորացույցներ, 
օպտի կական այլ ապարատներ և գործիքներ, 
հեռուս տաչափման ապարատներ, ջրի 
որակի վերահսկման համակարգով հագե
ցած ապարատներ, բիոքիմիական անալի
զարարներ, էլեկտրոնային կշեռքներ, 
տես տա վորող ապարատներ կիսահաղորդիչ 
սարքվածքների և սարքերի համար, սարքեր 
ռենտգենային կամ գամմա ճառագայթման 
խտության չափման համար, սարքեր գամմա 
ճառագայթման մակարդակի չափման համար, 
էլեկտրամագնիսական ծախսաչափեր, 
խելա միտ հաշվիչներ, էլեկտրաէներգիայի 
հաշվիչ ներ, այլ չափման և տեստավորման 
սարքեր և ապարատներ, էլեկտրական 
կուտա կիչների լիցքավորման սարքեր, 
վարդակներ, խցակներ վարդակների համար, 
խրոցակներ (շտեկերներ). ապահովիչներ, 
տրանսֆորմատորներ, փոխակերպիչներ, 
ինդուկ ցիոն լարման կարգավորիչներ, 
կոնդենսատորներ, ավտոմատ անջատիչներ 
(հոսանքահատիչներ), անջատիչներ, բազմա
վարդակ վահանակներ, լուսավորման արգե
լակներ, էլեկտրական ռելեներ, հակադարձ 
փոխակերպիչներ, միացուցիչներ, հոսանքի 
ուղղիչներ (ապահովիչներ), դիմադրության 
կոճեր, ստատիկ հզորության կոնդենսատորներ, 
ներթափանցման անջատիչներ, բաշխման 

տուփեր, բալաստային դիմադրություններ, 
ավտոմատ վակումային փոխարկիչներ, սարքեր 
և ապարատներ էներգիայի վերահսկման և 
բաշխման համար, պտտվող կերպափոխիչներ, 
ֆազակոմպենսատորներ, լուսագալվանական 
պանելներ, կարգավորիչ կայունարարներ, 
հզորության լուսագալվանական գեներատորներ 
և դրանց մասեր, չոր մարտկոցներ, կու տա
կիչներ, ֆոտովոլտայիկ տարրեր (ֆոտո
էլեմենտներ), վերալիցքավորվող սարքերի 
մարտկոցներ, արևային մարտկոցներ, վառե
լիքային տարրեր, լիթիումիոնային մարտ
կոցներ, այլ մարտկոցներ և սնուցման 
տար րեր, էլեկտրաէներգիայի հաշվիչներ. էլեկ
տրական հոսաորոնիչներ, օսցիլոգրաֆներ 
(տատանագրիչներ), այլ էլեկտրական և 
մագնի սական փորձարկման և չափիչ սարքեր, 
էլեկտրական լարեր և մալուխներ, էլեկտրական 
արդուկներ, մազերի գանգրացման համար 
էլեկտրական սարքեր, էլեկտրական զումմեր
ներ, հեռախոսային ապարատներ, շարժական 
(բջջային) հեռախոսներ, շարժական (բջջային) 
հեռախոսների լիցքավորման սարքեր, տեսա
հեռախոսային սարքավորանք, հեռա խո սա
յին կայաններ, հեռախոսային հանգույցներ, 
ընդունահաղորդիչներ, ցանցային համակցող 
սարքեր (AC ադապտեր), հեռուստատեսային 
ընդունիչներ, հեռուստատեսային հաղորդիչներ, 
հեռուստատեսային խցիկներ, մալուխային 
հեռուս տատեսության խցիկներ, մալուխային 
հեռուստատեսության մոնիտորներ, մալու
խային հեռուստատեսության սարքա վորումներ, 
ժամացույցներով ռադիոընդունիչներ, ավտո
մեքենաների մագնիտոլաներ, այլ ռադիո
ընդունիչներ, ռադիոհաղորդիչներ, սարքեր և 
սարքավորանք ռադիո և հեռուստահաղորդման 
համար, մեքենաներ և սարքավորումներ 
ռադիոկապի համար, մեքենաներ և սարքա
վորումներ ռադիոկապի օգտագործմամբ, 
ֆաքսիմիլային ապարատներ, դրանց մա սեր 
և աքսեսուարներ, մագնիտոֆոններ, ձայնա
կասետային նվագարկիչներ՝ ռադիոյով, 
թյուներներ, նվագարկիչներ, ձայնագրող 
մեքե նաներ և սարքավորումներ, թվային 
ձայնանվագարկիչներ, կոմպակտ սկավա
ռակների նվագարկիչներ, ձայնակասետի 
նվագարկիչով և ռադիոյով համատեղված 
կոմպակտ սկավառակների նվագարկիչներ, 
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բարձրախոսներ, DVD նվագարկիչներ, DVD 
ձայնագրող սարքեր, DVD սկավառակակիրներ, 
տեսախցիկներ, տեսամագնիտոֆոններ, տեսա
սկավառակների նվագարկիչներ, թվային 
տեսասկավառակների ձայնագրող սարքեր, 
թվային լուսաշրջանակներ, հսկման խցիկներ, 
թվային խցիկներ, թվային տեսախցիկներ, 
մագնիտոֆոնների համար մագնիսական 
ժապավեններ, տեսամագնիտոֆոնների հա մար 
մագնիսական ժապավեններ, տեսասկա
վա  ռակների նվագարկիչների համար 
տեսա սկավառակներ, ձայնապնակների 
նվա  գար  կիչների համար ասեղներ, ձայ նա
յին քարթրիջներ, ձայնասարքերի աղ մուկի 
նվազեցման սարքեր և բլոկներ, ձայնա
ուժեղարարներ, միկրոֆոններ, ականջա
կալներ, ձայնի ուժեղարարներ (էկվալայզերներ), 
ալեհավաքներ, համակարգեր և պարագաներ 
հասարակությանը իրազեկման համար, այլ 
էլեկտրական հաղորդակցական մեքենաների և 
ապարատների համար մասեր և աքսեսուարներ, 
այլ էլեկտրական հաղորդակցական մեքենաներ 
և սարքավորումներ, էլեկտրաստատիկ լուսա
պատճենահանման սարքեր, էլեկտրա
ստատիկ պատճենահանման մեքենաներ, 
պատկերամուտներ, պատճենահանման ֆուն
կցիա պարունակող բազմաֆունկցիոնալ 
արտաքին սարքեր, տպիչներ, պատ կերա
մուտների և ֆաքսիմիլային ապարատների 
գործառույթներով սարքեր, անձնական 
համա կարգիչներ, համակարգիչներ, USB 
հիշողության քարտեր, համակարգիչների հետ 
օգտագործման տպիչներ, համակարգիչների 
հետ օգտագործման մագնիսական ժապավեն
ներով և սկավառակային համակարգերով 
հագեցած ապարատներ, ցուցասարքեր համա
կարգիչների համար, քարտեր ընթերցող սարքեր 
համակարգիչների համար, համակարգիչների 
մոնիտորներ, համակարգիչների ստեղնաշարեր, 
համակարգիչների մկնիկներ, տեքստային 
պրոցեսորներ, ընթերցող (հաշվող) և (կամ) 
գրանցող սարքեր՝ ինտեգրալային սխեմաների 
վրա հիշողության քարտերի համար, 
սմարթֆոններ, անձնական օրգանայզերներ’ 
ինտերնետ մուտքի, էլեկտրոնային նամակ
ների, տեսատեղեկատվության և տվյալների 
ուղարկման և ստացման ֆունկցիաներով, 
անձնական օրգանայզերներ, թվային տեսա

խցիկների տպիչներ, կոշտ սկավառակների 
սկավառակակիրներ, մասեր և աքսեսուարներ 
էլեկտրաստատիկ պատճենահանման մեքենա
ների և տպիչների համար, համակարգչային 
սերվերներ, մեքենաներ և ապարատներ 
դրամարկղային տերմինալների համակարգերի 
համար, դրանց մասեր և աքսեսուարներ, 
շտրիխ կոդեր ընթերցող սարքեր, շտրիխ 
կոդերի տպիչներ, ռադիոազդանշանի հաճա
խության որոշման գրանցող և ընթերցող 
սարքեր, ինքնասպասարկման կրպակներ, 
թվային տեղեկատվական պանելների համա
կարգեր, ռենտգենյան արատանշման 
սարքեր, ուլտրաձայնային արատանշման 
սարքեր, մեծ չափի ցուցասարքերով հագեցած 
էլեկտրական և (կամ) էլեկտրոնային ապա
րատներ, ռենտգենյան խողովակներ, 
ռենտ գենյան պատկերի ուժեղարարներ, 
էլեկտրոնային խողովակներ, ճառագայթման 
դետեկտորներ, այլ էլեկտրոնային խողովակներ, 
կիսահաղորդիչներ, ինտեգրալային սխե
մա ներ, տպատախտակներ, կոշտ կրիչ, 
ինտեգրալային սխեմաների վրա հիշողության 
քարտեր, այլ էլեկտրոնային սխեմաներ, 
ժապավենի վրա գրանցված համակարգչային 
ծրագրեր, սկավառակների վրա գրանցված 
համակարգչային ծրագրեր, ախտորոշման 
և թերապևտիկ բժշկական սարքերի 
համակարգչային ծրագրեր, հիվանդա նոց
ներում տեղեկատվության կառավարման 
համակարգչային սարքավորանք և համա
կարգչային ծրագրեր, էլեկտրոնային բժշկական 
համակարգչային սարքավորանք պատկեր
ների կառավարման համար (պատկերների 
արխիվացման և հաղորդման համակարգեր) և 
համակարգչային ծրագրեր, համակարգչային 
ծրագրեր, այլ համակարգչային ծրագրեր և 
ծրագրային ապահովում, լուսադիոդային 
ցուցասարքեր, հեղուկաբյուրեղային ցուցա
սարքեր, հեղուկաբյուրեղային պրոյեկտորներ, 
այլ էլեկտրոնային մեքենաներ, ապարատներ 
և դրանց մասեր, կապի արբանյակներ, այլ 
արբանյակներ, ակնոցներ (պենսնե և սպորտային 
ակնոցներ), համակարգչային տեսախաղեր, 
տեսախաղերի համար նախա տեսված ձեռքով 
կառավարվող սարքեր, հեղուկաբյուրեղային 
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ցուցասարքերով խաղեր, դյուրատար սարքերի 
էլեկտրոնային սխեմաներ և կոմպակտ 
սկավառակների վրա գրանցված ծրագրեր, 
էլեկտրոնային երաժշտական գործիքների 
ավտոմատ վերարտադրման էլեկտրոնային 
սխեմաներ և կոմպակտ սկավառակների վրա 
գրանցված ծրագրեր, ձայնա- և տեսագրված 
տեսասկավառակներ և տեսաժապավեններ, 
էլեկտրոնային հրապարակումներ.

դաս 10. կոսմետիկական մերսման սարքեր 
և ապարատներ, բժշկական օգտագործման 
կենսաքիմիական անալիզատորներ, բժշկական 
օգտագործման ռենտգենյան համակարգչային 
տոմոգրաֆիայի համակարգեր, բժշկական 
օգտագործման ուլտրաձայնային արատանշման 
սարքեր, բժշկական օգտագործման ռենտ-
գենյան արատանշման սարքեր, մագնիսա-
ռեզոնանսային համակարգեր, միջուկային 
բժշկության համակարգեր, ներդիտակներ 
(էնդոսկոպներ), բժշկական օգտագործման 
ներդիտակներ (էնդոսկոպներ), բժշկական 
օգտագործման ախտորոշման պատկերման 
ապարատներ, ուլտրաձայնային թերապիայի 
մեքենաներ և ապարատներ, ռադիացիոն 
թերապիայի սարքավորումներ և գործիքներ, 
այլ բժշկական մեքենաներ և ապարատներ, 
կենցաղային օգտագործման էլեկտրական 
մերսման սարքեր.

դաս 11. արդյունաբերական վառա րան   -
ներ, միջուկային ռեակտորներ (ատո   մա-
յին ռեակտորներ), արևային վառա րան   ներ, 
արդյունաբերական կաթսաներ, արդյու նա-
բերական օգտագործման օդորակիչներ, ջերմային 
պոմպեր, սառնախցիկներ, սառնարանային և 
սառնախցիկային ցուցատուփեր, սառնարանային 
մեքենաներ, սառույցի մեքենաներ, այլ 
սառեցնող մեքենաներ և սարքավորումներ, 
արդյունաբերական օգտագործման հագուստի 
չորացման մեքենաներ, արդյունաբերական 
օգտագործման խոհարարական սարքա-
վորումներ, արդյունաբերական օգտագործման 
սպասքի չորացման մեքենաներ, արդյու-
նաբերական օգտագործման սպասք 
ախտա հանող սարքեր, արդյունաբերական 
օգտագործման կեղտաջրերի մաքրման 

