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

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

(51) (2013.01)  (11) 2779 (13) A
A01G 31/00

(21) AM20130091 (22) 25.06.2013
(71) Միշա Բաբախանյան (AM)
(72) Լուսյա Հովհաննիսյան (AM), Հրայր 
Հովսեփյան (AM), Միշա Բաբախանյան (AM), 
Խաչիկ Նահապետյան (AM), Վերգինե Չավուշյան-
Պապյան (AM), Կարեն Սիմոնյան (AM), Ծովինար 
Ադամյան (AM), Ռաֆիկ Հարությունյան (AM)
(73) Միշա Բաբախանյան, 0028, Երևան, Օրբելի 
եղբայրների 33, բն. 32 (AM)
(54) Stevia rebaudiana Bertoni մեղրախոտի 
աճեցման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսությանը, 
մասնավորապես` Stevia rebaudiana Bertoni 
մեղրախոտի աճեցման եղանակներին՝ հիդրո-
պոնիկայի մեթոդով:

Stevia rebaudiana Bertoni մեղրախոտը կարող 
է կիրառվել բժշկության մեջ շաքարային հիվան-
դության կանխարգելման և բուժման համար:

Բույսի սերմերը ցանում են, ապա սածիլում, 
ջրում և սնուցում սածիլները սննդարար նյութերով: 
Սածիլումը կատարում են յոդի, ցինկի և այլ 
միացություններ պարունակող հիդրոպոնիկական 
միջավայրում, որի ստորին շերտը 3-5 սմ 
հաստությամբ և 50-70մմ տրամագծով գլաքար 
է, իսկ վերին շերտը 20սմ հաստությամբ և 2-15 
մմ տրամագծով հրաբխային խարամ է, որպես 
սննդարար նյութ օգտագործում են սննդարար 
լուծույթ, որը պարբերաբար՝ 10 օրը մեկ անգամ 
ներմուծում են հիդրոպոնիկական միջավայրի 
մեջ:

Աճեցված բույսը հարստացված է յոդով և 
ցինկով:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2780 (13) A
A23L 2/00

(21) AM20130111 (22) 18.07.2013
(71) Միքայել Մանրիկյան (AM)
(72) Միքայել Մանրիկյան (AM)
(73) Միքայել Մանրիկյան, 0009, Երևան, Տերյան 
56, բն. 7 (AM)

(54) Հանքային ջուր
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդարդյունա բե-
րությանը, մասնավորապես` սեղանի հանքային 
ջրերին: 

Միկրոտարրեր, կենսաբաղադրիչներ և 
հանքային աղեր պարունակող հանքային ջուրը 
պարունակում է հանքային ջուր և չոն-տուզ աղ 
(կոչկորյան աղ), բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). հանքային 
ջուր` 99.23- 99.40, չոն-տուզ աղ` 0.60-0.77:

Բարձրացվում են հանքային ջրերի բուժիչ-
կանխարգելիչ հատկությունները:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2781 (13) A
A61F 7/00

(21) AM20130099 (22) 09.07.2013
(71) Իվան Գերասիմի Աղաջանյան (AM), Սայմոն 
Ալլեն (GB)
(72) Իվան Գերասիմի Աղաջանյան (AM), Սայմոն 
Ալլեն (GB)
(73) Իվան Գերասիմի Աղաջանյան, 0009, 
Երևան, Թումանյան 1, բն. 23 (AM), Սայմոն Ալլեն, 
29 Ռեվլեյ Ոոադ Օքսֆորդ OX1 2RA (GB)
(54) Ջերմային չոր կոմպրեսի բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, 
մասնավորապես՝ տաքացնող կոմպրեսներին, 
որոնք օգտագործվում են հյուսվածքներում 
պաթոլոգիական անգիոգենեզի հետևանք հան-
դի սացող քրոնիկ հիվանդությունների, բար որակ 
և չարորակ ուռուցքների թերապևտիկ բուժման 
համար:

Ջերմային չոր կոմպրեսի բաղադրանյութը, 
որը պարունակում է պարաֆին և մեղրամոմ, 
գյուտի համաձայն, լրացուցիչ պարունակում է 
ցերեզին, բաղադրամասերի հետևյալ հարա-
բերակցությամբ (զանգվ.%) պարաֆին 65-75, 
մեղրամոմ 20- 30, ցերեզին 3-8:

Ապահովում է թերապևտիկ ազդեցությանը 
ենթակա մարմնի հատվածամասի և չոր կոմպրեսի 
միջև ջերմային հաշվեկշիռը, բարձրացվում է 
ջերմային ընդգրկման արդյունավետությունը:

_____________________
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(51) (2013.01)  (11) 2782 (13) A 
C08L 61/00
C08K 13/00

(21) AM20130066 (22) 20.05.2013
(71) «Հայաստանի պետական ճարտարա գիտա-
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն (AM)
(72) Ալբերտ Պողոսյան (AM), Նորիկ Մելիքսեթյան 
(AM)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտարա գի-
տական համալսարան» պետական ոչ առև-
տրային կազմակերպություն, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM)
(54) Շփական բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է շփական նշանակության 
պոլիմերային բաղադրանյութերին և կարող է 
կիրառվել ավտոմեքենաների արգելակային 
կոճղակների պատրաստման համար:

Շփական բաղադրանյութը ներառում է 
հետևյալ բաղադրամասերը, զանգվ. %. ֆենոլ-
ֆորմալդեհիդային խեժ՝ 11.0 -16.0, բուտադիեն-
նիտրիլային կաուչուկ՝ 1.0 – 7.0, ապակեթելք՝ 
11.0 – 13.0, բարիտային խտանյութ՝ 22.0 – 
35.0, տիտանի երկօքսիդ՝ 2.0 – 5.0, ալյումինի 
օքսիդ՝ 3.0 – 6.0, ցինկի օքսիդ՝ 2.0 – 5.0, 
բնական ցեոլիթ՝ 2.0 – 4.0, գրաֆիտ՝ 6.0 – 8.0, 
բազալտաթելք՝ մնացածը:

Գյուտն ապահովում է ավտոմեքենաների 
արգելակային կոճղակների բարձր մաշա կա-
յունություն և շփման գործակցի կայունություն:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2783 (13) A
F16H 21/00

(21) AM20120077 (22) 17.05.2012
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Գրիգորի Հենրիկի Մանասարյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Ներքին այրման քառատակտ շարժիչի 
շուռտվիկ-շարժաթևային մեխանիզմ
(57) Գյուտը վերաբերում է շարժիչաշինությանը, 
մաս նավորապես՝ ներքին այրման քառատակտ 
շարժիչների շուռտվիկ–շարժաթևային մեխա-
նիզմին։

Մեխանիզմը կազմված է ծնկաձև լիսեռից, 
որի առջևի մասում կոշտ ամրացված է կոնաձև 
ատամնանիվ, որը կառչման մեջ է լիսեռի 
վրա կոշտ ամրացված մեկ ուրիշ կոնաձև 
ատամնանիվի հետ: Լիսեռի մյուս կողմից կոշտ 
ամրացած է գլանաձև ատամնանիվ, որը կառչ-
ման մեջ է պարկուճի վրա կոշտ ամրացված 
գլանաձև ատամնանիվի հետ։

Ապահովվում է շարժիչի միջնորոգումային 
վազքի մեծացումը, 1 նկ.։

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

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

646

526

 740
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(210) 20120281 (111) 20560
(220) 28.02.2012 (151) 04.11.2013
 (181) 28.02.2022
(730) Դը Սքոթթ Ֆեթցեր Քամփընի, US
(442) 04.05.2012
(540)

(511) 
դաս 7. էլեկտրական փոշեկուլներ և մոմով 

ողորկման և փայլեցման սարքեր հատակի հա-
մար կենցաղային օգտագործման նպատակով 
և դրանց մասեր և աքսեսուարներ, այն է՝ 
գայլիկոնման սարքեր և դրանց կցասարքեր, 
ողորկման սարքեր և կցասարքեր, հղկման 
սարքեր և կցասարքեր, հեղուկացիրներ կամ 
փոշեցիրներ, դանակասղոցավոր սարքեր և 
կցասարքեր, փայլեցման սարքեր և կցասարքեր, 
փոշեկուլների ներծծող հարմարանքներ ցեցերի 
կլանման համար, оճառաջրի գեներատորներ, 
հատակի փոշեորսիչներ, փոշեհաններ և ողոր-
կիչներ, հատակի փայլեցման սարքեր, գորգերի 
լվացման սարքեր և կցասարքեր, գորգերի 
սանրման սարքեր և կցասարքեր, ուժային բլոկ-
ներ, պարկեր, շարժափոկեր, խոզանակներ, 
փոշեկուլների գլխադիրներ, օդի մղման կամ 
հանման պոմպերի գլխադիրներ, ճեղքերի և 
անցքերի մաքրման գլխադիրներ, երկարացման 
ճկախողովակ, խողովակների միացիչներ, 
սնուցման լարեր, բռնակներ, ուսադիր փոկեր, 
աղբարկղիկներ և աղբապարկիկներ, էլեկ-
տրական անջատիչներ և փոխարկիչներ, 
փոխհաղորդակներ, ճկուն լիսեռներ, ողորկման 
և փայլեցման բարձիկներ և միջադիրներ, 
գործվածքային ողորկման սկավառակներ, 
զմռնիտե սկավառակներ, բոլոր վերը նշվածները 
վաճառվում են լրակազմով: 
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121187 (111) 20561
(220) 27.08.2012 (151) 04.11.2013
 (181) 27.08.2022