պահոցներ (ռեզերվուարներ), արդյունա-
բերա կան օգտագործման սեպտիկ 
պա հոց ներ (ռեզերվուարներ). արևային ջրա-
տա քացուցիչներ, ջրի մաքրման սարքեր, 
էլեկտրական լամպերի վարդակներ, անդրա-
դարձող լամպեր (ջերմարձակ լամպեր), 
ինֆրակարմիր լամպեր (բացառությամբ բժշկա-
կան օգտագործման), շիկացման լամպեր, 
հալոգեն լամպեր, նեոնային լամպեր, ոսպնյակ, 
արտացոլիչ և մարտկոց պարունակող լամպեր, 
ցոլարձակ լամպեր, ցերեկային լույսի լամպեր, 
պրոյեկցիոն լապտեր, քսենոնային լապտեր, 
յոդի փոքր պարունակությամբ վոլֆրամ-
հալոգեն լամպեր, մետաղական հալիդե 
լամպեր, լուսարձակող դիոդային լամպեր, 
մանրաչափ լամպեր, գրպանի լուսարձակներ, 
ավտոմեքենայի լուսարձակներ, շիկացման թել, 
լուսավորման համար լապտերներ, շիկացման 
լամպեր, շիկացման լամպերի կցամասեր, այլ 
էլեկտրական լամպեր և այլ լուսավորող սարքեր, 
կենցաղային օգտագործման ճառագայթող 
(լուսարձակող) տաքացուցիչներ, ոտքերը 
տաքացնող կենցաղային օգտագործման 
ճապո նական էլեկտրական սարքեր, 
ճապոնական էլեկտրական տաքացվող 
թա վաներ, կենցաղային օգտագործման օդա-
տա քացուցիչներ, մազերի էլեկտրական 
չորացուցիչներ (ֆեն), կենցաղային օգտա-
գործման սենյակային օդորակիչներ, էլեկ-
տրական օդափոխիչներ, էլեկտրական 
սենյակային օդազտիչներ, էլեկտրական 
հովացնող օդափոխիչներ, օդի էլեկտրական 
խո նա վարարներ, օդի էլեկտրական չորուցիչներ, 
էլեկտրական վերմակներ, կենցաղային 
օգտագործման ջրատաքացուցիչներ, կեն-
ցա ղային օգտագործման պահեստային 
տեսակի ջրատաքացուցիչներ, կենցաղային 
օգտագործման էլեկտրական խոհարարական 
վառարաններ, միկրոալիքային վառարաններ, 
տոստեր պատրաստելու համար նախատեսված 
էլեկտրական ջեռոցներ, եռոցներ, կենցաղային 
օգտագործման էլեկտրական սառնարաններ, 
կենցաղային օգտագործման էլեկտրական 
սառնախցիկներ, բրինձ եփող ավտոմատ 
վառարաններ, էլեկտրական խոհարարական 
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տաք ափսեներ, գոլորշիով պատրաստող 
ավտոմատ կաթսա, կենցաղային օգտագործման 
էլեկտրական թխող մեքենաներ, էլեկտրական 
փոքր կաթսաներ (կճուճներ), սուրճի էլեկտրական 
կեղտազատիչներ, ձու պատրաստելու համար 
նախատեսված կենցաղային օգտագործման 
էլեկտրական ջեռոցներ (սարքավորումներ), 
ադիբուդի պատրաստող կենցաղային 
օգտա գործման էլեկտրական ջեռոցներ 
(սարքավորումներ), համբուրգեր պատրաստող 
կենցաղային օգտագործման էլեկտրական 
ջեռոցներ (սարքավորումներ), վաֆլի 
պատրաստող կենցաղային օգտագործ ման 
էլեկտրական ջեռոցներ (սարքավորումներ), 
պաղպաղակ պատրաստող կենցաղային 
օգտագործման սարքավորումներ, բրնձից 
պատրաստված թխվածք պատրաստող 
կենցաղային օգտագործման էլեկտրական 
մեքենաներ, յոգուրտ պատրաստող կենցա
ղային օգտագործման էլեկտրական սարքա
վորումներ, կենցաղային օգտագործ ման 
խորովող էլեկտրական սարքավորումներ, 
կենցաղային օգտագործման էլեկտրական 
ճնշման վառարաններ, ջրի էլեկտրական 
սառեցուցիչներ, կենցաղային օգտագործման 
էլեկտրական հագուստի չորացման 
սարքավորումներ, կենցաղային օգտագործման 
համար նախատեսված իոնարարներ՝ օդի 
մշակման համար, ոտքերը տաքացնող 
էլեկտրական սարքեր, այլ կենցաղային 
էլեկտրա տաքացուցիչ տեխնիկա, գազի 
կրակայրիչներ, գազի վառարաններ, առանց 
ոտքերի շարժական սեղանաձև գազօջախներ, 
այլ՝ ոչ էլեկտրական խոհարարական ջեռու
ցիչներ, խոհանոցային սեղաներեսներ, 
խոհա նոցային լվացարաններ, կենցաղային 
ջրմուղային ջրի զտիչներ, զուգարանակոնքեր՝ 
ջրային լվացման ողողիչներով:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20130919  (111) 21117
(220) 10.07.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 10.07.2023
(730) Կահլուա ԷյՋի սի/օ Թեսթաթորիս, CH 
(442) 18.11.2013

(540) 

(526) «EST:», «1936» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20130973  (111) 21118
(220) 18.07.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 18.07.2023
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 
Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 20.08.2013
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(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. 

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

____________________

(210) 20130974  (111) 21119
(220) 18.07.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 18.07.2023
(730) «Վեսթ Գրուփ» ՍՊԸ, RU 
(442) 20.08.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա_

ռությամբ գարեջրի):
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20131068  (111) 21120
(220) 05.08.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 05.08.2023
(730) ԷյջՔեյ Սինո-ՅուԷս Ֆեշն Քո., Լիմիթիդ, 
HK 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչի պայուսակներ, 

համա  կարգչի պատյաններ, բջջային 
հեռա  խոսների պատյաններ, հաշվիչ, 
պատ յաններ՝պատրաստված հատուկ լուսա-
նկարչական սարքերի և գործիքների համար, 
արևային ակնոցներ, համակարգչային 
կցասարքեր, լիցքավորման սարքեր էլեկտրո-
նային մարտկոցների համար, վարդակներ 
(խրոցներ և խրոցակներ) և այլ կապող 
հարմարանքներ (էլեկտրոնային միացումներ), 
սաղավարտներ (պաշտպանիչ) սպորտի 
համար, կրակմարիչներ, ձայնագրող սարքեր, 
կապի սարքավորումներ, էլեկտրական տուփերի 
համար նախատեսված պարագաներ (լարեր, 
մալուխներ), էլեկտրական հակաառևանգման 
համակարգեր, չափող գործիքներ, արևային 
մարտկոցներ, պատահարներից պաշտպանող 
անձնական օգտագործման համար սարքեր, 
հեռադիտակներ, փաստաթղթերի իսկությունը 
ստուգող սարքեր.

դաս 18. ճանապարհորդական ճամպրուկ-
ներ, ուսապարկեր, դրամապանակներ, ձեռքի 
պայուսակներ, սպորտային պայուսակներ, 
թղթապանակներ, դպրոցական պայուսակներ, 
ճանապարհորդական ճամպրուկների համար 
նախատեսված գոտիներ, անձրևանոցներ, 
հագուստ ընտանի կենդանիների համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
գուլպաներ, ձեռնոցներ, շարֆեր, սպորտային 
կոշիկներ, անջրանցիկ հագուստ, բաճկոններ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20131082  (111) 21121
(220) 07.08.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 07.08.2023
(730) Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Ժիրավոյ կոմբինատ», RU 
(442) 20.09.2013
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

53

ՄԱՍ 1

53

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 3 

25 .03 . 20 14

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

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

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

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

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

____________________

(210) 20131127  (111) 21122
(220) 16.08.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 16.08.2023
(730) «Ինթրա վիրես» ՓԲԸ, 0023, 
Արշակունյաց պող. 2ա, 9-րդ հարկ, AM 
(442) 06.09.2013
(540) 

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

(511) 
դաս 45. իրավաբանական, փաստաբանա-

կան  ծառայություններ. անվտանգության ծա -
ռա  յություններ սեփականության և անհատի 
պաշտ պանության համար. այլ անձանց կողմից 
մատուց վող անհատական և սոցիալական 
ծա ռայություններ անհատի կարիքները հոգալու 
համար:

____________________

(210) 20131214  (111) 21123
(220) 11.09.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 11.09.2023
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(442) 04.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20131243  (111) 21124
(220) 17.09.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 17.09.2023
(730) «Րութ այթիէսփի» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Չարենցի 52, AM 
(442) 04.10.2013
(540) 

(526) «INFORMATION TECHNOLOGIES SERVICE 
PROVIDER»  արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ կանաչ, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

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

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

դաս 41. մասնագիտական կրթություն 
(ուսուցում). ուսումնական գործընթացի կազ-
մակերպում.

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

____________________

(210) 20131244  (111) 21125
(220) 17.09.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 17.09.2023
(730) «Րութ այթիէսփի» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Չարենցի 52, AM 

(442) 04.10.2013
(540) 

(526) «INFORMATION TECHNOLOGIES SERVICE 
PROVIDER» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կանաչ, բաց և մուգ կապույտ, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 9. գիտական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության թվային  այլ կրիչներ. 
կան խավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. հաշվիչ մեքենաներ, տեղե-
կատվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրա գրային 
ապահովում.

դաս 41. մասնագիտական կրթություն 
(ուսուցում). ուսումնական գործընթացի կազ-
մակերպում.

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

____________________
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(210) 20131255  (111) 21126
(220) 18.09.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 18.09.2023
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգ, US 
(442) 04.10.2013
(310) N 85952455   (320) 06.06.2013   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 10. ատամնաբուժական սարքեր և 

գործիքներ, այն է՝ ատամների սպիտակեցման 
պատրաստուկով նախապես լցված գրիչ-
ներարկիչների տեսքով ապլիկատորներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20131302  (111) 21127
(220) 26.09.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 26.09.2023
(730) «Արարատ քոնսալթինգ» ՓԲԸ, Երևան, 
Կիևյան 4, բն. 16, AM 
(442) 06.11.2013
(540) 

(526) «LAW FIRM» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ 
և խորհրդատվություն:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20131324  (111) 21128
(220) 02.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 02.10.2023

(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ գույնով:
(511) 

դաս 21. շիշ.
դաս 29. մուրաբա, կոմպոտ, կաթ և 

կաթնամթերք, սննդային յուղեր և ճարպեր:
____________________

(210) 20131325  (111) 21129
(220) 02.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 02.10.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 
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(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ գույնով:
(511) 

դաս 21. շիշ.
դաս 29. մուրաբա, կոմպոտ, կաթ և 

կաթնամթերք, սննդային յուղեր և ճարպեր:
____________________

(210) 20131331  (111) 21130
(220) 02.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 02.10.2023
((730)) Ազատ Արամայիսի Պողոսյան, RU 
(442) 18.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
____________________

(210) 20131376  (111) 21131
(220) 14.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 14.10.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
____________________

(210) 20131386  (111) 21132
(220) 16.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 16.10.2023
(730) ԻՈւայՋիԷն Լիմիթիդ, BS 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. ապրանքների խթանման 

ծառայություններ. աշխատակիցների հաստիք-
ների հետ կապված խորհրդատվություն, 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում. 
հաշվապահական փաստաթղթերի, գրքերի 
վարում և աուդիտ. հարկագրերի կազ մում 
և դրանց կազմման հարցերով խորհրդա-
տվություն, հաշվապահական հաշվառման 
ծառայություններ, աուդիտորական և խորհրդա-
տվական ծառայություններ գործարարության 
ասպարեզում. գովազդ համացանցի միջոցով. 
գործերի կառավարում գործարարության 
ասպարեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. խորհրդակ-
ցություն, խորհրդատվություն և տեղե կա-
տվություն գործարարության ասպարեզում. 
գործարար տեղեկատվության տրամադրում. 
գրասենյակային ծառայություններ. հասա-
րա կական կարծիքի ուսումնասիրում. շու-
կայի ուսումնասիրում. իրավիճակի և 
շուկայի հետազոտման ծառայություններ. 
գործարար հետազոտություն ֆինանսական 
ծառայությունների բնագավառում. շուկայա-
վարման հետազոտություն. շուկայավարման 
հետազոտության արդյունքների վերլուծություն. 
տեղեկատվության մշակում. գործարար, 
կոմերցիոն և առևտրային նպատակներով 
շնորհանդեսների, ներկայացումների կազ-
մա կերպում. գործերի կառավարման 
խորհրդա  տվություն գործարարության աս պա-
րեզում. գործերի կառավարման օժան դա-
կություն գործարարության ասպա րեզում. 
խորհրդատվական ծառայություններ առևտրային 
գործարքների ոլորտում. կաղապարման 
ծառայություններ գործարարության ասպարե զում. 
վերակառուցման ծառայություններ գործարա-
րության ասպարեզում. խորհրդատվական 
ծառայություններ մտավոր սեփականության 
կառավարման ոլորտում. անձնակազմի հետ 
կապված ծառայություններ. անձնակազմի 
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կառավարման խորհրդատվություն. համա-
կարգ չային տվյալների հիմնապաշարում 
տեղեկատվության համակարգում. ավտոմա-
տացված տվյալների հիմնապաշարի վարում. 
վերոհիշյալ ծառայությունների մատուցում, 
այդ թվում` էլեկտրոնային կամ օնլայն 
եղանակով համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարի կամ համացանցի միջոցով. 
վերոհիշյալ ծառայություններին վերաբերող 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն.

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն. 
ֆինանսների կառավարում, ֆինանսների 
հետ կապված հարցերով օժանդակություն, 
խորհրդակցություն, խորհրդատվություն, տեղե-
կա տվություն և հետազոտություն.  հարկ ման 
հետ կապված խորհրդատվություն. հարկերի և 
տուրքերի հետ կապված  խորհրդատվություն. 
խորհրդատվական ծառայություններ հարկերի 
հաշվառման ոլորտում. հարկերի գանձման հետ 
կապված խորհրդատվություն. միջազգային 
ֆինանսական հարցերի հետ կապված 
խորհրդատվություն. փոխանցիկ գնորոշման 
և հարկերի օպտիմալացման նպատակով 
տրամաբանական շղթաների կառավարման 
ծառայություններ. անկարողության և սնան-
կության հետ կապված ծառայություններ. 
ներդրումային ծառայություններ. ֆինանս-
ների գնահատման ծառայություններ. 
բաժնետիրական ֆինանսավորման ծառա-
յու թյուններ. բաժնետիրական ֆինան սա-
վորման հետ կապված խորհրդատվություն. 
բաժնետիրական գույքի գնահատում. 
անշարժ և շարժական գույքի և անձնա կան 
սեփականության գնահատում. ֆինանս-
ների հետ կապված վերլուծություն և 
խորհրդատվություն, այն է` սնանկ վիճակում 
հայտնված ընկերությունների վերակառուցում. 
ապահովագրական խորհրդատվություն, 
այն է` ապահովագրության կարգավորման 
օժան դակություն և խորհրդատվություն. 
մտավոր սեփականության գնահատման 
ծառայություններ. գույքի գործակալություններ 
և գույքի կառավարման հետ կապված 
ծառայություններ. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված ծառայություններ, այն է` անշարժ գույքի 

գնահատում. ֆինանսական տեղեկատվության 
տրամադրում. ապահովագրություն. արտա-
դրամիջոցների ներդրման հետ կապված 
խորհրդատվություն. ներդրումների հետ 
կապված խորհրդատվություն. միջոցավորման 
ծառայություններ. բոլոր վերոհիշյալ ծառայու-
թյունների տրամադրում, այդ թվում՝ համա-
կարգչային տվյալների հիմնապաշարի կամ 
համացանցի միջոցով էլեկտրոնային կամ 
օնլայն եղանակով. ֆինանսների վերլուծություն. 
քլիրինգային ծառայություններ. ֆինանսական 
հովանավորություն. հոգաբարձական ծառա-
յու թյուններ. ֆինանսների գնահատում 
(ապահովագրություն, դրամագործություն, 
անշարժ գույք). առևտրա-արդյունաբերական 
գործու նեության լուծարում (ֆինանսական 
ծառայություններ). դրամավարկային գործառ-
նությունների հետ կապված ֆինանսական 
ծառայություններ, վերոհիշյալ ծառայությունների 
հետ կապված տեղեկատվություն, խորհրդա-
տվություն և խորհրդակցություն:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20131478  (111) 21133
(220) 25.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 25.10.2023
(730) Մարինե Օգանեսյան, RU 
(442) 18.11.2013
(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 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
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փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում.