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(730) Օբշեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ-
վեննոստյու «Մարկետ-Ա», UA

(442) 07.12.2012
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121643 (111) 20562
(220) 05.12.2012 (151) 04.11.2013
 (181) 05.12.2022
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130099 (111) 20563
(220) 29.01.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 29.01.2023
(730) Էսըսթեք Քըմփյութր Ինքորփորեյշն, TW
(442) 06.05.2013
(540)

(511) 
դաս 9. դյուրակիր համակարգիչներ. պլան-

շետային համակարգիչներ. էլեկտրո նային գրքեր. 
գրպանի անձնական համա կար գիչներ. գրպանի 
էլեկտրոնային թարգ մա նիչներ. համակար-
գիչ ների ստեղ նաշարեր. համակար գիչ ների 
մկնիկներ. մայր մեկուսատախտակներ. ինտեր-
ֆեյսներ համակարգիչների համար. համա-
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կարգիչների հիշողության բլոկներ. բարձրա -
խոսներ. համակարգչային ծրագրեր. ական-
ջակալներ. լուսանկարչական ապա րատ-
ներ. տեսախցիկներ. բջջային (շարժական) 
հեռախոսներ. հեղուկաբյուրեղային դիս փլե-
յով համակարգիչների մոնիտորներ. հեղու-
կաբյուրեղային դիսփլեյով հեռուստացույցներ. 
դյուրակիր տարածաընդունիչներ. կուտակչային 
մարտկոցներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130171 (111) 20564
(220) 13.02.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 13.02.2023
(730) «Ակադեմիա դել Գուստո» ՍՊԸ, Երևան, 

Գր. Լուսավորիչ 9, AM
(442) 03.04.2013
(540)

(511) 
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում: 

____________________

(210) 20130287 (111) 20565
(220) 11.03.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 11.03.2023
(730) Սեյվրգլասս, FR
(442) 03.04.2013
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. ապակյա շշեր:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130389 (111) 20566
(220) 26.03.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 26.03.2023
(730) Վիիվ Հելթքեըր ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB
(442) 03.07.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բժշկական պատ-

րաս տուկներ և նյութեր. պատվաստանյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130487 (111) 20567
(220) 11.04.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 11.04.2023
(730) «Այ փի էս սի» քաղաքական և սոցիոլո-

գիական խորհրդատվությունների ինստի-
տուտ ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 21, բն. 
38, AM

(442) 06.05.2013
(540)

(526) «Elect» և «RA» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 35. սոցիոլոգիական հետազո տու-

թյուններ, սոցիոլոգիական հարցումներ, տվյալ 
ոլորտին վերաբերող խորհրդատվությունների 
տրամադրում.

դաս 41. թրեյնինգների, վերապատրաստման 
դասընթացների անցկացում.

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

____________________
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(210) 20130535 (111) 20568
(220) 23.04.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 23.04.2023
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB
(442) 20.06.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատրաս-

տուկներ ու նյութեր շնչառական հիվան-
դությունների և խանգա րումների կանխման, 
բուժման և (կամ) թեթևաց ման համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130537 (111) 20569
(220) 23.04.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 23.04.2023
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB
(442) 20.06.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատրաս-

տուկներ ու նյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130538 (111) 20570
(220) 23.04.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 23.04.2023
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB
(442) 20.06.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատրաս-

տուկներ ու նյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130539 (111) 20571
(220) 23.04.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 23.04.2023
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB
(442) 20.06.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատրաս-

տուկներ ու նյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130540 (111) 20572
(220) 23.04.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 23.04.2023
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB
(442) 20.06.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատրաս-

տուկներ ու նյութեր.
դաս 10. բժշկական և վիրաբուժական սար-

քեր և գործիքներ, ինհալատորներ (ներշնչակ-
ներ), մասեր և կցամասեր վերոնշյալ բոլոր 
ապրանքների համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130556 (111) 20573
(220) 26.04.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 26.04.2023
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս 

Լիմիթիդ, IE
(442) 20.06.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20130568 (111) 20574
(220) 29.04.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 29.04.2023
(730) Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US
(442) 05.06.2013
(310) SM-M-201300051  (320) 07.03.2013  (330) SM 
(540)

(511) 
դաս 9. ինտեգրալային սխեմաներ. համա-

կարգչային չիփերի հավաքածուներ. գրա-
ֆիկական քարտեր. HD գրաֆիկական չիփերի 
հավաքածուներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130569 (111) 20575
(220) 29.04.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 29.04.2023
(730) Սեյվրգլասս, FR
(442) 05.06.2013
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. ապակյա շշեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130741 (111) 20576
(220) 03.06.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 03.06.2023
(730) Սամվել Սերժիկի Մինասյան, Կոտայքի 

մարզ, գ. Ջրվեժ, 21-րդ փող., տուն 8, AM
(442) 03.07.2013
(540)

(511) 
դաս 30. քաղցրավենիք, հաց, հրուշակեղեն:  

____________________

(210) 20130743 (111) 20577
(220) 03.06.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 03.06.2023
(730) Կամյու Լա Գղանդ Մաղկ, FR
(442) 03.07.2013
(540)

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121756 (111) 20578
(220) 26.12.2012 (151) 04.11.2013
 (181) 26.12.2022
(730) ԷլՍի Վայկիկի Մագազացիլիք Հիզմեթլերի 

Թիքարեթ Անոնիմ Շիրքերի, TR
(442) 20.03.2013
(540)

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

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

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության աս-
պարե զում. գրասենյակային ծառայություններ. 
օծանելիքի, եթերային յուղերի, կոսմետիկական 
միջոց ների, մազերի համար լոսյոնների, կաշվի 
և կաշվի նմանակումների, կաշվե իրերի և 
դրանց նմա նակումների, ճամփորդական սնդուկ-
ների, ճամպրուկների, հագուստի, կոշկեղենի, 
գլխարկ ների հավաքում երրորդ անձանց հա-
մար (բացառությամբ դրանց փոխադրումը)` 
սպառողներին տալով հարմարավետ դիտման 
և այդ ապրանքների գնման հնարավորություն. 
վերոնշյալ բոլոր ծառայությունների տրամա դրում 
մանրածախ և մեծածախ խանութների, փոս տային 
պատվերով կատալոգների կամ էլեկտրոնային 
զանգվածային լրատվամիջոցների, օրինակ՝ 
հեռուստախանութների կամ վեբ-կայքերի միջո-
ցով:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130051 (111) 20579
(220) 18.01.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 18.01.2023
(730) ԱրԷնԷյ Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի Լիմիթիդ, VG
(442) 17.04.2013
(540)

 
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-

միր, կապույտ, դեղին և սպիտակ գու նային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ և սպորտային 

իրեր.
դաս 35. գործերի կառավարում գործա-

րարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. գովազդ. երրորդ անձանց համար 
ապրանքների տեսականու ցուցադրում մի 
տեղում՝ հաճախորդներին այդ ապրանք ները 
հարմարավետորեն զննելու և գնելու հնա-
րա վորության ընձեռմամբ. այդպիսի ծառա-
յությունները կարող են տրամադրվել ման րածախ 
խանութներում, մեծածախ առևտրի կետե րում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում) և զվարճություններ:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20130080 (111) 20580
(220) 24.01.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 24.01.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արշակ Խաչա-

տրյան, Երևան, Ավան, 4-րդ փող., 2-րդ 
նրբ., 9/2, AM

(442) 21.02.2013
(540)

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վարդագույն և ոսկեգույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 16. անձեռոցիկ:  

____________________
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(210) 20130362 (111) 20581
(220) 20.03.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 20.03.2023
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(442) 05.06.2013
(540)

(511) 
դաս 3. պատրաստուկներ կենցաղային և 

(կամ) առևտրային (կոմերցիոն) նպատակով 
օգտագործվող թրմելու մեքենաների կալցիու
մա զրկման և կրաշերտի հեռացման համար, 
մաքրման պատրաստուկներ կենցաղային և 
(կամ) առևտրային (կոմերցիոն) նպատակով 
օգտագործվող թրմելու մեքենաների հա
մար, մաքրող միջոցներ կենցաղային և (կամ) 
առևտրային (կոմերցիոն) նպատակով օգտա
գործվող թրմելու մեքենաների համար.

դաս 7. էլեկտրական սրճաղացներ կեն
ցաղային կամ առևտրային (կոմերցիոն) 
օգտագործման համար, կանխավճարով աշ
խատող մեքենաներ.

դաս 9. հավատարմության քարտեր, խրա
խուսական քարտեր, պարգևատրման քար
տեր, նվերքարտեր և ակումբային քարտեր, 
որոնք կարող են օգտագործվել սուրճի, թեյի, 
կակաոյի, փաթեթավորված և պատրաստված 
սննդի, էլէկտրական սարքերի, ոչ էլեկտրական 
սարքերի, սպասքի, խոհանոցային սպասքի, 
գրքերի, երաժշտական ձայնագրությունների, 
խաղալիքների, ներառյալ` թեդի արջուկների, 
լցոնված խաղալիքների, պլ յուշից խաղալիք
ների, տիկնիկների և դրանց աքսեսուարների, 
զարդանախշերի գնման համար. համա կարգ
չային ծրագրային ապահովում բջջային սարքերի և 
բջջային հեռախոսների համար, մասնավորապես` 
ծրագրեր սպառողների համար` մուտք գործելու, 
հսկելու և կարգավորելու իրենց հավատարմության 
ծրագրերի պրոֆիլները (օգտվողի անձնագիրը) և 
հիմնապաշարներն իրենց կցված պահպանվող 
միջոցների հաշիվներում, վճարելու գնումների 

համար բջջային հեռախոսների վճարման 
հնարավորություններով, մուտք գոր ծելու 
համար մենյուի տեղեկատվություն և պահպանել 
տեղակայման մասին ինֆորմացիա. ձայ
նային նյութի հեղինակման, ներբեռնման, 
հաղորդման, ընդունման, խմբագրման, մաս
նատման, կոդավորման, ապակոդավորման, 
նվագարկման, պահպանման և կազմակերպման 
համար օգտագործվող համակարգչային ծրա
գրային ապահովում. դասական, ջազային, 
ժամանակակից, փոփ, տարվա եղանակին 
համահունչ ընտրված, ռիթմ ընդ բլյուզ, սոուլ, 
համաշխարհային և ոոք երաժշտություն 
ներկայացնող աուդիո ձայնագրություններ. 
թվային ձայնարկիչներ. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով կամ 
անլար կապի սարքերի միջոցով ներբեռնվող 
երաժշտություն. բջջային հեռախոսների և անձ
նա կան էլեկտրական սարքերի պատյաններ և 
տուփեր. ժապավեններ բջջային հեռախոսների 
համար. դեկորատիվ զարդանախշեր բջջային 
հեռախոսների համար. մագնիսականորեն 
կոդավորված նվերքարտերի բռնիչներ. մագնի
սականորեն կոդավորված նվեր քարտեր. համա
կարգչային մկնիկների համար տակդիրներ. 
կանխավճարով աշխատող մեքենաներ.

դաս 11. էլեկտրական սարքավորումներ, 
մասնավորապես` էսպրեսո պատրաստիչներ և 
սրճեփներ կենցաղային և (կամ) առևտրային 
(կոմերցիոն) նպատակով օգտագործելու հա
մար, ջրազտիչներ, ջրի զտման և մաքրման 
հարմարանքներ և դրանց համար նախատեսված 
փոխարինվող քարթրիջներ և զտիչներ.

դաս 16. հրապարակումներ և տպագրված 
նյութեր, մասնավորապես` տեղեկագրեր և 
պարբերականներ, որոնք տրամադրում են 
տեղեկություններ սուրճի և սուրճ ըմպողների 
մասին, սուրճ պատրաստող սարքերի համար 
թղթյա զտիչներ, լուսանկարների ալբոմներ, 
նկարչական թղթեր, գծագրական մատիտներ, 
նկարչի վրձիններ, գրիչներ, մատիտներ, 
ինքնահոս գրիչներ, էջանիշներ, մատիտների 
տուփեր, գրենական պիտույքների տուփեր, 
գրիչների պահոցներ, մատիտների պահոցներ, 
գրենական պիտույքներ, ցուցապաստառներ 
(փոստերներ, պլակատներ), թղթյա անձե
ռոցիկներ, թղթյա տակդիրներ, թղթյա պայու
սակներ, թղթյա բաժակակալներ, տուփեր և 
թղթյա պարագաներ փաթեթավորման համար. 
ուսուցողական բուկլետներ.
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դաս 21. ձեռքի սրճաղացներ և սուրճ 
ման րացնող սարքեր, սուրճի և ըմպելիքների 
ջերմապահ բաժակներ, թղթյա բաժակներ, սուրճի 
բազմակի օգտագործման ոչ թղթյա զտիչներ, 
բաժակի ոչ թղթյա տակդիրներ, ջերմապահ 
վակուումային շշեր, սուրճի բաժակներ, թեյի 
բաժակներ և գավաթներ, ապակյա սպասք, 
ճաշատեսակներ մատուցելու ափսեներ, 
ափսեներ և թասեր, սպասքի տակդիրներ, 
պահեստավորման տարաներ, կաթիլային 
զտման եղանակով աշխատող ոչ էլեկտրական 
սրճեփներ, ոչ էլեկտրական մխոցային սրճեփներ, 
մթերքի պահպանման համար նախատեսված 
դեկորատիվ տարաներ, ոչ էլեկտրական թեյ-
նիկներ, թեյի թուրմ պատրաստելու ցանցեր, 
թեյնիկներ, թեյի քամիչներ, ոչ թանկարժեք 
մետաղներից մոմակալներ. ոչ թանկարժեք 
մետաղներից աշտանակներ. կերամիկական 
արձանիկներ. ճենապակյա արձանիկներ.

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

դաս 32. մրգային հյութեր. մրգի և 
մրգա հյութի հիմքով ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգային հյութեր պարունակող 
զովացուցիչ ըմպելիքներ. սառեցված մրգային 
ըմպելիքներ և մրգային հիմքով սառեցված 
ըմպելիքներ. մրգային խտանյութեր և խյուսեր, 
որոնք օգտագործվում են որպես ըմպելիքների 
բաղադրամասեր. ըմպելիքների խտանյութեր և 
մրգահյութեր սառեցված խառնած ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մրգերի և հյութի 
հիմքով փրփրուն ըմպելիքներ և գազավորված 
ըմպելիքներ, բանջարեղենային-մրգային 
հյութեր. բանջարեղենի հիմքով ըմպելիքներ. 

բանջարեղենային հյութեր պարունակող ըմպե-
լիքներ. հեղուկ և փոշիացված ըմպելիքների 
խառնուրդներ. անուշահամ մրգահյութեր թեյի 
և խոտաբույսային թեյի հիմքով ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. ջուր, հանքային ջուր, 
գազավորված ջուր, վիտամիններով խմելու ջուր, 
և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ըմպելիքներ. մրգահյութով գազավորված 
ըմպելիքներ. ըմպելիքներ պատրաստելու հա-
մար անուշահամ մրգահյութեր. անուշահամ 
և առանց համի շշալցված ջրեր. էներգետիկ 
ըմպելիքներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, որոնք 
չեն հանդիսանում կաթի փոխարինիչներ. 
սոյայով ըմպելիքներ, սոյայի հիմքով ըմպելիքներ. 
ընկուզային կաթ և ընկուզային հյութ.

դաս 38. հաղորդակցման ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ հեռարձակվող և ներբեռնելի 
լսա- և տեսա- ժամանցային ծրագրերի հաղորդում 
համակարգչի, արբանյակի և հաղորդակցման 
ցանցերի միջոցով. աուդիո ժամանցային նյութի 
հեռարձակում և հաղորդում. բաժանորդագրային 
լսա- և տեսա- ժամանցային ծրագրերի հաղորդում 
համակարգչի, արբանյակի և հաղորդակցման 
ցանցերի միջոցով. ձայնի, տվյալների, տեղեկա-
տվության, պատկերի, ազդանշանների և 
հաղորդագրությունների էլէկտրոնային և թվա-
յին հաղորդում. համակարգչային օգտա-
տե րերի միջև ժամանցին, երաժշտությանը, 
համերգներին, տեսագրություններին, ռադիոյին, 
հեռուստատեսությանը, ֆիլմերին, լուրե-
րին, սպորտին, խաղերին և մշակութային 
իրադարձություններին վերաբերող հաղորդա-
գրությունների փոխանցման համար առցանց 
զրուցասենյակների, տեղեկագրային տախտակ-
ների և  համայնքային ֆորումների տրամադրում. 
Էլեկտրոնային հաղորդման միջոցով հաղորդա-
գրությունների առաքում. լսա- և տեսա- կամ 
մուլտիմեդիա բովանդակության հաղորդման 
կամ ընդունման համար փոխկապակցման  
ծառայությունների և հաղորդակցման էլեկտրո-
նային ցանցերի  մուտքի հնարավորության 
տրամադրում. մի քանի օգտատերերի համար 
նախատեսված համացանցի մուտքի հնարա-
վորության տրամադրում. հեռարձակման և 
ներբեռնման ծառայություն, որը թույլ է տալիս 
օգտատերերին նվագարկել, ընտրել, ներբեռնել, 
պահպանել, ստեղծել երգացանկեր և տարածել 
երաժշտություն, տեսագրություններ, ֆիլմեր, 
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խաղեր և ժամանցին վեաբերող ծրագրեր 
համա կարգիչների, անլար սարքերի, գրպանի 
համակարգիչների, հեռախոսների և ունկնդրման 
ու նվագարկման թվային սարքերի միջոցով. 
էլեկտրոնային նվեր-քարտերի և բացիկների 
փոխանցում: 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130363 (111) 20582
(220) 20.03.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 20.03.2023
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(442) 05.06.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ և կանաչ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. թեյ և խոտաբույսային թեյ. 