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու թյուն-
ներ. առևտուր.

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
մասնավորապես՝ հագուստի դիզայնի 
խորհրդա տվական ծառայություններ, ձևավոր-
ման ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20131507  (111) 21134
(220) 31.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 31.10.2023
(730) «Թամարա և Անի» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավթաշեն 3-րդ թաղ, 10-րդ շ., բն. 9, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(526) Բացի «ANI» բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:

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

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր. մասնավորապես՝ կարագ, 
սերուցքային կրեմ, սերուցք, հարած սերուցք, 
յոգուրտ, ըմպելի յոգուրտ, մածուն, կեֆիր, թան, 
շիճուկ, կաթով և կաթնային հիմքով ըմպելիքներ, 
սննդային պարզ սպիտակուցներ,  կաթնային 
կոկտեյլներ, պանիրներ, պանրիկներ, շոռեր, 
կաթնաշոռեր, քաղցրաշոռեր.

դաս 30. թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ, հաց, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, 
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք, սառույց, մասնավորապես՝ 
պաղպաղակով բիսկվիտներ, նրբաբլիթներ, 
ամոքահունց բուլկիներ, բուլկիներ, պաղ-
պաղակով վաֆլիներ, կապակցող նյութեր 
սննդային սառույցի համար, հրուշակեղեն 
նոր տարվա տոնածառերը զարդարելու 
համար, խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն), 
սառեցրած յոգուրտ, կակաո, կակաոյից 
պատրաստված սննդամթերք, կարամելներ, 
կաթով շիլա, սառույց սառեցման համար, 
բնական կամ արհեստական սառույց, սննդային 
սառույց, սառնաշաքար (նաբաթ), քաղցր 
կաթնազանգված հրուշակեղենի համար (եփած 
կրեմ), պաղպաղակ, մրգային պաղպաղակ 
(շերբեթ), շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ, 
որոնք պարունակում են կաթ, թխվածքաբլիթ, 
պաղպաղակի փոշի.

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

դաս 35. գովազդային նյութերի հրատա-
րակում.

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում), 
կրկնօրինակում, դաստիարակում նախա-
դպրոցական հիմնարկներում, ֆիզիկական 
դաստիարակություն, տեղեկատվու թյուն կրթու -
թյան և դաստիարակության հարցերով, 
տե ղե  կա տվություն հանգստի հարցերով, 
տե ղե  կա տվություն զվարճության հարցերով, 
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առողջարարական ակումբներ, զվարճանքի և 
մշակութա-լուսավորական ակումբներ, կրոնա-
կան կրթություն, մարմնամարզության ուսուցում, 
հեռակա ուսուցում, գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրմամբ), պարահանդեսների 
կազմակերպում, ցուցահանդեսների կազ-
մա կերպում մշակութա-լուսավորական նպա-
տակ  ներով, հանգստի կազմակերպում, 
վեհա  ժո ղովների (կոնգրեսների) կազմակերպում 
և անց կացում, սեմինարների կազմակերպում և 
անցկացում, սիմպոզիումների կազմակերպում 
և անցկացում, կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում, հմտությունների ուսուցման 
կազմակերպում և անցկացում, գեղեցկության 
մրցույթների կազմակերպում, ուսումնական 
կամ զվարճալի մրցանակաբաշխությունների 
կազմակերպում, հանգստի բազաներում 
զվարճությունների կազմակերպում, սպորտային 
մրցումների կազմակերպում, մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության 
կամ ուսուցման հարցերով), սպորտային 
ճամբարներ, հանդիպումների ծրագրերի կազ-
մում (զվարճություններ), թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա-
հանդեսներ), կրթադաստիարակչական ծառա-
յու թյուններ, նվագախմբերի ծառայություններ. 
ներկայացումների տոմսերի ամրագրում, 
ներկայացումների կազմակերպում (իմպրեսա-
րիոների ծառայություններ), թատերականացված 
ներկայացումներ, տեսագրում, միկրոֆիլմերի, 
մուլտֆիլմերի կամ կինոֆիլմերի և տեսա-
ֆիլմերի ստեղծում, մասնավորապես՝ 
մշակութային և տեղեկատվական նպատակ-
ներով. տեսագրությունների մոնտաժում. 
զվարճություններ, հեռուստատեսային զվար-
ճալի հաղորդումներ, զվարճալի ռադիո-
հաղորդումներ, հյուրերի զբաղեցման 
(զվար ճացման) կազմակերպում,  լուսանկար-
չական ռեպորտաժներ, լուսանկարում, շոու 
ծրագրեր, մասնավորապես՝ հաղորդումներ 
դաստիարակչական, կրթական, սոցիալական 
պատասխանատվությանը վերաբերող և 
հոգե բանական ուղղություններով. գրքերի, 
ամսագրերի, պարբերականների, թեր-
թերի, գրքերի և պարբերականների ինտեր-
ակտիվ հրապարակում, տեքստային 
նյու թերի հրապարակում, թարգմանիչների 
ծառայություններ. դիսկոտեկներ, գիշերային 
ակումբ-սրճարաններ, երաժշտասրահներ, 
զվար ճանքի (ատրակցիոն խաղերի) զբոս-
այգիներ, թվային պատկերման ձեւավորում:

____________________

(210) 20131508  (111) 21135
(220) 31.10.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 31.10.2023
(730) «Էլհարմոնի» ՍՊԸ, ք. Երևան, Վազգեն 
Սարգսյան փող. 10, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

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

դաս 42. նորաձևության տուն:
____________________

(210) 20131525  (111) 21136
(220) 01.11.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 01.11.2023
(730) «Ալկո հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 51, 
շենք 3, բն. 54, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(526) Բացի «АЙРЕН» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց ոսկեգույն, կարմրաշագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. օղի:
____________________

(210) 20131526  (111) 21137
(220) 01.11.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 01.11.2023
(730) «Ալկո հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 51, 
շենք 3, բն. 54, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(526) Բացի «АЙРЕН» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց ոսկեգույն, կարմրաշագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. օղի:
____________________

(210) 20131528  (111) 21138
(220) 04.11.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 04.11.2023
(730) «Լյուքսերիա» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան 
խճ. 15, AM 
(442) 18.11.2013

(540) 

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

դաս 29.  պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ:

____________________

(210) 20131560  (111) 21139
(220) 12.11.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 12.11.2023
(730) «Այ փի էս սի» քաղաքական և 
սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների 
ինստիտուտ ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 21, բն. 
38, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ վարդագույն և մուգ մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. սոցիոլոգիական հետա-
զոտություններ, սոցիոլոգիական հարցում-
ներ, տվյալ ոլորտին վերաբերող 
խորհրդա տվությունների տրամադրում.

դաս 41. թրեյնինգների, վերապատրաստման 
դասընթացների անցկացում.

դաս 42. քաղաքական վերլուծություններ, 
տվյալ ոլորտին վերաբերող խորհրդա տվու-
թյունների տրամադրում:

____________________
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(210) 20131561  (111) 21140
(220) 12.11.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 12.11.2023
(730) «Այ փի էս սի» քաղաքական և 
սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների 
ինստիտուտ ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 21, բն. 
38, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ վարդագույն և մուգ մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. սոցիոլոգիական հետազո տու-
թյուններ, սոցիոլոգիական հարցումն եր, տվյալ 
ոլորտին վերաբերող խորհրդա տվությունների 
տրամադրում.

դաս 41. թրեյնինգների, վերապատրաստման 
դասընթացների անցկացում.

դաս 42. քաղաքական վերլուծություններ, 
տվյալ ոլորտին վերաբերող խորհրդա-
տվությունների տրամադրում:

____________________

(210) 20131562  (111) 21141
(220) 12.11.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 12.11.2023
(730) «Այ փի էս սի» քաղաքական և 
սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների 
ինստիտուտ ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 21, բն. 
38, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ վարդագույն և մուգ մոխրագույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 35. սոցիոլոգիական հետազո-
տություններ, սոցիոլոգիական հարցում-
ներ, տվյալ ոլորտին վերաբերող 
խորհրդա տվությունների տրամադրում.

դաս 41. թրեյնինգների, վերապատրաստման 
դասընթացների անցկացում.

դաս 42. քաղաքական վերլուծություններ, 
տվյալ ոլորտին վերաբերող խորհրդա-
տվությունների տրամադրում:

____________________

(210) 20131568  (111) 21142
(220) 13.11.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 13.11.2023
(730) Վարդան Արտաշեսի Փարսադանյան, 
Երևան, Շերամի փ., շ. 71, բն. 14, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

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

____________________

(210) 20131575  (111) 21143
(220) 14.11.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 14.11.2023
(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 20, բն.1, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 
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(511) 
դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի):

____________________

(210) 20131580  (111) 21144
(220) 14.11.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 14.11.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անահիտ 
Սահակյան, Երևան, Հ/Ա բ2 թաղ., 139 շ., բն. 
23, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

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

դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20131585  (111) 21145
(220) 15.11.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 15.11.2023
(730) «Արմկո» գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 
0004, Երևան, Մանուկյան 36 փ., AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

____________________

(210) 20131586  (111) 21146
(220) 15.11.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 15.11.2023
(730) «Արմկո» գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 
0004, Երևան, Մանուկյան 36 փ., AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

____________________

(210) 20131597  (111) 21147
(220) 20.11.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 20.11.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 
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(554) Ծավալային նշան
(511) 

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

____________________

(210) 20131598  (111) 21148
(220) 20.11.2013 (151) 03.03.2014
   (181) 20.11.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

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

____________________

(210) 20130699 (111) 21149
(220) 24.05.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 24.05.2023
(730) Ինթերքոնթինենթլ Գրեյթ Բրենդզ ԼԼՔ, US 
(442) 03.07.2013
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք, սերուցքային 

պանիր և պանրի հիմքով մթերք:
դաս 30. քաղցր ամոքահունց խմոր 

հրուշակեղենի համար, հացաբուլկեղեն, 
հրուշակեղեն. սննդային սառույց, պաղպաղակ, 
սառեցված հրուշակեղեն, աղցանների 
համեմունքներ, սոուսներ (համեմունք):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20130739  (111) 21150
(220) 03.06.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 03.06.2023
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US 
(442) 06.09.2013
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

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

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ նյութեր բուժական 
նպատակների համար. մանկական սնունդ. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյու-
թեր. ատամնալցման և ատամների ծեփա-
պատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
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դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20130798 (111) 21151
(220) 12.06.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 12.06.2023
(730) Մալթի Սթար Էլեքթոնիքս, Լ.Լ.Ք, AE 
(442) 20.09.2013
(540) 

(511) 
դաս 9. անվտանգության համակարգի 

տե սախցիկներ, թվային տեսագրման սարքեր, 
խոսասարքեր (դոմոֆոններ), սնման աղբյուր, 
հեղուկաբյուրեղային դիսփլեյների հենակներ, 
դյուրակիր համակարգիչներ, էլեկտրական 
մալուխներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20130943 (111) 21152
(220) 13.07.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 13.07.2023
(730) Քաթար Սեթըլայթ Քամփնի, QA 
(442) 20.08.2013
(540) 

(526) Արաբերեն գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. անլար 
հեռարձակում. հեռուստատեսային հեռար-
ձակում. հեռուստատեսային մալուխային 
հեռարձակում. հաղորդագրությունների էլեկ-
տրո նային տախտակ (հեռահաղոր դակ ցության 
ծառայություններ). հեռահա ղորդակցության 
համաշխարհային համակարգչային ցան-

ցերում մուտք գործելու ապահովում. 
համացանցում զրուցարանների ապահովում. 
հեռահաղորդակցության համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերի հետ 
հեռահաղորդակցական կապի ապահովում. 
հեռահաղորդակցական ալիքների ապահովում 
հեռուստախանութի ծառայությունների 
համար. բացիկների առցանց հաղորդում. 
հաղորդագրությունների փոխանցում. 
համակարգչի միջոցով հաղորդագրությունների 
և պատկերների հաղորդման ապահովում. 
հեռագրերի հաղորդում. թվային ֆայլերի 
հաղորդում. Էլեկտրոնային փոստ. 
առցանց ֆորումների ապահովում. 
տեսակոնֆերանսների ծառայություններ. 
ռադիոհեռարձակում. օպտիկաթելքային կապ. 
ռադիոհեռախոսային կապ. համակարգչային 
տերմինալների օգնությամբ իրագործվող 
կապ. արբանյակային կապ. հեռագրակապ. 
հեռախոսակապ. ֆաքսիմիլային կապ. 
անհատական ռադիոկանչի (փեյջինգային) 
ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ 
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների 
օգտագործմամբ). հեռակոնֆերանսների 
ծա ռայություններ. աբոնենտային հեռա-
գրակապի (տելեքսի) ծառայություններ. 
ձայնային փոստի ծառայություններ. 
հե ռա հաղորդակցական միացումներ և 
երթուղավորում (հաղորդակցության առբերման 
գործընթաց ցանցի միջոցով՝ լավագույն ուղիով). 
հեռագրակապ ապահովելու (ընձեռելու) 
ծառայություններ. հեռախոսակապ ապահովելու 
(ընձեռելու) ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20130994 (111) 21153
(220) 23.07.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 23.07.2023
(730) Դանդի Քորփորեյշն, CA 
(442) 18.11.2013
(310) 1 632 716   (320) 26.07.2013   (330) CA
(540) 
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(526) «PRECIOUS METALS» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. թանկարժեք մետաղների և 
հանքաքարերի հետազոտման, գնահատման, 
զարգացման, արդյունահանման, մշակման, 
արտադրության և մարկետինգի հետ կապված 
վարչարարական ծառայություններ.

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

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

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

____________________

(210) 20131034  (111) 21154
(220) 30.07.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 30.07.2023
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 
Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 06.09.2013
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. 

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

____________________

(210) 20131125  (111) 21155
(220) 16.08.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 16.08.2023
(730) Մակար Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Բամբակաշատ, AM 
(442) 06.09.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
____________________

(210) 20131135  (111) 21156
(220) 16.08.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 16.08.2023
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի 
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM 
(442) 20.09.2013
(540) 

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

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

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

____________________
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(210) 20131146  (111) 21157
(220) 22.08.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 22.08.2023
(730) Սեդա Մուրադյան, Երևան, Տպա-
գրիչների 9, բն. 1, AM 
(442) 06.09.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա  գույն և մուգ շագանակագույն գունային 
համակ  ցությամբ:
(511) 

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, 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 սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության թվային  այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 

(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա -

ռայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում.

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

____________________

(210) 20131175  (111) 21158
(220) 30.08.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 30.08.2023
(730) Այլընդ Ուոթչիզ ՖԶԵ, AE 
(442) 04.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 14. զարթուցիչներ. ձեռքի ժամա-

ցույցների պատյաններ (նվերների). ձեռքի 
ժամացույցների շղթաներ. ժամանակագրիչներ 
(ձեռքի ժամացույցներ). ժամանակաչափ 
սարքեր. ժամացույցներ. էլեկտրական 
ժամա ցույցներ և ձեռքի ժամացույցներ. 
ստուգանմուշային ժամացույցներ (ազդա-
նշանների առաջադրող գեներատոր). 
թվացույցներ (ժամացույցների արտադրություն). 
զսպանակներ ձեռքի ժամացույցների 
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համար. շարժականգով վայրկենաչափներ. 
ձեռքի ժամացույցների ապարանջաններ. 
ձեռքի ժամացույցների պատյաններ. ձեռքի 
ժամացույցների ապակիներ. ձեռքի ժամա-
ցույցներ. ժամացույց-ապարանջաններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20131216  (111) 21159
(220) 12.09.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 12.09.2023
(730) «Արտ թիմ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
18, AM 
(442) 04.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, մասնա-

վորապես՝ ֆիլմերի հեռարձակում.
դաս 41. մշակութային արտադրանք, 

մասնա  որապես՝ գեղարվեստական կինոնկարի 
արտադրում:

____________________

(210) 20131217  (111) 21160
(220) 12.09.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 12.09.2023
(730) «Արտ թիմ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
18, AM 
(442) 04.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 41. մշակութային արտադրանք, մաս-

նա վորապես՝ մյուզիքլ:
____________________

(210) 20131218  (111) 21161
(220) 12.09.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 12.09.2023

(730) «Կոմբինատ փրոդաքշն» ՍՊԸ, Երևան, 
Հալաբյան 11-41, AM 
(442) 04.10.2013
(540) 

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

դաս 41. տեսալսողական ստեղծագործու-
թյունների պատրաստում:

____________________

(210) 20131219  (111) 21162
(220) 12.09.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 12.09.2023
(730) «Ավտոգրաֆ ֆիլմս» ՍՊԸ, Երևան, 
Ձորափի փող. 40-68, AM 
(442) 04.10.2013
(540) 

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

դաս 41. տեսալսողական նյութերի 
պատրաս տում, մասնավորապես՝ ֆիլմերի, 
հոլո վակների պատրաստում:

____________________
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(210) 20131222  (111) 21163
(220) 13.09.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 13.09.2023
(730) «Ագաթատ գոլդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Նոր - Կյուրին, AM 
(442) 04.10.2013
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________

(210) 20131312  (111) 21164
(220) 28.09.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 28.09.2023
(730) ՄասթրՔարդ Ինթերնեյշնլ 
Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US 
(442) 06.11.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, բաց և մուգ կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 9. hամակարգչային ապարատների 
և ծրագրային պլատֆորմներ վճարումների, 
դրամագործության, վարկաքար տերի, հաշվե-
քար տերի, վճարաքար տերի, ավտո  մա տացված 
դրամամեքենաների (բանկոմատների), կուտակ-
ված գումարի, էլեկտրոնային դրամամիջոցների 
փոխանցումների, էլեկտրոնային վճարումների, 
հաշվեվճարների տվյալների էլեկտրոնային 
մշակման և փոխանցման, կանխիկ վճարումների, 
գործարքների իսկության, երթուղման, իրավա-
զորության տրամադրման, կարգավորման և 
վերահսկման, խարդախությունների բացա-
հայտման և վերահսկման, աղետներից և 
վթարներից առաջացած վնասների և կորուստ-
ների վերականգնման և ծածկագրման, 
գաղտնագրման ծառայությունների աջակցման, 
իրականացման հեշտացման և կառավարման 
համար. գիտական սարքեր և գործիքներ. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. առևտրի ավտոմատներ և 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ. 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ. 
համակարգիչներ, համակարգչային ապա-
րատ ներ, համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք և համակարգչային ծրագրեր. 
հեռահաղորդակցություն և էլեկտրական 
սար քեր և գործիքներ, այն է` տվյալների, 
ներառյալ՝ ձայնի և պատկերների գրառման, 
հաղորդման և վերարտադրման սարքեր. 
հաշվիչ մեքենաներ. մագնիսական գրառում-
ների կրիչներ. գլոբալ համակարգչային 
ցանցի միջոցով ֆինանսական հաշիվների և 
հաշվետվությունների հետևման, կառավարման 
և վերլուծման սարքեր. համակարգչային 
ապարատներ և ծրագրեր, մասնավորապես՝ 
տեղային և գլոբալ համակարգչային ցանցերի 
զարգացման, տեխնիկական սպասարկման 
և օգտագործման համար. հիշողության 
քարտեր և հիշողություններում պահպանվող 
տվյալներ, այդ թվում ինտեգրալային սխե-
մայով հիշողություններ և բանկային 
քար տերի հիշողություններ կարդալու համա-
կարգեր. ներբեռնվող էլեկտրոնային հրա-
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տարակություններ. տպիչ սարքեր, այդ թվում՝ 
տվյալների մշակման համակարգերի և 
ֆինանսական գործարքների համակարգերի 
տպիչ սարքեր. բանկային հիմնարկների 
ավտոմատացված դրամամեքենաներ (բան-
կո մատներ) և թղթադրամի հաշվիչներ. կոդա-
վորիչներ և ապակոդավորիչներ. մոդեմներ. 
համակարգչային ապարատներ և ծրագրեր 
էլեկտրոնային միջոցներով իրականացվող 
վճարային գործարքների աջակցման և 
հեշտացման համար. համակարգչային ապա-
րատներ և ծածկագրման համակարգչային 
ծրագրեր, ծածկագրման բանալիներ, թվային 
վկայագրեր, թվային ստորագրություններ, 
համակարգչային ծրագրեր անհատների, 
բանկային և ֆինանսական հիմնարկների 
կողմից օգտագործվող սպառողների գաղտնի 
տեղեկատվության որոնման և փոխանցման 
և տվյալների անվտանգ պահպանման 
համար. մագնիսական ծածկագրված քար-
տեր և ինտեգրալային սխեմայով չիպեր 
(սմարթ քարտեր) պարունակող քարտեր. 
անվտանգության ծածկագրված անցաքարտեր. 
անվտանգության ֆունկցիաներով ծածկա-
գրված քարտեր իսկության ճանաչման 
նպատակով. անվտանգության ֆունկցիաներով 
ծածկագրված քարտեր ինքնության ճանաչման 
նպատակով. հոլոգրամային քարտեր. 
վարկային վճարաքարտեր (որոշակի խանութի), 
բանկային քարտեր, վարկաքարտեր, հաշվե-
քարտեր, չիպային քարտեր, կուտակված 
գումարով քարտեր, էլեկտրոնային տեղեկակիր 
քարտեր, վճարաքարտեր և ծածկագրված 
վճարաքարտեր. բանկային քարտեր, այդ թվում՝ 
տպագրված բանկային քարտեր և մագնիսական 
հիշողությունների և ինտեգրալային սխեմայով 
հիշողությունների օգտագործմամբ բանկային 
քարտեր. քարտի ընթերցիչներ. մագնիսական 
ծածկագրված քարտի ընթերցիչներ, 
էլեկտրոնային տեղեկակիր քարտի ընթեր-
ցիչներ, էլեկտրոնային ծածկագրման 
սար քա վորումներ, համակարգչային ապա-
րատ  ներ, համակարգչային վերջնա սար քեր 
(տերմինալներ), համակարգչային ծրա գրեր` 
ֆինանսական ծառայությունների, դրամա-
գործության և հեռահաղորդակցական արդյու-
նա բերության մեջ օգտագործման համար. 
համակարգչային ծրագրեր, որոնք մշակված 

են սմարթ քարտերը վերջնասարքերի և 
ընթերցիչներ հետ փոխգործելու համար. 
հեռախոսներում և հաղորդակցական այլ 
սարքերում ներկառուցված համակարգչային 
չիպեր. հեռահաղորդակցական սարքավո-
րումն եր. առևտրի կետում գործարքի կատար-
ման տերմինալներ և համակարգչային 
ծրագրեր՝ գործարքի, նույնականացման և 
ֆինանսական տեղեկատվության փոխանցման, 
ցուցադրման և պահման համար ֆինանսական 
ծառայությունների տրամադրման, դրամա-
գործության և հեռահաղորդակցական արդյու-
նաբերության   ոլորտներում.     ռադիոհաճա խա կան 
նույնականացման սարքեր (տրանսպոնդերներ). 
էլեկտրոնային վավերացման սարքեր վարկային 
վճարաքարտերի (որոշ խանութների), բանկային 
քարտերի, վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի 
և վճարաքարտերի իսկության հաստատման 
համար. ավտոմատացված դրամամեքենաներ 
(բանկոմատներ). առևտրի ավտոմատներ. 
համակարգչային ծայրամասային սարքեր և 
էլեկտրոնային ապրանքներ, այն է` հաշվիչ 
մեքենաներ, գրպանի օրագրքեր, անձնական 
թվային քարտուղարներ (PDAs) և զարթուցիչներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար 
(որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում). 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ, տպա-
գրական հրատարակություններ, պամֆլետներ, 
բրոշյուրներ, թերթեր, հանդեսներ և ամսագրեր, 
ձեռնարկներ, տպագրական արտադրանք՝ 
բոլորը բանկային բնագավառին վերաբերող. 
վարկաքարտեր, հաշվեքարտեր, պարբերական 
հրատարակություններ.

դաս 35. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում և խորհրդա-
տվական ծառայություններ. խորհրդա-
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տվություն շուկայավարման վերաբերյալ. 
շուկայի հետազոտման ծառայություն-
ներ. քար տատերերի գնորդական վարքի 
հետևում, վերլուծում, կանխատեսում, 
տեղեկատվության տրամադրում և հաշվե-
տվության կազմում. երրորդ անձանց 
ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի 
խթանում վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի 
և վճարաքարտերի օգտագործումից ստացած 
պարգևատրումների և խրախուսանքների 
միջոցով. պարգևատրումային և լոյալության 
ծրագրերի վարչարարություն. գովազդ. 
վարչարարություն գործարարության ասպա-
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ. 
կոմերցիոն, արդյունաբերական և կառա-
վարման հարցերով աջակցություն գործա-
րարության ասպարեզում. կոմերցիոն 
գործունեության գնահատում. գործերի 
կա ռա վարման խորհրդատվություն գոր-
ծարա րու թյան ասպարեզում. շուկայավար-
ման հետազոտություններ. վիճակագրական 
տեղեկատվություն (գործարարության ասպա-
րեզում). հաշիվների հաշվետվությունների 
կազմում, հաշիվների քաղվածքների պատ-
րաստում. հաշվապահական փաստա թղթերի 
վարում, հաշվապահական հաշվառում. 
կոնյունկտուրային հետազոտություններ. 
հասա րակական հարաբերությունների հետ 
կապված ծառայություններ. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. գովազդային 
թռուցիկների և բրոշյուրների թողարկում. 
շարժական հեռահաղորդակցական միջոց-
ներով տրամադրվող մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ վարկաքարտերի և 
հաշվեքարտերի տրամադրման ոլորտում. 
օնլայն համակարգով, ցանցերի կամ այլ 
էլեկտրոնային միջոցներով տրամադրվող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ 
վարկաքարտերի և հաշվեքարտերի տրամա-
դրման վերաբերյալ էլեկտրոնային ձևով 
թվայնացված տեղեկատվության օգտա-
գործմամբ. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարի կառավարում և վերահսկում. 
տվյալների մշակման, ստուգման և վերահսկման 
ծառայություններ. տվյալների պահման և 
որոնման ծառայություններ. երրորդ անձանց 
համերգների և մշակութային միջոցառումների 
անցկացման խթանում և գովազդում, 

ցուցա հանդեսների և էքսպոզիցիաների 
կազմակերպում կոմերցիոն կամ գովազ-
դային նպատակներով. տրանսպորտի, 
ճանապարհորդությունների, հյուրանոցների, 
ժամանակավոր կացարանների, սննդամթերքի 
և կերակուրների, սպորտի, զվարճությունների 
և տեսարժան վայրերի, տուրիստական 
գործակալությունների ծառայությունների, 
սակագների, երթացուցակների, գրաֆիկ-
ների, փոխադրման միջոցների և 
ճա նապարհոր դությունների կազմակերպման 
գովազդ. օնլայն ռեժիմում ինտերնետի և 
այլ համակարգչային ցանցերի միջոցով 
ապրանքների և ծառայությունների գնմանը 
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում. 
տվյալների պահոցների և հաճախորդի 
վերաբերյալ հստակ տեղեկատվության 
տրամադրման ծառայություններ. բոլոր վերը 
նշված ծառայությունների հետ կապված 
տեղեկատվության և խորհրդատվության 
տրամադրում.

դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ, 
այն է՝ բանկային, վարկաքարտերի, հաշվե-
քարտերի, վարկային վճարաքարտերի (որո-
շակի խանութի), կուտակված գումարով 
քարտերի միջոցով առաջարկվող կանխա-
վճարային քարտերի ծառայություններ, 
էլեկտրոնային վարկային և դեբետային 
գործարքներ. հաշիվների վճարման և 
ներկայացման ծառայություններ. կանխիկ 
վճարումների ծառայություններ. վճարագրերի 
իսկության հաստատում. վճարագրերի 
կանխիկացում. պահպանվող արժեքներին և 
ավանդներին մուտքի տրամադրման և 
ավտոմատացված դրամամեքենաների (բանկո-
մատների) ծառայություններ, գործարքների 
իրավազորության ստուգման և հաշիվների 
վճարման հարցերով ծառայություններ, 
գործարքների համաձայնեցում և ստուգում, 
դրամամիջոցների և կանխիկի կառավարում, 
համախմբված դրամամիջոցների վճարում, 
տարաձայնությունների և վեճերի համախմբված 
ուսումնասիրում և կարգավորում. տվյալների 
պահոցների և հաճախորդի նկարագրի և դրանց 
փոխադրման, մուտքի տրամադրման, հաշ-
վարկման, կարգավորման, համաձայ նեցման և 
ստուգման վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում և դրամամիջոցների շարժի 
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ծառայություններ վճարաքարտերի ոլորտում, 
էլեկտրոնային վճարումների մշակման ծառա-
յություններ, վճարումների գործարքների 
իսկության ստուգման, հաստատման և 
վերահսկման ծառայություններ, դրամա-
միջոցների փոխանցման ծառայություններ, այն 
է՝ հասարակական համակարգչային ցանցերի 
միջոցով անվտանգ էլեկտրոնային կանխիկ 
գործարքներ և էլեկտրոնային կանխիկ 
փոխանցումներ՝ էլեկտրոնային առևտրի, 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգում 
դրամամիջոցների փոխանցման խթանման և 
հեշտացման համար, ֆինանսական տեղե-
կատվության տրամադրում, այն է՝ 
վարկաքարտերի և հաշվեքարտերի տվյալներ և 
հաշվետվություններ, ֆինանսական փաստա-
թղթերի և հաշվետվությունների վարում, 
դրամամիջոցների համակարգչային փոխանց-
ման և տարադրամի փոխանակման ծառա-
յություններ, ֆինանսական գնահատում և 
ռիսկերի կառավարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար սպառողական 
վարկերի ոլորտում. ֆինանսական տեղե-
կատվության տարածում գլոբալ համա-
կարգչային ցանցի միջոցով, անվտանգ 
տեղեկատվական համակարգչային ցանցի 
միջոցով տրամադրվող ֆինանսական 
տեղեկատվություն, և վերը նշված բոլոր 
ծառայություններին վերաբերող խորհրդա-
տվություն. մանրածախ առևտրին աջակցող 
ֆինանսական ծառայություններ, որոնք 
տրամադրվում են շարժական հեռահա-
ղորդակցական միջոցներով, այն է՝ անլար 
սարքերի միջոցով վճարման ծառայություններ. 
էլեկտրոնային ցանցերի միջոցով մանրածախ 
առևտրին աջակցող օն լայն տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. ֆինանսական 
վերլուծություն և խորհրդատվություն. ապա-
հովագրական ծառայություններ. ֆինան սական 
գործունեություն, դրամավարկային գործառ-
նություններ. ֆինանսական ծառայություններ. 
բանկային և վարկային ծառայություններ. 
վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի, վարկային 
վճարաքարտերի (որոշ խանութների) և 
կուտակված գումարով կանխավճարային 
քարտերի միջոցով սպասարկման ծառայու-
թյուններ. բանկային, վճարային, վարկային, 
դեբետային, կանխիկ վճարային ծառա-

յություններ և պահպանվող արժեքներին, 
նախօրոք վճարված ավանդներին մուտքի 
տրամադրման ծառայություններ. հաշիվների և 
մուրհակների վճարման ծառայություններ. 
վարկաքարտերով, հաշվեքարտերով, վար-
կային վճարաքարտերով (որոշ խանութների), 
կանխավճարված քարտերով և կուտակված 
գումարով քարտերով սպասարկման 
ծառայություններ. վճարագրերի իսկության 
ստուգման և վճարագրերի մարման, կան-
խիկացման ծառայություններ. ավտոմա-
տացված դրամամեքենաների (բանկոմատների) 
ծառայություններ. ֆինանսական գործարքների 
մշակում, ինչպես օնլայն ռեժիմում համա-
կարգչային տվյալների հիմնապաշարի կամ 
հեռահաղորդակցական միջոցներով, այնպես էլ 
առևտրի վայրերում. քարտատերերի կողմից 
ավտոմատացված դրամամեքենաների միջոցով 
իրականացված ֆինանսական գործարքների 
մշակում. ավտոմատացված դրամամեքենաների 
միջոցով քարտատերերին հաշվեկշռի մասին 
տվյալների, ավանդների և հաշվից գումարների 
տրամադրում. ֆինանսական կարգավորման, 
հաշիվների վճարման և իրավազորության 
ստուգման ծառայություններ՝ կապված ֆինան-
սական վճարումների գործարքների մշակման 
հետ. ճանապարհորդությունների ապահովա-
գրություն. ճանապարհորդային վճարագրերի և 
կտրոնների թողարկում և մարում. վճարողների 
իրավասության հաստատման ծառայություններ. 
ֆինանսական տեղեկատվության ստուգում և 
վերահսկում. ֆինանսական փաստաթղթերի 
վարում և գրառումների տեխնիկական 
օժանդակություն. դրամամիջոցների փոխան-
ցում էլեկտրոնային հաշվարկների համակար-
գում և տարադրամի փոխանակում. հեռավոր 
փոխանցումների ծառայություններ. կուտակված 
գումարով էլեկտրոնային դրամաքսակների 
(“սմարթ” քարտերի) ծառայություններ, դրամա-
միջոցների և տարադրամի էլեկտրոնային 
փոխանցում, էլեկտրոնային վճարումներ, 
կանխավճարային հեռախոսային քարտերի 
ծառայություններ, կանխիկ վճարումներ, 
գործարքների իրավազորության ստուգման, 
կարգավորման և հաշիվների վճարման 
ծառայու թյուններ. ռադիոհաճախական նույնա-
կանացման սարքերի (տրանսպոնդերների) 
միջոցով տրամադրվող դեբետային և վարկային 
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ծառայություններ. կապի և հեռահա ղոր-
դակցական սարքերի միջոցով տրամադրվող 
դեբետային և վարկային ծառայություններ. 
վճարագրերի իսկության ստուգման ծառայու-
թյուններ. ճանապարհորդների վճարագրերին և 
ճանապարհորդային կտրոններին վերաբերող 
թողարկման և մարման ծառայություններ. 
մանրածախ առևտրին աջակցող ֆինանսական 
ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են 
շարժական հեռահաղորդակցական միջոց-
ներով, այդ թվում՝ անլար սարքերի միջոցով 
վճարման ծառայություններ. հեռախոսային և 
հեռահաղորդակցական կապով վարկային և 
դեբետային գործարքների մշակում. մանրածախ 
առևտրին աջակցող օնլայն ֆինանսական 
ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են 
ցանցերի միջոցով կամ էլեկտրոնային ձևով 
թվայնացված տեղեկատվություն օգտագործող 
այլ էլեկտրոնային միջոցներով. դրամա-
միջոցների փոխանցման և փոխանակման 
ծառայություններ, այն է՝ դրամամիջոցների, այդ 
թվում՝ էլեկտրոնային դրամամիջոցների 
անվտանգ փոխանակում և փոխանցում 
համակարգչային ցանցերի միջոցով, որտեղ 
մուտքն ապահովվում է “սմարթ” քարտերի 
միջոցով. վեբ- կայքերի միջոցով տրամադրվող 
հաշիվների վճարման ծառայություններ. օնլայն 
ռեժիմում տրամադրվող բանկային ծառայու-
թյուններ. հեռախոսով և գլոբալ համակարգչային 
ցանցի կամ ինտերնետի միջոցով տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. գլոբալ 
համակարգչային ցանցի կամ ինտերնետի 
միջոցով տրամադրվող ֆինանսական 
ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
ծառայություններ. մասնավոր անշարժ գույքի 
հետ կապված ծառայություններ. անշարժ գույքի 
գնի որոշում. անշարժ գույքի հետ կապված 
ներդրումային կառավարում. անշարժ գույքի 
հետ կապված ներդրումային ծառայություններ. 
անշարժ գույքի ապահովագրում. գույքի 
սեփականատերերի համար ապահովագրում. 
գույքի և սեփականության հետ կապված 
ապահովագրական ծառայություններ. անշարժ 
գույքի հետ կապված ֆինանսավորման 
ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
միջնորդային ծառայություններ. անշարժ գույքի 
գնահատում. անշարժ գույքի գործա կա-
լությունների ծառայություններ. անշարժ գույքի 

փորձաքննություն. անշարժ գույքի կառա-
վարման հետ կապված ծառայություններ. 
անշարժ գույքի հետ կապված ֆինանսական 
գործարքների կառավարում. անշարժ գույքի 
հետ կապված հիփոթեքային վարկերի և 
փոխառությունների տրամադրում. անշարժ 
գույքի կառուցման, վերանորոգման և 
սպասարկման հետ կապված ֆինանսական 
ծառայություններ. անշարժ գույքի բնագավառում 
ֆինանսական միջնորդական ծառայություններ. 
մասնավոր անշարժ գույքին և շինություններին 
վերաբերող ֆինանսական ծառայություններ. 
անշարժ գույքի ձեռք բերման համար 
տրամադրվող ֆինանսական ծառայություններ. 
անշարժ գույքի գրավադրմամբ փոխառության 
պայմանագրերի կազմում. անշարժ գույքի 
համատեղ սեփականության կազմակերպում. 
անշարժ գույքի ձեռք բերման համար 
ֆինանսական միջոցների տրամադրման 
կազմակերպում. անշարժ գույքի ձեռք բերման և 
անշարժ գույքի մեջ արտադրամիջոցների 
ներդրումների հետ կապված աջակցություն. 
արտադրամիջոցների ներդրում անշարժ գույքի 
մեջ. ներդրման ծառայություններ առևտրի 
նպատակներով օգտագործվող գույքի 
բնագավառում. սեփականության ձեռք բերման 
վերաբերյալ ֆինանսական ծառայություններ. 
սեփականության վաճառքին վերաբերող 
ֆինանսական ծառայություններ. սեփա-
կանության բացառիկ իրավունքով անշարժ 
գույքի և հողի ֆինանսական գնահատում. 
վարձակալված սեփականության ֆինանսական 
գնահատում. անշարժ գույքի վարձույթի 
կազմակերպում. անշարժ գույքի վարձա-
կալության կազմակերպում. սեփականությունը 
վարձակալության հանձնելու ծառայություններ. 
անշարժ գույքը վարձակալության հանձնելու 
ծառայություններ. սեփականության բացառիկ 
իրավունքով անշարժ գույքի և հողի 
վարձակալություն. գույքի կառավարման ծառա-
յություններ, որոնք վերաբերում են անշարժ 
գույքի հետ կապված գործարքներին. գույքի և 
սեփականության գնահատում. անշարժ գույքի 
և սեփականության օբյեկտների արժեթղթերի 
փաթեթի կառավարում. գույքի և սեփա-
կանության կառավարում. անշարժ գույքի 
սեփականության վերաբերյալ խորհրդա-
տվական ծառայություններ. անշարժ գույքի գնի 
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որոշման, գնահատման վերաբերյալ խորհրդա-
տվական ծառայություններ. բաժնետիրական 
անշարժ գույքի վերաբերյալ խորհրդատվական 
ծառայություններ. անշարժ գույքի վերաբերյալ 
համակարգչայնացված տեղեկատվական ծա -
ռայություններ. անշարժ գույքի վերաբերյալ 
խորհրդակցական ծառայություններ. անշարժ 
գույքի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամա-
դրում. անշարժ գույքի շուկայի վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. անշարժ 
գույքի ձեռք բերման վերաբերյալ 
հետազոտություններ. անշարժ գույքի ընտրման 
վերաբերյալ հետազոտություններ. հիփոթե-
քային ֆինանսավորում և ակտիվների 
արժեթղթավորում. վճարումների իրականաց-
ման լուծումների, դրամագործության 
վերաբերյալ, վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի, 
վճարաքարտերի և ավտոմատացված դրամա-
մեքենաների վերաբերյալ խորհրդակցություն.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. շար-
ժական, բջջային հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական 
ծա ռա  յություններ ինտերնետի միջոցով. տվյալ-
ների հաղորդակցման ծառայություններ. 
էլեկտրական տվյալների հաղորդում տվյալ-
ների գլոբալ հեռամշակման ցանցի, այդ թվում 
նաև ինտերնետի միջոցով. ֆինանսական 
ծառայությունների ոլորտում տեղեկատվության 
հաղորդում, տրամադրում կամ ցուցադրում 
համակարգչում պահվող տվյալների բանկից 
կամ ինտերնետի միջոցով. տվյալների 
փոխանցում հեռախոսային կապի միջոցով 
էլեկտրոնային պատկերների մշակման 
օգտագործմամբ. էլեկտրոնային փոստ, 
հաղորդագրությունների ուղարկման և 
ստաց ման ծառայություններ. հեռարձակում. 
ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում 
միաժամանակ բազմաթիվ օգտագործողներին 
անվտանգ համակարգչայնացված տեղեկա-
տվական ցանցեր մուտքի ապահովում 
տարատեսակ տեղեկատվության փոխանցման 
և տարածման համար. համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշար մուտք գործելու 
ժամանակի վարձակալություն.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ջրային ճանապարհորդությունների կազմա-
կերպում. մեքենաների վարձույթ. ավտոկայանում 
տեղերի վարձույթ. ապրանքների առաքում. 