թեյի և խոտաբույսային թեյի հիմքով ըմպե-
լիքներ. թեյի և խոտաբույսային թեյի հիմքով 
խտանյութեր` մրգային հավելումներով. թեյով, 
խոտաբույսային թեյով և (կամ) մրգային 
հավելումներով սառեցված քաղցրավենիք. 
աղացած և հատիկավոր սուրճ. սուրճից, 
թեյից, կակաոյից և էսպրեսոյից ըմպելիքներ, 
ըմպելիքներ` պատրաստված սուրճի և (կամ) 
էսպրեսոյի հիմքով, ըմպելիքներ պատրաստված 
թեյի, փոշիացված շոկոլադի և վանիլինի հիմքով, 
խմելու համար պատրաստ սուրճ. խմելու համար 
պատրաստ թեյ. սառեցված քաղցրավենիք, 
մասնավորապես` պաղպաղակ, սառեցված 
կաթ, սառեցված յոգուրտ, սոյայի հիմքով 
սառեցված աղանդեր. շոկոլադ, կոնֆետներ 
և քաղցրավենիք. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ. 
թխված ապրանքներ,  մասնավորապես՝ 
մաֆիններ, ցորենի կամ վարսակի բլիթներ, 
թխվածքաբլիթներ, չոր բլիթներ, խմորեղեն 
և հացեր. սենդվիչներ. հացահատիկներից 

ստացված վերամշակված սննդային արտա-
դրանք, որը պետք է օգտագործվի որպես 
նախաճաշի հացահատիկ, բատոնավորված 
սննդային խտանյութ, կամ սնունդ պատրաստելու 
բաղադրամաս. ուտելու համար պատրաստ 
հացահատիկ. վարսակի փաթիլներ (հերկուլես). 
հացահատիկային հիմքով սննդային բատոններ. 
վարսակի փաթիլների հիմքով ուտելու համար 
պատրաստ սննդային բատոններ. սոյայի հիմ-
քով սննդային բատոններ. կրեկերներ. այլ 
դասերում չընդգրկված պատրաստի կամ 
սա ռեց ված կերակուրներ` գերազանցապես 
բաղ կացած բրնձից, հացահատիկներից կամ 
մակարոնեղենից, մսի, սոյայի, թռչնամսի, ծովա-
մթերքի, բանջարեղենի, մրգերի, թոֆուի, և 
(կամ) պանրի պարունակությամբ. թանձրուկ-
ներ. ըմպելիքներին ավելացնելու թանձրուկ-
ներ. թաթախելու թանձրուկներ. պատրաստի 
թանձրուկներ. աղցանների ծածկույթներ 
(թոփինգ ներ). մրգային թանձրուկներ. բանջա-
րեղենային թանձրուկներ. սոյայի հիմքով 
սննդային բատոններ. ուտելիքի հետ օգտա-
գործելու անուշաբույր պատրաստուկներ, 
ներառյալ` ըմպելիքներին, ինչպես օրինակ 
սուր ճին ավելացնելու անուշահամ օշարակներ, 
օրինակ՝ շոկոլադի կամ կարամելի օշարակ. 
շաքար, համեմունքներ, մեղր.

դաս 35. հաճախորդների հավատարմության 
ծրագրի կառավարում, որը տրամադրում է 
գրանցված հաճախորդներին մենյուի անվճար 
և զեղչված պարագաներ. գործարարության 
կազմակերպում. գործարարության կառավարում. 
ֆրանչայզինգ, մասնավորապես` ռեստորանների, 
սրճարանների, սրճատների և խորտկարան-
ների հիմնադրման և (կամ) գործարկման 
հետ կապված տեխնիկական աջակցություն. 
մանրածախ վաճառքի ծառայություններ 
հետևյալ ոլորտներում` սուրճ, թեյ, կակաո, 
փա թե թավորված և պատրաստված սնունդ, 
էլեկտրական սարքավորումներ, ոչ էլեկտրական 
սարքավորումներ, սպասք, խոհանոցային 
սպասք, պատի և ձեռքի ժամացույցներ, խոհա-
նոցի ժամա նակաչափեր, վայրկյանաչափեր. 
ոսկեր չական իրեր, գրքեր, երաժշտական 
ձայնագրություններ, համակարգչային մկնիկի 
տակդիրներ, դրամապանակներ, դրա մա-
կալներ, մեծ պայուսակներ, քսակներ, թղթա-
պանակներ, գրքերի պայուսակներ, թղթա-
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պանակի տիպի պորտֆելներ, թիկնա պա-
յուսակներ և անձրևանոցներ` բոլորը պատ-
րաստված կտորից, պլաստիկից կամ կաշ-
վից, բանալիների կաշվե կախազարդեր (բրե-
լոկներ), հագուստ, կեպիներ և գլխարկներ, 
խաղալիքներ, ներառյալ` թեդի արջուկներ, 
լցոն ված խաղալիքներ, պլյուշից խաղալիքներ, 
տիկնիկներ և դրանց աքսեսուարներ, ամանորյա 
զարդանախշեր. ապրանքների մեծածախ 
տարածման, վաճառակետերի և պատվերների 
ծառայություններ հետևյալ ոլորտներում` սուրճ, 
թեյ, կակաո, փաթեթավորված և պատրաստ-
ված սնունդ, էլեկտրական սարքավորումներ, 
ոչ էլեկտրական սարքավորումներ, սպասք, 
խոհա նոցային սպասք, պատի և ձեռքի ժա-
մացու յցներ, խոհանոցի ժամանակաչա-
փեր, վայրկյանաչափեր. ոսկերչական իրեր, 
գրքեր, երաժշտական ձայնագրություն-
ներ, համակարգչային մկնիկի տակդիրներ, 
դրամապանակներ, դրամակալներ, մեծ 
պայու սակներ, քսակներ, թղթապանակ-
ներ, գրքերի պայուսակներ, թղթապանակի 
տիպի պորտֆելներ, թիկնապայուսակներ 
և անձրևանոցներ` բոլորը պատրաստված 
կտորից, պլաստիկից կամ կաշվից, բանալիների 
կաշվե կախազարդեր (բրելոկներ), հագուստ, 
կեպիներ և գլխարկներ, խաղալիքներ, ներառ-
յալ` թեդի արջուկներ, լցոնված խաղալիքներ, 
պլ յուշից խաղալիքներ, տիկնիկներ և դրանց 
աքսեսուարներ. ամանորյա զարդանախշեր. 
փոստով պատվերի ծառայություններ և փոստով 
պատվերի կատալոգների ծառայություններ, 
համակարգչային առցանց պատվիրման 
ծառայություններ, համակարգչային առցանց 
մանրածախ վաճառքի ծառայություններ, առցանց 
պատվիրման ծառայություններ և առցանց 
մանրածախ վաճառքի ծառայություններ` բոլորը 
հետևյալ ոլորտներում` սուրճ, թեյ, կակաո, 
փաթեթավորված և պատրաստված սնունդ, 
էլեկտրական սարքավորումներ, ոչ էլեկտրա-
կան սարքավորումներ, սպասք, խոհանոցային 
սպասք, պատի և ձեռքի ժամացույցներ, խոհա-
նոցի ժամանակաչափեր, վայրկյանաչափեր. 
ոսկերչական իրեր, գրքեր, երաժշտական ձայ-
նագրություններ, համակարգչային մկնիկի տակ-
դիրներ, դրամապանակներ, դրամակալներ, 
մեծ պայուսակներ, քսակներ, թղթապանակ-
ներ, գրքերի պայուսակներ, թղթապանակի 

տիպի պորտֆելներ, թիկնապայուսակներ և 
անձրևանոցներ` բոլորը պատրաստված կտո-
րից, պլաստիկից կամ կաշվից, բանալիների 
կաշվե կախազարդեր (բրելոկներ), հագուստ, 
կեպիներ և գլխարկներ, խաղալիքներ, ներառյալ` 
թեդի արջուկներ, լցոնված խաղալիքներ, 
պլ յուշից խաղալիքներ, տիկնիկներ և դրանց 
աքսեսուարներ. ամանորյա զարդանախշեր. 
համակարգչային առցանց նվերների ցանկի 
տրամադրման և պատվիրման ծառայություն.

դաս 43. ռեստորան, սրճարան, կաֆե տե-
րիա (ինքնասպասարկումով ճաշարան), խորտ-
կարան, թեյարան, սուրճի բար և սրճատուն, 
առաքումով ռեստորաններ, պատվերը դուրս 
տանելու ռեստորաններ. քեյթրինգ (սննդի 
կազմակերպման ծառայություն, ռեստորանային 
սպասարկման ծառայություն). սննդի հետ կապ-
ված պայմանագրային ծառայություններ, սննդի 
պատրաստում. առաքման համար սննդի և 
ըմպելիքների պատրաստում և վաճառք: 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130384 (111) 20583
(220) 26.03.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 26.03.2023
(730) «Դոլյա անգելով» ՍՊԸ, Երևան, Կալենցի 

35, AM
(442) 17.04.2013
(540)
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(554) Ծավալային նշան
(511) 

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

____________________

(210) 20130412 (111) 20584
(220) 29.03.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 29.03.2023
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 

նահանգ, US
(442) 06.05.2013
(540)

(526) «PRO GUM HEALTH» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 3. ատամի մածուկներ. ատամի փոշիներ, 

բերանի խոռոչի ողողման պատրաստուկներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների հա-
մար օգտագործվողների.