ապրանքների պահեստավորում. ապրանքների 
տեղափոխում. ապրանքների փաթաթում և 
փաթեթավորում. ծանրոցների և փաթեթների 
առաքում. ծանրոցների և փաթեթների 
բաշխում. ապրանքների փաթեթավորում 
և պահեստավորում. տեղափոխման 
ծա ռայություն ներ. ճանապարհորդությունների 
կազ   մա  կեր պում. ճանապարհորդական գոր-
ծա  կա լությունների ծառայություններ բնա-
կատեղերի պահուստավորման համար. 
ճանա պարհորդական գործակալի ծառա-
յություններ. ճանապարհորդական ուղեվարի 
ծառայություններ. տեղերի նախօրոք ամրա -
գրում ճանապարհորդությունների ժա -
մանակ. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
ճանապարհորդների փոխադրում. ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպում. ճանա-
պարհորդությունների և տրանսպորտային 
միջոցների ամրագրում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց վերաբերող 
հետա զոտություններ, նախագծում և մշա-
կում. արդյունաբերական վերլուծության և 
հետազոտության ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի 
նախագծում, մշակում և կատարելագործում. 
խորհրդատվություն համակարգչային ապա-
րատ ների և ծրագրերի բնագավառում. 
համակարգչային ծրագրավորում. օժանդա-
կություն և խորհրդատվություն համակարգչային 
համակարգերի, տվյալների հիմնապաշարների 
և կիրառական հաշվողական համակարգերի 
կառավարման ոլորտում. գրաֆիկական 
նախագծում ինտերնետում վեբ-էջերի 
կոմպիլյացիայի համար. գլոբալ համա-
կարգչային ցանցի կամ ինտերնետի միջոցով 
համակարգչային սարքավորումների և 
ծրա գրային արտադրանքի վերաբերյալ 
տեղեկատվության օնլայն տրամադրում. 
վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում. վեբ-կայքերի տեղադրում երրորդ 
անձանց համար. վեբ-էջերի ստեղծում. առև-
տրային վեբ-կայքերի նախագծում, ստեղծում 
և տեղադրում. հաշիվների վճարման վեբ-
կայքերի նախագծում, ստեղծում և տեղադրում. 
համակարգչային և ինտերնետային ծառա-
յություններ, այն է՝ նույնականացման և 
իսկության ստուգման, վերահսկման ոլոր-
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տում գլոբալ համակարգչային ցանցի 
միջոցով օնլայն էլեկտրոնային տվյալների 
հիմնապաշարի տրամադրում. ֆինանսական 
տեղեկատվության տվյալների գաղտնագրում 
և գաղտնազերծում. տեխնիկական 
խորհրդատվություն համակարգչային ծրա-
գրավորման, ֆինանսական համակարգչային 
ցանցերի, տվյալների մշակման, ան վտանգ 
հաղորդակցության, տվյալների գաղտնա-
գրման և գաղտնազերծման և տեղային 
ցանցի անվտանգության ոլորտում. գլո-
բալ համակարգչային ցանցի միջոցով 
տեղեկատվության տարածում համակարգչային 
ծրագրերի, համակարգչային ապարատների, 
ֆինանսական համակարգչային ցանցերի և 
տեղային ցանցերի ոլորտում:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20131343  (111) 21165
(220) 07.10.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 07.10.2023
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան, 
Թավրիզյան 46, AM 
(442) 18.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի:

____________________

(210) 20131348  (111) 21166
(220) 07.10.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 07.10.2023
(730) Ջոնս Լանգ ԼաՍալլ ԱյՓի, Ինք., US 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 

ծառայություններ, այն՝ է անշարժ գույքի 
կառավարում, բնակելի և  կոմերցիոն 
անշարժ գույքի վարձույթ, ֆինանսավորման, 

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

____________________

(210) 20131357  (111) 21167
(220) 09.10.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 09.10.2023
(730) «Դը միթ շոփ» ՍՊԸ, 0010, Երևան, Եզ. 
Կողբացու փ., շ. 30, 27 տարածք, AM 
(442) 18.10.2013
(540) 

(526) «THE MEAT SHOP» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 40. նյութերի մշակում:
____________________

(210) 20131383  (111) 21168
(220) 15.10.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 15.10.2023
(730) Դանդի Քորփորեյշն, CA 
(442) 06.11.2013
(310) 1 641 333  (320) 28.08.2013   (330) CA
(540) 

(526) «PRECIOUS METALS» արտահայտությունը 
և «ԿԱՊԱՆ» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

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

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

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

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

____________________

(210) 20131393  (111) 21169
(220) 17.10.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 17.10.2023
(730) Դանդի Քորփորեյշն, CA 
(442) 06.11.2013
(310) 1 638 442   (320) 07.08.2013   (330) CA
(540) 

(526) «PRECIOUS METALS» արտահայտությունը 
և «KAPAN» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

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

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

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

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

____________________

(210) 20131474  (111) 21170
(220) 24.10.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 24.10.2023
(730) «Ա.Բ. Մեդ» ՍՊԸ, Երևան, Հր. Քոչար, 
8-րդ շ., բն. 20, AM 
(442) 18.11.2013
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(540) 

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

դաս 35. բժշկական պարագաների 
առևտուր.

դաս 44. լաբորատոր ախտորոշում, 
մարդկանց ախտորոշման և բուժման 
համար նախատեսված բժշկական հետազո
տությունների ծառայություններ:

____________________

(210) 20131494  (111) 21171
(220) 29.10.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 29.10.2023
(730) «Կանդա թրավել քլաբ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ռուբինյանց փ., շ. 1ա, բն. 5, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(526) «TRAVEL CLUB» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և բաց մոխրագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդությունների կազ
մա կերպում:

____________________

(210) 20131505  (111) 21172
(220) 31.10.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 31.10.2023
(730) «Վալան դեկոռ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, 
Մոցարտի 11 տուն, AM 
(442) 04.12.2013

(540) 

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

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

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

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

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

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 
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պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում.

դաս 35. առևտուր, ներմուծում, գովազդ. 
գործերի կառավարում գործարարության 
ասպարեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. գրասենյա-
կային ծառայություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում:

____________________

(210) 20131506  (111) 21173
(220) 31.10.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 31.10.2023
(730) «Վալան դեկոռ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, 
Մոցարտի 11 տուն, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

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

ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար-
վեստական տպագրության համար.

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

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 

չեն այլ դասերում. մասնակի մշակված 
պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, խցման 
և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ. 

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

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 35. առևտուր, ներմուծում, գովազդ. 
գործերի կառավարում գործարարության 
ասպարեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. գրասեն-
յակային ծառայություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քավորումների տեղակայում:

____________________

(210) 20131523  (111) 21174
(220) 01.11.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 01.11.2023
(730) «Ուռ Աքս» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 
21/1, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(526) «ԽԻՆԿԱԼԻ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հասարակական սննդի կազմա-
կերպում:

____________________
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(210) 20131563  (111) 21175
(220) 12.11.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 12.11.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էրիկ Մալխասյան, 
ք. Երևան, Դավիթ Բեկի փ. տ. 1, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանային և սրճարանային 

ծառայություններ:
____________________

(210) 20131572  (111) 21176
(220) 13.11.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 13.11.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Իսմինե 
Համբարձումյան, Երևան, Էրեբունի 28 շ., բն. 
20, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներից 

պատրաստված պայուսակներ:
____________________

(210) 20131579  (111) 21177
(220) 14.11.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 14.11.2023
(730) «Առթ և լեգենդ» ՍՊԸ, Երևան, 
Մոսկովյան փ. 24/4, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, օխրա, խակի, կանաչ, նարնջագույն, 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ցուցահանդես-վաճառք:
____________________

(210) 20131584  (111) 21178
(220) 15.11.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 15.11.2023
(730) «Հայր և որդի Սարգսյաններ» ՍՊԸ, 
Երևան, Խաղաղ-Դոնի 1/2, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(526) «ՄՍԱՄԹԵՐՔ» գրառումն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագույն, ոսկեգույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, մսամթերք:
____________________
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(210) 20131589  (111) 21179
(220) 19.11.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 19.11.2023
(730) «Բոգեմա լենդ» ՍՊԸ, 0038, Երևան, Ն. 
Շենգավիթ 11 փ., 37/38, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(526) «TRAVEL AGENCY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ, 
կապույտ, կարմիր, դեղին, մանուշակագույն, բաց 
և մուգ մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

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

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

____________________

(210) 20131591  (111) 21180
(220) 19.11.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 19.11.2023
(730) «Յան վոյաժ» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
98/35 կից կառույց, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(526) «VOYAGE» բառը և «TRAVEL AGENCY» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզագույն, մանուշակագույն, բաց կանաչ, 

բաց և մուգ դեղին, բաց կարմիր, շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործակալություն 
և ավիատոմսերի վաճառք:

____________________

(210) 20131602  (111) 21181
(220) 21.11.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 21.11.2023
(730) «Անուշարան» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 
27/7, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20131607  (111) 21182
(220) 22.11.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 22.11.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

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

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

____________________
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(210) 20131608  (111) 21183
(220) 22.11.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 22.11.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

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

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

____________________

(210) 20131610  (111) 21184
(220) 22.11.2013 (151) 11.03.2014
   (181) 22.11.2023
(730) «Կլեոպատրա» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գյուղ Վերին Արտաշատ, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

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

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

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

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

     7809 13.11.2023      «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

     7909 05.02.2024     «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան,

                                                    Շահամիրյանների 22, AM

     7929 11.03.2024     «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM         

     7940  07.11.2023    «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM     

     7942   07.11.2023     «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

     7943 07.11.2023      «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

     7983 16.03.2024     «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 

                                                    Շահամիրյանների 22, AM

     8000 04.11.2023      «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

     8002  04.11.2023               «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

      8003 04.11.2023      «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

      8005 04.11.2023      «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

      8006       04.11.2023      «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

      8010 04.11.2023               «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

      8012   04.11.2023               «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

      8014             04.11.2023      «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

     8019 12.01.2024      «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Շահումյան, AM

     8021  26.02.2024      «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Շահումյան, AM

     8033 14.01.2024      «Շատո-Առնո» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 21/1, բն. 114, AM

     8050 14.01.2024           «Շատո-Առնո» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 21/1, բն. 114, AM

     8059 29.01.2024      «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

     8067  29.01.2024      «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

     8068  29.01.2024      «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

     8098  26.01.2024      «Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ, 

                                                     ՀՀ, ք. Երևան, Մաշտոցի 13, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

8104  22.03.2024 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

8113  12.01.2024 «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Շահումյան, AM

8115  27.01.2024 «Երասխի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Երասխ, AM

8157  27.01.2024 «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Շահումյան, AM

8159  26.02.2024 «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Շահումյան, AM

8171  29.01.2024 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

8172  06.02.2024 «Ստանդարտների և որակի ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ,

     Երևան, Կոմիտասի պող. 49/4, AM

8173  11.02.2024 «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, Բյուրեղավան, 39 շենք, բն. 18, AM

8174  11.02.2024 «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, Բյուրեղավան, 39 շենք, բն. 18, AM

8175  04.03.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

    Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

8199  05.11.2023 «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ, 

    Երևան, Նորքի 47, Հովսեփյան 26, AM

8200  05.11.2023 «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ, 

    Երևան, Նորքի 47, Հովսեփյան 26, AM

8201  05.11.2023 «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ, 

    Երևան, Նորքի 47, Հովսեփյան 26, AM

8248  22.01.2024 Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

8273  18.02.2024 Նաիրի Կազումյան, Երևան, Վարդանանց 2-րդ նրբանցք, տ. 6, բն. 3, AM

8399  25.03.2024 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

    ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

8400  25.03.2024 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,

    ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

8520  17.02.2024 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

8521  17.02.2024 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

8522  17.02.2024 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

8523  17.02.2024 Օրիոն Քորփորեյշն, KR
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

8525  10.03.2024 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

8526  26.04.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

8528  28.04.2024 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,

    ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

8545  26.04.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

8577  22.01.2024 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

8620  16.02.2024 Ինթերնեյշնլ Ֆուդսթաֆս Քո., AE

8745  26.04.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

8746  26.04.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

8754  24.02.2024 «Արեգակ» կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Դալար, AM

8755  24.02.2024 «Արեգակ» կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Դալար, AM

8756  04.03.2024 «Արեգակ» կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Դալար, AM

8772  14.01.2024 «Շատո-Առնո» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 21/1, բն. 114, AM

8773  11.02.2024 Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ,

    Երևան, Իսակովի 9, AM

8774  11.02.2024 Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, 

    Երևան, Իսակովի 9, AM

8788  17.09.2024 Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեննոստյու

     «Սլավյանսկայա կոլեկցիյա», RU

8795  21.04.2024 Էքսոն Մոբիլ Քորփորեյշն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

8819  23.04.2024 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

8820  29.04.2024 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

8821  29.04.2024 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

8850  11.05.2024 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

8998  10.03.2024 Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

8999  10.03.2024 Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

9117  31.05.2024 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

9118  31.05.2024 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

9119  31.05.2024 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

9155  08.04.2024 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

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

9377  10.08.2024 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

9484  05.08.2024 Վիիվ Հելթքեըր ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB

9571  17.06.2024 Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

9572  17.06.2024 Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

9573  17.06.2024 Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

9574  17.06.2024 Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

9637  07.10.2024 Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

9694  02.08.2024 Դը Փրուդենշլ Ինշուըրնս Քամփնի օֆ Ամերիքա, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

9756  15.12.2024 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

9876  02.08.2024 Դը Փրուդենշլ Ինշուըրնս Քամփնի օֆ Ամերիքա, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23L 1/00 2816 A

A23L 2/00 2817 A

C07K 3/00 2818 A

F04F 7/00 2819 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

   A21D 2/00     351 U
   A61B 8/00             352 U

F16B 5/00     2820 A

G01K 7/00     2821 A

G01N 23/00   2822  A

G01N 33/00   2823 A

G01R 27/00   2824  A

G02B 26/00   2822 A

G02B 27/00   2825 A

H05B 6/00    2826  A

    08-05    324 S 
     13-03     324 S
     11-02    325 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

A61B 18/00   352 U

A45D 26/00  352 U

A61L 9/00     353 U

B65D 43/00   354 U

F27D 11/00     355 U
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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 1353
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17883
73 (1) Իրավատեր «Վարժակ» ՍՊԸ, Երևան, 
Արցախի պող. 28/15, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Կարեքս» ՍՊԸ,
ք. Երևան, Վ. Փափազյան 27/3, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                        Հանրապետություն
Գրանցված է 12.02.2014

____________________

 

Գրանցում No 1354
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16587
73 (1) Իրավատեր Հորեքարե Ս.Ռ.Լ
HORECARE S.R.L, Via Convertite, 12, I-48018 
Faenza, ITALIA, IT
73 (2) Իրավունքներն ստացող Պրեմիում Ս.Ռ.Լ.
PREMIUM S.R.L., Via Convertite, 12, I-48018 
Faenza, ITALIA, IT
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                   Հանրապետություն
Գրանցված է 17.02.2014

____________________

Գրանցում No 1355
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16587
73 (1) Իրավատեր  Պրեմիում Ս.Ռ.Լ.
PREMIUM S.R.L., Via Convertite, 12, I-48018 
Faenza, ITALIA, IT

73 (2) Իրավունքներն ստացող  Կոոպերատիվե 
Ագրիկոլե Վիտի-Ֆրուտտիկոլտորի Իտալիանի 
Ռիունիտի Օրգանիձատի Ս.կ.Ա. ին բրեվե 
Կ.Ա.Վ.Ի.Ռ.Օ. Ս.կ.Ա.
COOPERATIVE AGRICOLE VITI-FRUTTICOLTORI 
ITALIANI RIUNITI ORGANIZZATI S.c.A. in breve 
C.A.V.I.R.O. S.c.A., Via Convertite, 12, I-48018 
Faenza, ITALIA, IT
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                   Հանրապետություն

Գրանցված է 17.02.2014

____________________

Գրանցում No  1356
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9620
73 (1) Իրավատեր  «Երասխի գինու գործարան» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Երասխ, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Գինու-
կոնյակի տուն «Շահնազարյան» ՍՊԸ,  Եղվարդ, 
Երևանյան խճ. 7, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                          Հանրապետություն

Գրանցված է 17.02.2014

____________________

Գրանցում No 1357
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 7813, 18083, 20289
73 (1) Լիցենզատու  Ադելսոն Ինվեսթմընթ ԼԹԴ
ADELSON INVESTMENT LTD, 207, 3RD FLOOR, 
REGENT STREET, LONDON, UNITED KINGDOM, 
W183HH, GB
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73 (2) Լիցենզառու «Սաս-գրուպ» ՍՊԸ,
ք. Երևան, Մաշտոցի 18, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը 22.01.2019

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                  Հանրապետություն

Գրանցված է 17.02.2014

____________________

Գրանցում No 1358
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 18815
73 (1) Լիցենզատու ԶԱՕ «Տորգովիյ դոմ «Պերե-
կրյոստոկ»
ZAO “TORGOVIY DOM “PEREKRYOSTOK”, Russian 
Federation, 103473, g. Moskva, Suvorovskaya pl., 
d.1, RU 
73 (2) Լիցենզառու «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ,
Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                   Հանրապետություն

Գրանցված է 19.02.2014

____________________

Գրանցում No 1359
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13235
73 (1) Իրավատեր Էլան Ֆարմա Ինթերնեյշնլ 
Լիմիթիդ
ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED, 
Monksland, Athlone, County Westmeath, Ireland, IE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Բայոջեն Այդեք 
Ինթըրնեշնլ Հոլդինգ Լթդ.
BIOGEN IDEC INTERNATIONAL HOLDING Ltd., 
Canon’s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 
EX, Bermuda, BM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                            Հանրապետություն

Գրանցված է 19.02.2014

____________________

Գրանցում No 1360
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13235
73 (1) Իրավատեր Բայոջեն Այդեք Ինթըրնեշնլ 
Հոլդինգ Լթդ.
BIOGEN IDEC INTERNATIONAL HOLDING Ltd., 
Canon’s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 
EX, Bermuda, BM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Բայոջեն Այդեք 
ԷմԷյ Ինք.
BIOGEN IDEC MA Inc., 14 Cambridge Center, 
Cambridge MA 02142, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                           Հանրապետություն

Գրանցված է 20.02.2014

____________________

Գրանցում No 1361
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 904000, IR 912259, IR 
833248
73 (1) Լիցենզատու Զիվենկո Սերգեյ  Վիկտորի
ZIVENKO SERGEY VICTOROVICH, kv. 205, d. 33, 
Kutuzovsky prospekt, 121165  Moscow, Russia, RU
73 (2) Լիցենզառու «Սպիրիտ Մարկետ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Արշակունյաց փ. 9, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
IR 833248 ապրանքային նշանի իրավատերը 
և լիցենզատուն հանդիսանում է «Կալան» 
փակ բաժնետիրական ընկերությունը, հասցե՝ 
Russian Federation, 109390 Moscow, ul. 1-ya, 
Tekstilshchikov, d. 12/9, office 2, RU
Գործողության ժամկետը 31.12.2016

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                           Հանրապետություն

Գրանցված է 20.02.2014

____________________
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Գրանցում No 1362
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20209
73 (1) Իրավատեր «Կոնսոլիթրեյդ» ՍՊԸ,
Երևան, Պռոշյան 2/1, 18 տարածք, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Սոմելիե» ՍՊԸ, 
Երևան, Պռոշյան 2/1, 18 տարածք, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                  Հանրապետություն
Գրանցված է 20.02.2014

____________________

Գրանցում No 1363
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10084

73 (1) Իրավատեր «Օնլայն պլյուս» ՍՊԸ,

ք. Երևան, Նալբանդյան 50, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Օնլայն
Կոմպյուտերս» ՍՊԸ, ք. Երևան, Սարյան 19/21, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի   
  Հանրապետություն

Գրանցված է 20.02.2014
____________________

Գրանցում No 1364
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11441, 16505, 16506, 16532, 
16603, 16604, 16662, 16663, 16811, 16812, 
16813, 16909, 16910, 16913, 16914, 16915, 
16916, 17445, 17446, 18907

73 (1) Իրավատեր Էբըթ Լեբորոթըրիզ, Իլինոյսի 
նահանգ

ABBOTT LABORATORIES, State of Illinois, Abott 
Park, Illinois 60064, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Էբբվի Ինք., 
Դելավեր նահանգի կորպորացիա
ABBVIE INC., a corporation of the State of Delaware, 
1 N. Waukegan Road, North Chicago, IL 60064, 
USA, US

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                  Հանրապետություն

Գրանցված է 21.02.2014

____________________

Գրանցում No 1365

Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 12831, 12681, 12855, 12856, 
12857
73 (1) Լիցենզատու «Ինտերնեյշնլ Մասիս 
Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 
22, AM
73 (2) Լիցենզառու «Գրանդ տոբակո» հայ-
կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիր-
յանների 22, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը       ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 24.02.2014

____________________

Գրանցում No 1366

Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 11948

73 (1) Լիցենզատու «Սամկոն» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Տպագրիչների 8, բն. 9, AM
73 (2) Լիցենզառու «Սիս ալկո» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գյուղ Հայանիստ, Էջմիածնի 
փողոց 39, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ

Գործողության ժամկետը 03.02.2016

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                            Հանրապետություն

Գրանցված է 24.02.2014

____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2463                 20.08.2013
2586                 30.08.2013

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2688        02.08.2013

2693        21.08.2013

2706        28.08.2013

2718         15.08.2013

2806        21.08.2013

2807        21.08.2013

2809        24.01.2013

Տեղեկություններ
Գյուտի արտոնագրի գործողության վերականգնման  մասին

Сведения
о  восстановлении действия патента на изобретения

N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնելու  թվականը

 Дата восстановления 
действия патента

1. 2586 A 06.03.2014 25.03.2014 

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

    106U                 16.08.2013



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) (2014.01)  (11) 2816 (13) A 
A23L 1/00

(21) AM20120125 (22) 04.09.2012
(71) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян (AM)
(72) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян 
(AM)
(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, пр. 
Арцахи 1, кв. 32 (AM), Варсеник Аветисян, 0025, 
Ереван, ул. Герацу 14, кв. 4 (AM)
(54) Пищевой продукт функционального 
значения и способ его приготовления
(57) Изобретение относится к пищевой промыш-
ленности, в частности, к пищевым продуктам 
функционального значения и их производству.

Пищевые продукты функционального 
значения включают крупы, молочнокислый 
продукт, плодовые и овощные пюре, причем в 
качестве круп включает гречневую диетическую 
муку, в качестве молочнокислого продукта – 
молоко “Новое Нарине”, сквашенное бактериями 
Lactobacillus acidophilus Ep2 317/402, в качестве 
плодового пюре – пюре абрикос или яблок, в 
качестве овощного пюре – пюре топинамбура, 
при соотношении компонентов, мас.%: гречневая 
диетическая мука - 22-26, молочнокислый 
продукт – 29 - 45, плодовое пюре – 14 – 24, 
пюре топинамбура – 19 - 21. Пищевые продукты 
функционального значения готовят следующим 
образом. Крупы смешивают с холодной водой 
при соотношении 1:7, варят при непрерывном 
перемешивании в течение 20-25 минут при 
температуре 90-95°C, затем охлаждают до 
температуры 60-65°C, после чего смешивают с 
молочнокислым продуктом, плодовым и овощным 
пюре, полученную массу с содержанием сухих 
веществ 14-18% гомогенизируют в диспергаторе 
под давлением 15-17Мпа, затем высушивают 
распылением.

Расширяется ассортимент пищевых продук-
тов функционального значения.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2817 (13) A 
A23L 2/00

(21) AM20120126 (22) 04.09.2012
(71) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян (AM)
(72) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян 
(AM)
(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, Арцахи 1, 
кв. 32 (AM), Варсеник Аветисян, 0025, Ереван, 
Гераци 14/4 (AM)
(54) Нектар
(57) Изобретение относится к пищевой промыш-
ленности, в частности, к нектарам.

Нектар содержит пюре тыквы и топинамбура, 
водный экстракт топинамбура и водный 
экстракт чабреца, при следующем соотношении 
компонентов, мас. %: пюре тыквы - 31-32, пюре 
топинамбура - 30-31, водный экстракт топинамбура 
30-31, водный экстракт чабреца - 7-9.

Улучшаются функциональные свойства 
нектара.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2818 (13) A 
C07K 3/00

(21) AM20130135 (22) 30.09.2013
(71) Рузан Симонян (AM)
(72) Рузанн Симонян (AM), Гегам Симонян (AM), 
Максим Симонян (AM)
(73) Рузан Симонян, 0026, Ереван, Лазо 6, кв. 
54 (AM)
(54) Способ выделения изомеров NADPH-
оксидазы (Nox) из тканей биосистем
(57) Изобретение относится к области био химии, 
в частности к способу выделения изо меров 
NADPH-оксидазы (Nox) из тканей биосистем 
млекопитающих и может найти применение в 
медицине и др. областях.

Из тканей биосистем готовят водные 
гомогенные смеси, инкубируют их в аэроб-
ных условиях, затем центрифугируют, надо-
садочные жидкости пропускают через хромато-
графическую колонку – для выделения изоформ 
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NADPH-оксидазы, изоформы вымывают из 
надосадочных жидкостей калий-фосфатным 
буфером. Инкубацию смесей проводят в 
присутствии ферригемоглобина при температуре 
37°C, значении pH 7,4 в течение 2 часов, 
надосадочные жидкости до пропускания через 
хроматографическую колонку разбавляют 
водой (1:30 об./об.). Для выделения изоформы 
биомембранной Nox надосадочные жидкости 
пропускают через хроматографическую колонку, 
заполненную DE-52 целлюлозой, а для выделения 
изоформы внеклеточной Nox (eNox) надосадочные 
жидкости пропускают через хроматографическую 
колонку, заполненную DEAE A-50 сефадексом.

Упрощается и сокращается способ.
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2819 (13) A 
F04F 7/00

(21) AM20130033 (22) 12.03.2013
(71) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация (AM)
(72) Ваче Токмаджян (AM), Эдуард Ащчиянц (AM)
(73) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация, 0009, Ереван, 
Теряна 105 (AM)
(54) Гидравлический таран
(57) Изобретение относится к насосостроению, в 
частности к конструкции гидравлических таранов. 
и может использоваться в водоснабдительных 
сетях. Гидравлический таран имеет трубу снаб-
жения, ударные и нагнетательные клапаны, 
водовоздушнуый резервуар и нагнетательную 
трубу. Согласно изобретению в конце трубы 
снабжения дополнительно помещен рабочий 
ящик, в котором помещен водовоздушнуый 
резервуар со своим нагнетательным клапа-
ном и ударный клапан, причем в рабочем 
ящике помещен дополнителный ударный 
кла пан. Изобретение позволяет повысить 
производительность гидравлических таранов, 
1 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2820 (13) A 
F16B 5/00

(21) AM20130125 (22) 13.09.2013
(71) Азат Саркисян (AM)
(72) Азат Саркисян (AM)
(73) Азат Саркисян, 0005, Ереван, Тиграна Меци 
40, кв. 47 (AM)
(54) Соединение
(57) Изобретение относится к машиностроению, 
в частности, к соединениям.

Соединение относится к болтовым, закле-
почным соединениям и может применяться 
в разных областях машиностроительной 
промыш ленности, включая космическую, 
авиационную, судостроительную, транспортную, 
строительную технику. Соединение используется 
для скрепления нескольких элементов, по 
крайней мере один из которых изготовлен из 
композиционного материала. Соединительное 
отверстие соединяемых элементов имеет вид 
продолговатого прямоугольника с закругленными 
концами, который направлен вдоль наружных 
сил.

Повышается прочность соединения, 3 ил.
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2821 (13) A 
G01K 7/00

(21) AM20130155 (22) 21.11.2013
(71) Аршак Шахгамян (AM), Левон Бегоян (AM)
(72) Аршак Шахгамян (AM), Левон Бегоян (AM)
(73) Аршак Шахгамян, 0070, Ереван, ул Каджаз-
нуни 10, кв. 4 (AM), Левон Бегоян, 0014, Ереван, 
пр. Азатутян 21, кв. 30 (AM)
(54) Числовое устройство измерения темпе-
ратуры
(57) Изобретение относится к измерительной 
технике и может быть использовано в цифро-
вых приборах для измерения темпе ратуры, 
работающих в комплекте с термопре обра-
зователями сопротивления (ТС).