դաս 21. ատամի խոզանակներ, ատամի 
էլեկտրական խոզանակներ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130425 (111) 20585
(220) 03.04.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 03.04.2023
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 06.05.2013
(540)

(511) 
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային 

միջոցներ և դրանց մասեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130475 (111) 20586
(220) 09.04.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 09.04.2023

(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգ, US

(442) 06.05.2013
(540)

(526) «SLIM» և «SOFT» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511) 
դաս 21. ատամի խոզանակներ, ատամի 

էլեկտրական խոզանակներ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130525 (111) 20587
(220) 19.04.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 19.04.2023
(730) «Ջեներալ քամերս Էնթրփրայզ» ՍՊԸ, ք. 

Տաշիր, Կ. Դեմիրճյան 1ա, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(526) «MODA բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վարդագույն, բաց մոխրագույն, սև և սպի-
տակ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 35. ինտերնետային վաճառք, ինտեր-

նետ խանութում ապրանքների վաճառք.
դաս 44. մարդկանց հիգիենիկ, կոսմետի-

կական, վարսավիրական ծառայություններ: 
____________________

(210) 20130606 (111) 20588
(220) 08.05.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 08.05.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վարդան Հովհան-

նիսյան, Երևան, Մալաթիա 84/5, AM
(442) 05.06.2013
(540)
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(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 

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

____________________

(210) 20130627 (111) 20589
(220) 15.05.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 15.05.2023
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., 

Դելավերի նահանգ, US
(442) 20.06.2013
(310) UK00002643856   (320) 28.11.2012   (330 UK
(540)

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

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

____________________

(210) 20130671 (111) 20590
(220) 23.05.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 23.05.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

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

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 30. շոկոլադե կոնֆետներ:  

____________________

(210) 20130674 (111) 20591
(220) 23.05.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 23.05.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

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

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, շագանակագույն և դեղին 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. շոկոլադե կոնֆետներ:  

____________________

(210) 20130675 (111) 20592
(220) 23.05.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 23.05.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 20.06.2013
(540)
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(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 30. ալյուր:  

____________________

(210) 20130678 (111) 20593
(220) 23.05.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 23.05.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

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

(526) «Assorted Chocolate» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
մոխրագույն, մուգ և բաց մանուշակա գույն, 
շագանակագույն և սպիտակ գունային հա-
մակցությամբ:

(511) 
դաս 30. շոկոլադե կոնֆետներ:  

____________________

(210) 20130679 (111) 20594
(220) 23.05.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 23.05.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

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

(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, վարդագույն, սպիտակ, երկ-
նա գույն և շագանակագույն գունային հա-
մակ ցությամբ:

(511) 
դաս 30. շոկոլադե կոնֆետներ:  

____________________

(210) 20130680 (111) 20595
(220) 23.05.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 23.05.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

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

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:



ԳՅՈՒՏԵՐ

22

ՄԱՍ 1

22

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11 

25 . 1 1 . 20 13

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, նարնջագույն, կապույտ, կանաչ, 
շագանակագույն, սպիտակ գունային հա-
մակ ցությամբ:

(511) 
դաս 30. շոկոլադե կոնֆետներ:  

____________________

(210) 20130689 (111) 20596
(220) 24.05.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 24.05.2023
(730) «Մորիկ» ՍՊԸ, Երևան, Լվովյան 19, բն. 

119, AM
(442) 18.07.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում մուգ 
կանաչ գույնով:

(511) 
դաս 36. մաքսային խորհրդատվություն և 

մաքսային ձևակերպումներ: 
____________________

(210) 20130810 (111) 20597
(220) 17.06.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 17.06.2023
(730) «Ռուկար–գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ 

19, տուն 22, AM
(442) 18.07.2013
(540)

(511) 
դաս 33. օղի: 

____________________

(210) 20130811 (111) 20598
(220) 17.06.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 17.06.2023
(730) «Ռուկար–գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ 

19, տուն 22, AM

(442) 18.07.2013
(540)

(511) 
դաս 33. օղի:  

____________________

(210) 20130812 (111) 20599
(220) 17.06.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 17.06.2023
(730) «Ռուկար–գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ 

19, տուն 22, AM
(442) 18.07.2013
(540)

(511) 
դաս 33. օղի:  

____________________

(210) 20130813 (111) 20600
(220) 17.06.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 17.06.2023
(730) «Ռուկար–գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ 

19, տուն 22, AM
(442) 18.07.2013
(540)

(511) 
դաս 33. օղի: 

____________________

(210) 20130859 (111) 20601
(220) 25.06.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 25.06.2023
(730) «Ռենկո արմէստեյտ» ՍՊԸ, 0001, Երևան, 

Մ. Խորոնացի 1-ին փակ., 8-րդ շ., AM
(442) 18.07.2013
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(540)

(526) «HOTEL» բառը և «SUPERIOR DELUX» 
արտահայտությունը ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:

(511) 
դաս 43. հյուրանոց:  

____________________

(210) 20130885 (111) 20602
(220) 28.06.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 28.06.2023
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 18.07.2013
(540)

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. հեռահաղորդակցական ապա-
րատների, համակարգերի և կայանքների 
ապահովագրում և ֆինանսավորում. վարկա-
քարտերով գործառնություններ կատարելու 
միջոցների տրամադրում և վարկաքարտերով 
սպասարկում. դրամական միջոցների էլեկ-
տրոնային փոխանցման ծառայությունների 
և օնլայն գործարքներ կատարելու համար 
միջոցների տրամադրում. ֆինանսական ծառա-
յություններ. բանկային ծառայություններ. 
նեդրումների և հիմնադրամների կառա-
վարման ծառայություններ. հիմնադրամների 
և ներդրումների կառավարում. համա կարգ-
չայնացված ֆինանսական ծառայություններ. 
գնահատման ծառայությունների օնլայն տրա-
մադրում. անշարժ գույքի գործառնություններ. 
անշարժ գույքի սեփականության կառավարում 
և վերը նշվածի վերաբերյալ տեղեկատվություն 
և խորհրդատվություն. ֆինանսական տեղե-
կատվության տրամադրում. արժեթղթերի 
բորսայի գնանշման ծառայություններ. արժե-

թղթերի և բաժնետոմսերի վերաբերյալ տեղե-
կատվական ծառայություններ. արժեթղթերի և 
պարտատոմսերի վերաբերյալ միջնորդություն. 
միջոցների (կապիտալի) մոբիլիզացում. բարե-
գործական գանձումներ, գանձումների և միջոց-
ների (կապիտալի) մոբիլիզացման կազմա-
կերպում. ֆինանսական հովանավորում. 
զեղ չերի տրամադրման ծառայություններ. 
համակարգչային տվյալների բազայից կամ 
ինտեր նետով օնլայն ռեժիմում տրամադրվող 
տեղե կատվական և խորհրդատվական ծառա-
յություններ` ապահովագրության, ֆինանսական 
գործունեության, դրամավարկային գործառ-
նությունների, տնային պայմաններում բան-
կային սպասարկման և ինտերնետով բան-
կային ծառայությունների, արժեթղթերի և 
բաժնետոմսերի վերաբերյալ տեղեկատվության, 
արժեթղթերի և պարտատոմսերի միջնորդության 
վերաբերյալ. բոլոր վերը նշված ծառայությունների 
վերաբերյալ խորհրդատվություն, տեղեկա-
տվություն, խորհրդակցություն.

դաս 37. հեռահաղորդակցության սարքերի 
և համակարգերի, հեռախոսների, շարժական 
հեռախոսների և հեռախոսի լսափողերի, 
փեյջինգային սարքերի, ռադիոփեյջինգային 
սարքերի, ռադիոհեռախոսային սարքերի, համա-
կարգիչների և անձնական քարտուղարների, 
համակարգչային ապարատային արտադրանքի, 
արբանյակային հաղորդիչների և ընդունիչների, 
էլեկտրոնային սարքերի և սարքավորում-
ների, էլեկտրոնային գործարարական սարքա-
վորումների, գրասենյակային մեքենաների և 
սարքավորումների, էլեկտրոնային նոթբու-
քերի և պլանշետների, հեռուստատեսային 
և ռադիոսարքերի և սարքավորումների, 
լուսանկարչական և պատկերաստեղծման 
սարքերի և սարքավորումների, հաղորդա-
կցական ցանցերի տեղակայում, տեխնի-
կական սպասարկում և վերանորոգում. 
համա կարգչային ապարատային արտա-
դրանքի կատարելագործում. օնլայն ռեժիմում 
համա կարգչային տվ յալների բազաների 
կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ միջոց-
ներով տրամադրվող տեղեկատվա կան, 
խորհրդատվական և խորհրդակցական ծա-
ռա   յություններ վերոհիշյալի վերաբերյալ. 
տեղեկա տվական և խորհրդատվական ծառա-
յություններ տնտեսության կառուցման, տեխ-
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նիկական սպասարկման և վերանորոգման 
վերա բերյալ` բոլորը տրամադրվող հեռա հա ղոր-
դակցական կապի միջոցով. տեղեկատվական 
և խորհրդատվական ծառայություններ փո-
խադրամիջոցների տեխնիկական սպա սարկ-
ման և վերանորոգման վերաբերյալ՝ բոլորը 
տրամադրվող հեռահաղորդակցական կապի 
միջոցով. օնլայն ռեժիմում համակարգչային 
տվյալների բազաների կամ ինտերնետի միջոցով 
տրամադրվող տեղեկատվական ծառայություններ 
վերանորոգման կամ տեղակայման վերաբերյալ: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130886 (111) 20603
(220) 28.06.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 28.06.2023
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 18.07.2013
(540)

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

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային գոր-
ծառնություններ. հեռահաղորդակցական 
ապարատների, համակարգերի և կայանքների 
ապահովագրում և ֆինանսավորում. վարկա-
քարտերով գործառնություններ կատա րելու 
միջոցների տրամադրում և վարկաքարտերով 
սպասարկում. դրամական միջոցների էլեկտրո-
նային փոխանցման ծառայությունների և 
օնլայն գործարքներ կատարելու համար միջոց-
ների տրամադրում. ֆինանսական ծառա-

յություններ. բանկային ծառայություններ. 
նեդրումների և հիմնադրամների կառա-
վարման ծառայություններ. հիմնադրամների 
և ներդրումների կառավարում. համակարգ-
չայնացված ֆինանսական ծառայություններ. 
գնահատման ծառայությունների օնլայն տրա-
մադրում. անշարժ գույքի գործառնություններ. 
անշարժ գույքի սեփականության կառավարում 
և վերը նշվածի վերաբերյալ տեղեկատվություն 
և խորհրդատվություն. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տրամադրում. արժեթղթերի բորսայի 
գնանշման ծառայություններ. արժեթղթերի և 
բաժնետոմսերի վերաբերյալ տեղեկատվական 
ծառայություններ. արժեթղթերի և պար-
տա  տոմսերի վերաբերյալ միջնորդություն. 
միջոցների (կապիտալի) մոբիլիզացում. բարե-
գործական գանձումներ, գանձումների և 
միջոց ների (կապիտալի) մոբիլիզացման կազ-
մա կերպում. ֆինանսական հովանավորում. 
զեղչերի տրամադրման ծառայություններ. 
համակարգչային տվյալների բազայից կամ 
ինտերնետով օնլայն ռեժիմում տրամադրվող 
տեղեկատվական և խորհրդատվական ծառա-
յություններ` ապահովագրության, ֆինանսական 
գործունեության, դրամավարկային գործառ-
նությունների, տնային պայմաններում բան-
կային սպասարկման և ինտերնետով բան կային 
ծառայությունների, արժեթղթերի և բաժնե-
տոմսերի վերաբերյալ տեղեկատվության, 
արժեթղթերի և պարտատոմսերի միջնորդության 
վերաբերյալ. բոլոր վերը նշված ծառայությունների 
վերաբերյալ խորհրդատվություն, տեղե կա-
տվություն, խորհրդակցություն.

դաս 37. հեռահաղորդակցության սարքերի 
և համակարգերի, հեռախոսների, շարժական 
հեռախոսների և հեռախոսի լսափողերի, 
փեյ ջինգային սարքերի, ռադիոփեյջինգային 
սարքերի, ռադիոհեռախոսային սարքերի, համա-
կարգիչների և անձնական քարտուղարների, 
համակարգչային ապարատային արտադրանքի, 
արբանյակային հաղորդիչների և ընդունիչների, 
էլեկտրոնային սարքերի և սարքավորումների, 
էլեկտրոնային գործարարական սարքա վո-
րումների, գրասենյակային մեքենաների և 
սարքավորումների, էլեկտրոնային նոթբուքերի 
և պլանշետների, հեռուստատեսային և 
ռադիոսարքերի և սարքավորումների, լուսա-
նկարչական և պատկերաստեղծման սարքերի և 
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սարքավորումների, հաղորդակցական ցանցերի 
տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում և 
վերանորոգում. համակարգչային ապարա-
տային արտադրանքի կատարելագործում. 
օնլայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների 
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ այլ 
միջոցներով տրամադրվող տեղեկատվական, 
խորհրդատվական և խորհրդակցական 
ծառայություններ վերոհիշյալի վերաբերյալ. 
տեղեկատվական և խորհրդատվական ծառա-
յություններ տնտեսության կառուցման, տեխ-
նիկական սպասարկման և վերանորոգման 
վերաբերյալ` բոլորը տրամադրվող հեռա-
հաղորդակցական կապի միջոցով. տեղե-
կատվական և խորհրդատվական ծառա յու-
թյուններ փոխադրամիջոցների տեխնիկական 
սպասարկման և վերանորոգման վերաբերյալ՝ 
բոլորը տրամադրվող հեռահաղորդակցական 
կապի միջոցով. օնլայն ռեժիմում համակարգչային 
տվյալների բազաների կամ ինտերնետի միջոցով 
տրամադրվող տեղեկատվական ծառայություններ 
վերանորոգման կամ տեղակայման վերաբերյալ: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130895 (111) 20604
(220) 03.07.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 03.07.2023
(730) «Ամիդա» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 5ա, 

բն. 352, AM
(442) 18.07.2013
(540)

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

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

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպա-
տակների համար. վիրակապման նյութեր. 
ատամ նալցման և ատամների ծեփապատճեն ներ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառայություններ 
մարդկանց համար:  

____________________

(210) 20130946 (111) 20605
(220) 13.07.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 13.07.2023
(730) «Ասեկոսե» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 40, 

բն. 48, AM
(442) 06.08.2013
(540)

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

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն ինտեր-

նետի միջոցով:  
____________________

(210) 20130300 (111) 20606
(220) 13.03.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 13.03.2023
(730) «Թուֆենկյան հոսփիթալիթի» ՍՊԸ, 

Երևան, Թումանյան փող., 21/1, AM
(442) 03.04.2013
(540)
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(526) «HERITAGE HOTELS» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511) 
դաս 43. հյուրանոցային համալիր:  

____________________

(210) 20130312 (111) 20607
(220) 14.03.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 14.03.2023
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(442) 05.06.2013
(540)

(511) 
դաս 3. պատրաստուկներ` կենցաղային 

և (կամ) առևտրային (կոմերցիոն) նպատակով 
օգտագործվող թրմելու մեքենաների կալցիու-
մազրկման և կրաշերտի հեռացման համար, 
մաքրման պատրաստուկներ կենցաղային և 
(կամ) առևտրային (կոմերցիոն) նպատակով 
օգտագործվող թրմելու մեքենաների համար, 
մաքրող միջոցներ կենցաղային և (կամ) առև-
տրային (կոմերցիոն) նպատակով օգտա գործվող 
թրմելու մեքենաների համար.

դաս 7. էլեկտրական սրճաղացներ կեն-
ցա ղային կամ առևտրային (կոմերցիոն) 
օգտագործման համար, կաթի էլեկտրական 
փրփրիչներ.

դաս 11. էլեկտրական սարքավորումներ, 
մասնավորապես` էսպրեսո պատրաստիչներ և 
սրճեփներ կենցաղային և (կամ) առևտրային 
(կոմերցիոն) նպատակով օգտագործելու 
համար, ջրազտիչներ, ջրի զտման և մաքրման 
հարմարանքներ և դրանց համար նախատեսված 
փոխարինվող քարթրիջներ և զտիչներ.

դաս 16. սրճեփների թղթյա զտիչներ, թղթյա 
անձեռոցիկներ, բաժակի թղթյա տակդիրներ, 
թղթյա պարկեր, թղթյա բաժակակալներ, տուփեր 
և թղթյա պարագաներ փաթեթավորման համար, 
ուսուցողական բուկլետներ.

դաս 21. ձեռքի սրճաղացներ և սուրճ 
մանրացնող սարքեր, սուրճի և ըմպելիքների 
առանձնացված բաժակներ, թղթյա բաժակներ, 
սուրճի բազմակի օգտագործման ոչ թղթյա 
զտիչներ, բաժակի ոչ թղթյա տակդիրներ, 
առանձնացված վակուումային շշեր, սուրճի 
բաժակներ, թեյի բաժակներ և գավաթներ, 
ապակյա սպասք, սկուտեղներ, ափսեներ և 
թասեր, սպասքի տակդիրներ, պահեստավորման 
տարաներ, կաթիլային զտման եղանակով 
աշխատող ոչ էլեկտրական սրճեփներ, ոչ 
էլեկտրական մխոցային սրճեփներ, մթերքի 
պահպանման համար նախատեսված դեկորատիվ 
տարաներ, ոչ էլեկտրական թեյնիկներ, թեյի 
թուրմ պատրաստելու սարքեր, թեյնիկներ, թեյի 
քամիչներ, ոչ էլեկտրական կաթի փրփրիչներ, 
բահիկներ և շերեփներ.

դաս 29. չորացված կաթի փոշի, փոշիացված 
կաթ, կաթ, անուշահոտ հավելումներով կաթ, 
կաթնային հարուկներ (շեյքեր) և կաթի հիմքով 
ըմպելիքներ, մրգային թանձրուկներ.