Предложенный прибор содержит стаби-
лизатор тока, к которому подключены после-
довательно соединенные ТС, постоянный и 
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точный подстроечный резисторы, дифферен-
циальный усилитель, ко входу которого подклю-
чены потенциальные зажимы ТС, сигма-
дельта аналого-цифровой преобразователь, 
к измерительному входу которого подается 
выходное напряжение дифференциального 
усилителя, а на вход опорного напряжения 
подается падение напряжения на подстроечном 
резисторе, микроконтроллер и цифровое отсчет-
ное устройство. 

Точность предложенного прибора не зависит 
от тока, протекающего через ТС и класса допуска 
начального сопротивления ТС, 1 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2822 (13) A 
G01N 23/00
G02B 26/00

(21) AM20130152 (22) 13.11.2013
(71) Эдуард Арутюнян (AM)
(72) Эдуард Арутюнян (AM), Оганесян Мери (AM)
(73) Эдуард Арутюнян, 0031, Ереван, Зограпа 
115 (AM)
(54) Способ рентгеновских и гамма излучений 
с управляемой интенсивностью
(57) Согласно способу от источника излучения 
пучок лучей направляют на необходимую область 
среды и фокусируют. С помощью монохроматора 
из источника  излучения  выделяют пучок лучей 
с  необходимой энергией. Интенсивность пучка 
модулируют колебаниями необходимой формы 
и  частотой 0-3кГц, при этом интенсивность 
выделенного пучка меняют в пределах  от нуля 
до максимального значения.

Обеспечивается модуляция интенсивности 
пучка лучей, упрощается способ излучения, 4 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2823 (13) A 
G01N 33/00

(21) AM20130129 (22) 23.09.2013
(71) Сурен Саргсян (AM)
(72) Сурен Саргсян (AM)
(73) Сурен Саргсян (AM)

(54) Способ определения жесткости воды
(57) Изобретение относится к области анали-
тической химии и может быть использовано 
для определения жесткости воды, в том числе в 
полевых условиях.

Согласно способу в исследуемую воду 
добавляют насыщенные водные растворы 
ортофосфатов натрия и калия, взяв каждого 
по 0,6-1,5 % от объема исследуемой воды. 
Затем доводят воду до кипения. После полного 
осаждения солей измеряют объем осажденных 
солей и определяют жесткость воды по соот-
ветствующей формуле.

Упрощается способ, сокращается длитель-
ность определения жесткости воды.
(74) А. Петросян

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2824 (13) A 
G01R 27/00

(21) AM20120176 (22) 14.12.2012
(71) “Медикобиологический международный 
послевузовский учебный центр” государственная 
некоммерческая организация (AM)
(72) Роберт Симонян (AM), Ануш Дегоян (AM), 
Синерик Айрапетян (AM)
(73) “Медикобиологический международный 
послевузовский учебный центр” государственная 
некоммерческая организация, 0040, Ереван, 
Ачарян 31 (AM)
(54) Устройство для измерения электропро-
водимости биотканей
(57) Изобретение относится к измерительной 
технике и может быть использовано при 
измерении активной и емкостной составляющих 
полной электропроводимости биотканей.

Устройство имеет две входные клеммы, 
стабилизированный источник синусоидального 
напряжения, формирователь синусоидального 
напряжения с двумя прямоугольными проти-
вофазными выходами, токоизмерительный  
прецизионный резистор, усилитель напряжения 
переменного тока, синхронный фильтр-
выпрямитель, фильтр низких частот и регистр. 
Выход источника напряжения соединен с 
входом формирователя напряжения. Выходы 
формирователя соединены с входами управления 
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синхронного фильтра-выпрямителя. Выход 
синхронного фильтра-выпрямителя через фильтр 
низких частот соединен с входом регистра. 
Усилитель напряжения дифференциальный. 
Устройство дополнительно имеет делитель напря-
жения, повторитель напряжения, фазовращатель 
на 90°, дополнительный формирователь напря-
жения, дополнительный синхронный фильтр-
выпрямитель, дополнительный фильтр низких 
частот и дополнительный регистр. Первая входная 
клемма соединена с одним выводом резистора и 
с инвертирующим входом усилителя. Другой 
вывод резистора соединен с неинвертирующим 
входом усилителя и с выходом повторителя 
напряжения. Вход повторителя напряжения 
соединен с выходом делителя напряжения, а 
вход делителя напряжения - с выходом источника 
напряжения и с входом фазовращателя на 
90°. Выход фазовращателя соединен с входом 
дополнительного формирователя напряжения, 
выходы которого соединены с входами управ-
ления дополнительного синхронного фильтра-
выпрямителя. Выход дополнительного син-
хронного фильтра-выпрямителя через допол-
нительный фильтр низких частот соединен с 
входом дополнительного регистра, а входы син-
хронных фильтров-выпрямителей соединены с 
выходом усилителя. Вторая клемма устройства 
соединена с общим проводом.

Повышаются точность измерения актив-
ной и емкостной составляющих пол ной элек-
тропроводимости биотканей в микромощ-
ностном режиме и помехоустойчивость во время 
измерения, 1 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2825 (13) A 
G02B 27/00

(21) AM20130118 (22) 09.08.2013
(71) Эдуард Арутюнян (AM)
(72) Эдуард Арутюнян (AM)
(73) Эдуард Арутюнян, 0031, Ереван, Зограп 
115 (AM)

(54) Метод фокусирования лазерного луча
(57) Изобретение относится к области оптики, 
в частности, к фокусированию лазерного 
луча и может быть использовано в приборах с 
управляемым фокусом.

Суть изобретения состоит в том, что опти-
ческий луч направляют на систему, сос тоящую 
из конденсированной среды и прис тыкованной 
к ней шайбы из пьезопластины. Внутренний 
диаметр шайбы берется таким, чтобы пучок 
света полностью проходил через него, а разница 
между внутренним и внешним диаметров 
шайбы, в зависимости от условия задачи, может 
быть средством изменения области частоты 
ультразвука.

Изобретение дает возможность получить 
фокусирующую систему с малым шагом пере-
мещения фокуса, 2ил. 

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2826 (13) A 
H05B 6/00

(21) AM20130042 (22) 27.03.2013
(72) Паргев Манукян (AM)
(73) Паргев Манукян, 0070, Ереван, Вардананц 
22, кв. 35 (AM)
(54) Индукционная тигельная печь
(57) Изобретение относится к электротехнике и 
электротермии.

Суть изобретения состоит в том, что 
индукционная тигельная печь имеет тигель и 
индуктор, подклю ченный к источнику питания 
высокочастотного тока. По замыслу изобретения, 
в печи, вокруг тигеля имеется огнеупорная 
камера с соосными тигелю пазами, а в пазах 
установлен индуктор, изготовленный из сплава 
для электронагревателей.

Изобретение позволяет увеличить произво-
дительность индукционной тигельной печи, 2 ил.

_____________________
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Сведения о выданных патентах

(51) (2014.01)  (11) 351  (13) U 
A21D 2/00

(21) AM20130082U (22) 05.06.2013
(71) Нвер Петросян (AM)
(72) Нвер Петросян (AM)
(73) Нвер Петросян, НКР, Аскерани район, село 
Аветараноц (AM)
(54) Фаршированное хлебное изделие
(57) Полезная модель относится к пищевой 
промышленности, в частности, к фаршированным 
хлебным изделям.

Начинка  хлебного изделия содержит кинзу, 
укроп, крапиву,  кислицу, щавель, зеленый 
лук, чрчрук, кндзмндзук, молотый черный 
перец, молотый красный перец, подсолнечное 
масло, соль, свёклу, козлобородник, шпинат, 
лук и цтапашар, при следующем соотношении 
компонентов (мас.%). кинза - 12,5-16,2, укроп 
- 8,5-9,5, крапива - 5,1-5,4, кислица - 4,7-5,0, 
щавель - 8,0-8,5, зеленый лук - 1,9-2,0, чрчрук 
- 8,0-8,2, кндзмндзук - 8,0-8,2, молотый черный 
перец - 0,2-0,8, молотый красный перец - 0,3-
0,35, подсолнечное масло - 8,0-8,2, соль - 0,3-
0,35, свёкла - 14,7-15,0, козлобородник - 4,4-4,6, 
шпинат - 4,5-4,8, лук - 1,5-1,8, цтапашар - 4,9-5,0.

Улучшаются качественные показатели 
хлебного изделия.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 352  (13) U 
A61B 8/00
A61B 18/00
A45D 26/00

(21) AM20130162U (22) 09.12.2013
(71) Армен Галстян (AM), Тигран Галстян (AM)
(72) Армен Галстян (AM), Тигран Галстян (AM)
(73) Галстян Армен (AM), Галстян Тигран (AM)
(54) Устройство для эпиляции и коагуляции
(57) Полезная модель относится к медицинским 
приборам и может быть использована в устройствах 
для выполнения косметологических операций 
по удалению папиллом (доброкачественных 
образований на коже), родимых пятен, нежела-
тельных волос, а также для остановки крово-
течения.

Предложено устройство для эпиляции и 
коагуляции, содержащее входной трансфор-
матор, выпрямитель, входы которого соеди-
нены соответственно с выходной обмоткой 
входного трансформатора, прерыватель цепи, 
стабилизатор напряжения и регулятор мощности, 
генератор высокой частоты, содержащий триод, 
конденсатор и выходной трансформатор, 
электрод с держателем, подключенный к 
выходу генератора высокой частоты. Первичная 
обмотка выходного трансформатора выполнена 
в виде двух последовательно соединенных 
секций, причем точка соединения этих секций 
соединена с положительным выходом стаби-
лизатора напряжения и регулятора мощности. 
Триод выполнен в виде биполярного тран зис-
тора, эммитер которого соединен с отрица-
тельным выходом стабилизатора напряжения и 
регулятора мощности и, через электролитический 
конденсатор с положительным выходом стаби-
лизатора напряжения и регулятора мощ ности, 
который через резистор соединен с базой 
транзистора, коллектор которого соединен с 
первичной и вторичной обмотками выходного 
трансформатора.

Повышается надежность работы устройства, 
1 ил.
(74) А. Петросян

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 353  (13) U 
A61L 9/00

(21) AM20130160U (22) 03.12.2013
(71) Артур Давтян (AM)
(72) Артур Давтян (AM)
(73) Артур Давтян, 0078, Ереван, Алабяна 36, 
кв. 20 (AM)
(54) Освежитель воздуха
(57) Полезная модель относится к устройству 
для ароматизации и дезодорации воздуха, может 
применяться, в салонах автомобилей, пароходов, 
лифтов, общественных туалетов и других 
закрытых многолюдных помещениях.
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Освежитель воздуха имеет корпус с кол
паком, установленную в корпусе емкость, 
содержащую ароматическое вещество. На одном 
конце емкости установлена головка выпуска 
ароматического вещества. На головке установлен 
регулятор расхода ароматического вещества 
и присоединенное к корпусу фиксирующее 
средство. Емкость выполнена в виде резинового 
овального мяча. На поверхности мяча сделаны 
отверстия, включающие обратные клапаны. 
Середина корпуса сделана с изгибом, идентичным 
изгибу мяча. Мяч установлен в корпусе с воз
можностью свободного смещения во всех 
направлениях. На передней стенке корпуса 
произведено отверстие, предусмотренное для 
вывода головки, диаметр которого больше 
диаметра головки. Колпачок обтянут кожей 
и прикреплен к задней стенке корпуса при 
помощи петли и сделан с возможностью фик
сации к передней стенке корпуса, при этом, 
ароматическое вещество является смесью 
ароматических порошков.

Повышается безопасность устройства, 
упро щается конструкция, уменьшается вес и 
себестоимость, 1 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 354  (13) U 
B65D 43/00

(21) AM20130106U (22) 11.07.2013
(31) u201301227   (32) 01.02.2013   (33) UA
(71) Анатолий Гончар (UA)
(72) Анатолий Гончар (UA)
(73) Анатолий Гончар (UA)
(54) Крышка для закатки стеклянных консерв
ных банок

(57) Полезная модель относится к консервной 
промышленности, в частности к крышкам для 
закатки стеклянных консервных банок.

Крышка изготовлена из тонкого листового 
металлического материла и предназначена для 
одноразового использования. Крышка состоит 
из цилиндрической головки, венца большего 
диаметра и уплотнительного кольца, раз ме
щённого во внутренней полости венца. Ниж ний 
край венца крышки подогнут во внутрь в виде 
круглого завитка.

Обеспечивается герметичность консерв, 2 ил.
(74) В. Петросян

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 355  (13) U 
F27D 11/00

(21) AM20130028U (22) 05.03.2013
(71) Паргев Манукян (AM)
(72) Паргев Манукян (AM)
(73) Паргев Манукян, 0070, Ереван, Вардананц 
22, кв. 35 (AM)
(54) Индукционная печь
(57) Полезная модель относится к электротехнике 
и электротермии.

Сущность полезной модели заключается в  
том, что индукционная печь имеет плавильную 
ванну шихты,  индукционный трансформатор, на 
одном ярме которого находится подключенная 
к регулируемому источнику питания первичная 
обмотка, а вторичной обмоткой является  нахо
дящаяся в ванне шихта. В предложенной полез
ной моделе в непогруженной шихты ярма 
выполнено как минимум одно горизонтальное 
отверстие, для проведения охладительной 
жидкости.

Целью полезной модели является увеличение 
эффективности индукционной печи, 2 ил.

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 08-05 (11) 324  (13) S 
13-03

(21) 20140002  (22) 13.01.2014
(71) ООО “Электрозащита” (AM)
(72) Манвел Узунян (AM)
(73) ООО “Электрозащита”, Ереван, ул. Багратуняц 
51-38 (AM)
(54) Фазный зажим (2 варианта)
(55)*

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 11-02 (11) 325  (13) S
(21) 20130025  (22) 15.07.2013
(71) Частный предприниматель Григор Ашоти 
Чаркчян (AM)
(72) Григор Ашоти Чаркчян (AM)
(73) Частный предприниматель Григор Ашоти 
Чаркчян, Ереван, Шинарарнери 24, кв. 27 (AM)
(54) Сувенир (3 варианта)
(55)*

_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա

MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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