դաս 30. սուրճ. աղացած և հատիկավոր 
սուրճ, կակաո, թեյ և խոտաբույսային թեյ. 
սուրճից, թեյից, կակաոյից և էսպրեսոյից 
ըմպելիքներ, ըմպելիքներ պատրաստված սուրճի 
հիմքով, ըմպելիքներ պատրաստված էսպրեսոյի 
հիմքով, ըմպելիքներ պատրաստված թեյի 
հիմքով, շոկոլադի և վանիլի փոշի, ըմպելիքներին 
ավելացնելու թանձրուկներ, շոկոլադային 
օշարակ, շոկոլադային թանձրուկ, մրգային 
թանձրուկներ, բացառությամբ լոռամրգի 
և խնձորի թանձրուկների, խմելու համար 
պատրաստ սուրճ, խմելու համար պատրաստ 
թեյ.

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

____________________

(210) 20130368 (111) 20608
(220) 21.03.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 21.03.2023
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(730) Վալեանթ Ֆարմասյութիքլզ Ինթըրնեշնլ, 
Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US

(442) 05.06.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և մաշկաբանական 

պատրաստուկներ.
դաս 42. գիտահետազոտական ծառայու-

թյուններ և մշակումներ դեղագործության ոլոր-
տում: 
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130369 (111) 20609
(220) 21.03.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 21.03.2023
(730) Վալեանթ Ֆարմասյութիքլզ Ինթըրնեշնլ, 

Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US
(442) 05.06.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և մաշկաբանական 

պատրաստուկներ.
դաս 42. գիտահետազոտական ծառայու-

թյուններ և մշակումներ դեղագործության ոլոր-
տում:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130383 (111) 20610
(220) 25.03.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 25.03.2023
(730) Վալեանթ Ֆարմասյութիքլզ Ինթըրնեշնլ, 

Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US
(442) 05.06.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և մաշկաբանական 

պատրաստուկներ.
դաս 42. գիտահետազոտական ծառայու-

թյուններ և մշակումներ դեղագործության ոլոր-
տում:
 (740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130418 (111) 20611
(220) 02.04.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 02.04.2023
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(442) 06.05.2013
(540)

(511) 
դաս 30. սուրճ. սուրճի հատիկներ. աղացած 

սուրճ. լուծվող սուրճ. սրճային մզվածքներ և 
բնահյութեր. սուրճի հիմքով պատրաստուկներ և 
ըմպելիքներ. էսպրեսոյի հիմքով պատրաստուկներ 
և ըմպելիքներ. սառեցված սուրճ. արհեստական 
սուրճ. արհեստական սուրճի մզվածքներ և 
բնահյութեր, և արհեստական սուրճի հիմքով 
պատրաստուկներ և ըմպելիքներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130489 (111) 20612
(220) 12.04.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 12.04.2023
(730) «Արս-մեգա սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբ-

կիր, Շիրվանզադե 9-4, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(511) 
դաս 3. ժանգի կերպարանափոխիչ. լաքա-

ներ կային լվացալուծույթ: 
____________________
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(210) 20130496 (111) 20613
(220) 15.04.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 15.04.2023
(730) Դ-Լինք Քորփորեյշն, CN
(442) 03.07.2013
(540)

(511) 
դաս 9. համակարգչի մոդեմներ, մուտքի 

կետեր, երթուղարարներ. փոխարկիչներ և 
ցանցային կուտակիչներ. տեղեկատվության 
մշակման սարքավորանք և համակարգիչներ. 
համացանցին միանալու համար հեռախոսա-
համարներ. ցանցի խտարար, ինտեր նետ 
տեսախցիկներ. էլեկտրոնային անվտան-
գության սարքեր և դիտման համա կարգեր 
և ավտոմատ մեխանիզմներ տան համար. 
մի սարքից մյուսը տվ յալների մուտքի և 
փոխանցման կապի ծրագրային ապահովում. 
կապի ծրագրային ապահովում` դեպի հա-
մա ցանց մուտքի տրամադրման համար. 
կապի համակարգիչներ. կապի սերվերներ. 
համակարգչային էլեկտրոնային առևտրի ծրա-
գրային ապահովում՝ թույլատրելու համար 
օգտատերերին իրականացնելու էլեկտրոնային 
բիզնես գործարքներ գլոբալ համակարգչային 
ցանցի միջոցով. համակարգչային ներկառուց-
ված ծրագրեր տվյալների բազայի կառավարման 
մեջ օգտագործելու համար. համակարգչային 
սարքավորանք. համակարգիչների կից սար-
քեր. համակարգչային սարքավորանք և 
համակարգչային ծրագրային ապահովում՝ 
թվային տվյալների և երաժշտական ֆայլերի 
մշակման համար. հեռակապի համար համա-
կարգչային սարքավորանք. բովան դա կու-
թյան անլար տարածման համար համա-
կարգչային սարքավորանք. սարքավորանք 
համակարգիչների ցանցի ստեղծման համար. 
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրեր պատկերների, ձայնի և պատկերի 
մոնտաժման համար. համակարգչային ծրա-
գրեր ինտերնետի և համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի օգտագործման համար. 

համակարգչային սերվերներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում և սարքավորանք 
լեզվի տեղայնացման մեջ օգտագործման 
համար՝ գեղարվեստական ֆիլմերի, հեռուս-
տածրագրերի, տեսաֆիլմերի և թվային զանգ-
վածային լրատվամիջոցների համար լեզվի 
թարգմանության, ենթագրերի ներանցման, 
պատճենահանման, կադրերի միջև կոդավորված 
տիտրերի ներանցման և տելետեքստի միջոցով. 
կառավարման համակարգի ծրագրերի համար 
համակարգչային ծրագրային ապահովում և 
ներկառուցված համակարգչային ծրագրեր. 
թվային պատկերների մշակման համար 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
բեռնավորվող համակարգչային խաղային 
ծրագրեր. բեռնավորվող էլեկտրոնային բա-
ռարաններ. էլեկտրոնային խաղերի ծրա գրեր. 
էլեկտրոնային խաղային ծրագրեր բջջա յին 
(շարժական) հեռախոսների համար. հեռա-
խոսներ.

դաս 38. հեռախոսային կապի հաղորդում, 
բջջային (շարժական) հեռախոսների կապի 
հաղորդում. հավել յալ ծառայություններով 
ցանցի համար հեռահաղորդակցություն. 
ռադիոկանչ. հեռահաղորդակցման կապ 
համացանցի համար. հեռահաղորդակցման 
կապ գլոբալ համակարգչային ցանցի համար. 
տեղեկատվության օնլայն հաղորդում. համա-
կարգչային տերմինալների կապի հաղոր-
դում. էլեկտրոնային փոստի հաղորդում. 
հաղորդագրությունների էլեկտրո նային տախ-
տակների տրամադրում հաղոր դա գրու-
թյունների փոխանցման համար. հեռա հա-
ղորդակցությունների ծառայությունների տրա-
մադրում գլոբալ համակարգչային ցանցին 
միանալու համար. գլոբալ համակարգչային 
ցանց օգտատերերի մուտքի տրամադրում. 
հեռահաղորդակցական երթուղավորման և 
միաց ման ծառայություններ. զրույցների (չաթերի) 
սեն յակների տրամադրում տեղեկատվության 
փոխանցման համար. հեռահաղորդակցու-
թյան ալիքների տրամադրում հեռուստացույցով 
գնումներ կատարելու նպատակով ծառա-
յությունների համար. տվյալների բազա մուտքի 
տրամադրում. էլեկտրոնային կապի միջոցով 
ցանցի տվյալներ մուտքի տրամադրում. տվյալ-
ների հոսքային հաղորդման (փոխանցման) 
ծառայություններ. հեռագրերի հեռահաղորդում. 
տեղեկատվության ծառայություններ կապի 
համար.
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դաս 42. համակարգչային գծանկարչական 
նախագծում. համակարգիչների համար ծրա-
գրերի կազմում. ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման արդիա-
կանացում. ծրագրային ապահովման տեխ-
նիկական սպասարկում. ծրագրային ապա-
հովման միջոցների վարձույթ. խորհրդա-
տվական և խորհրդակցական ծառայություններ 
ծրագրային ապահովման մշակման հարցերով. 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 
հարցերով. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. hամակարգչային համակարգերի 
նախագծում. համակարգչային ծրագրերի 
տեղակայում. քարտեզի թվայնացման պատ-
րաստում (մշակում). էլեկտրոնային քար-
տեզի ծրագրային ապահովման նախա-
գծում. համակարգչային տեխնիկայի վար-
ձույթ. համակարգիչների վարձույթ. օնլայն 
չբեռնավորվող ծրագրային ապահովման 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում. 
համակարգչայնացված տվյալների մշակում. 
տվ յալների և է լեկտրոնային ծրագրերի 
վերափոխում (ոչ ֆիզիկական). ինտերնետ 
որոնողական համակարգի տրամադրում. 
իրավունքների հաստատման ինտերնետ ծառա-
յություններ. անվտանգության համակարգի 
կառավարման ինտերնետ ծառայություններ. 
խորհրդատվություն համակարգչային տեխնի-
կայի բնագավառում:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130497 (111) 20614
(220) 15.04.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 15.04.2023
(730) Դ-Լինք Քորփորեյշն, CN
(442) 03.07.2013
(540)

(511) 
դաս 9. համակարգչի մոդեմներ, մուտքի 

կետեր, երթուղարարներ. փոխարկիչներ և 

ցանցային կուտակիչներ. տեղեկատվության 
մշակման սարքավորանք և համակարգիչներ. 
համացանցին միանալու  համար հեռա-
խոսահամարներ. ցանցի խտարար, ինտեր-
նետ տեսախցիկներ. էլեկտրոնային ան-
վտանգության սարքեր և դիտման համակարգեր 
և ավտոմատ մեխանիզմներ տան համար. 
մի սարքից մյուսը տվ յալների մուտքի և 
փոխանցման կապի ծրագրային ապահովում. 
կապի ծրագրային  ապահովո ւմ `  դեպի 
համացանց մուտքի տրամադրման համար. 
կապի համակարգիչներ. կապի սերվերներ. 
համակարգչային էլեկտրոնային առևտրի 
ծրագրային ապահովում՝ թույլատրելու համար 
օգտատերերին իրականացնելու էլեկտրոնային 
բիզնես գործարքներ գլոբալ համակարգչային 
ցանցի միջոցով. համակարգչային ներկառուցված 
ծրագրեր տվյալների բազայի կառավարման 
մեջ օգտագործելու համար. համակարգչային 
սարքավորանք.  համակարգիչների կից 
սարքեր. համակարգչային սարքավորանք և 
համակարգչային ծրագրային ապահովում՝ 
թվային տվյալների և երաժշտական ֆայլերի 
մշակման համար.  հեռակապի համար 
համակարգչային սարքավորանք. բովան դա-
կության անլար տարածման համար համա-
կարգչային սարքավորանք. սարքավորանք 
համակարգիչների ցանցի ստեղծման համար. 
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրեր պատկերների, ձայնի և պատկերի 
մոնտաժման համար. համակարգչային ծրա-
գրեր ինտերնետի և համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի օգտագործման համար. 
համակարգչային սերվերներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում և սարքավորանք 
լեզվի տեղայնացման մեջ օգտագործման 
համար՝ գեղարվեստական ֆիլմերի, հեռուս-
տածրագրերի, տեսաֆիլմերի և թվային զանգ-
վածային լրատվամիջոցների համար լեզվի 
թարգմանության, ենթագրերի ներանցման, 
պատճենահանման, կադրերի միջև կոդավորված 
տիտրերի ներանցման և տելետեքստի միջոցով. 
կառավարման համակարգի ծրագրերի համար 
համակարգչային ծրագրային ապահովում և 
ներկառուցված համակարգչային ծրագրեր. 
թվային պատկերների մշակման համար 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
բեռնավորվող համակարգչային խաղային 
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ծրագրեր. բեռնավորվող էլեկտրոնային բառա-
րաններ. էլեկտրոնային խաղերի ծրագրեր. 
էլեկտրոնային խաղային ծրագրեր բջջային 
(շարժական) հեռախոսների համար. հեռա-
խոսներ.

դաս 38. հեռախոսային կապի հաղորդում, 
բջջային (շարժական) հեռախոսների կապի 
հաղորդում. հավել յալ ծառայություններով 
ցանցի համար հեռահաղորդակցություն. 
ռադիոկանչ. հեռահաղորդակցման կապ 
համացանցի համար. հեռահաղորդակցման 
կապ գ լոբալ  համակարգչա յին  ցանցի 
համար. տեղեկատվության օնլայն հաղոր-
դում .  համակարգչային տերմինալների 
կապի հաղորդում. էլեկտրոնային փոստի 
հաղորդում. հաղորդագրությունների էլեկտրո-
նային տախտակների տրամադրում հաղոր-
դագրությունների փոխանցման համար. հեռա-
հաղորդակցությունների ծառայությունների 
տրամադրում գլոբալ համակարգչային ցանցին 
միանալու համար. գլոբալ համակարգչային 
ցանց օգտատերերի մուտքի տրամադրում. 
հեռահաղորդակցական երթուղավորման և 
միացման ծառայություններ. զրույցների (չաթերի) 
սենյակների տրամադրում տեղեկատվության 
փոխանցման համար. հեռահաղորդակցության 
ալիքների տրամադրում հեռուստացույցով 
գնումներ կատարելու նպատակով ծառա-
յությունների համար. տվյալների բազա մուտքի 
տրամադրում. էլեկտրոնային կապի միջոցով 
ցանցի տվյալներ մուտքի տրամադրում. տվյալ-
ների հոսքային հաղորդման (փոխանցման) 
ծառայություններ. հեռագրերի հեռահաղորդում. 
տեղեկատվության ծառայություններ կապի 
համար.

դաս 42. համակարգչային գծանկարչական 
նախագծում.  համակարգիչների համար 
ծրագրերի կազմում. ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման արդիա-
կանացում. ծրագրային ապահովման տեխ-
նի կական սպասարկում. ծրագրային ապա-
հովման միջոցների վարձույթ. խորհրդա-
տվական և խորհրդակցական ծառայություններ 
ծրագրային ապահովման մշակման հարցերով. 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 
հարցերով. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. hամակարգչային համակարգերի 
նախագծում. համակարգչային ծրագրերի 
տեղակայում. քարտեզի թվայնացման պատ-
րաստում (մշակում). էլեկտրոնային քարտեզի 
ծրագրային ապահովման նախագծում . 
համակարգչային տեխնիկայի վարձույթ. 

համակարգիչների վարձույթ. օնլայն չբեռ-
նավորվող ծրագրային ապահովման ժամա-
նակավոր օգտագործման տրամադրում. 
համակարգչայնացված տվյալների մշակում. 
տվյալների և էլեկտրոնային ծրագրերի վերա-
փոխում (ոչ ֆիզիկական). ինտերնետ որոնո-
ղական համակարգի տրամադրում. իրա-
վունքների հաստատման ինտերնետ ծառա-
յություններ. անվտանգության համակարգի 
կառավարման ինտերնետ ծառայություններ. 
խորհրդատվություն համակարգչային տեխ-
նիկայի բնագավառում:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130511 (111) 20615
(220) 18.04.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 18.04.2023
(730) «Տաշիր գոլդ» ՍՊԸ, Երևան, Ծիծեռնա-

կաբերդի խճ. 3, AM
(442) 06.05.2013
(540)

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

(511) 
դաս 36. առևտրի իրականացման համար 

տարածքների վարձով տրամադրում:  
____________________

(210) 20130574 (111) 20616
(220) 30.04.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 30.04.2023
(730) «Էնդորֆին» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր փող. 

45/11, AM
(442) 03.07.2013
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
գույնով:

(511) 
դաս 41. տարբեր ժամանցային ծառա-

յությունների մատուցում, նվեր-իրադարձու-
թյունների կազմակերպում (տարբեր միջոցա-
ռումների կազմակերպում):  

____________________

(210) 20130629 (111) 20617
(220) 15.05.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 15.05.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM
(442) 03.07.2013
(540)

(554) Ծավալային նշան
(526) Բացի «SOLNTSE ARMENII» (ռուս.) արտա-

հայտությունից մնացած բոլոր գրա ռումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511) 
դաս 21. տարա (շիշ).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20130657 (111) 20618
(220) 21.05.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 21.05.2023
(730) «Ինտաս» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 1-ին նրբ., 

3-րդ շենք, բն. 12, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(526) «RESTAURANT», «ՌԵՍՏՈՐԱՆ» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511) 
դաս 43. ռեստորան, սրճարան:  

____________________

(210) 20130716 (111) 20619
(220) 30.05.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 30.05.2023
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Բաղրամյան 

3, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պապանվում է կա-
պույտ գույնով:

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20130717 (111) 20620
(220) 30.05.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 30.05.2023
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Բաղրամյան 

3, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գույնով:

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20130721 (111) 20621
(220) 30.05.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 30.05.2023
(730) Թեքնո Թրոնիքս Գալֆ, AE
(442) 18.07.2013
(540)

(511) 
դաս 7. էլեկտրական սրճաղացներ. կեն-

ցաղային էլեկտրական խառնիչներ. կենցա-
ղային էլեկտրական աղացներ, ջարդիչներ. 
կենցաղային էլեկտրական հյութաքամիչներ. 
սննդի մշակման կենցաղային էլեկտրական 
մեքենաներ. սպասքը լվացող մեքենաներ. 
լվացքի մեքենաներ. մանրահատակի փայլեցման 
էլեկտրոնային մեքենաներ. փոշու մաքրման 
սարքեր. կարպետի մաքրման էլեկտրական 
մեքենաներ և սարքեր. փոշեկուլներ.

դաս 8. արդուկներ.
դաս 9. հեռախոսներ. ֆաքսիմիլային 

ապարատներ. հաճախելիության գրանցման 
սարքեր. ալեհավաքներ. հեռուստացույցներ. 
գրանցող սարքեր. միկրոֆոններ. բարձրախոսներ. 
ազդանշանային սարքեր. DVD նվագարկիչներ.

դաս 11. գազի ջրատաքացուցիչներ. 
տաքացուցիչներ. էլեկտրական սրճեփներ. 
էլեկտրական թեյնիկներ. խոհանոցային օդա-
քաշիչներ. միկրոալիքային վառարաններ 
(խոհանոցային պարագաներ). էլեկտրական 
ջրատաքացուցիչներ. վառարաններ. գազ-
օջախներ. սառույցի արտադրման մեքենաներ 
և սար քավորումներ. սառցախցիկներ. տոստեր-
ներ. սառնարաններ. մազերի չորացուցիչներ. 
օդափոխիչներ (օդի լավորակում). կենցաղային 
չորացուցիչներ (էլեկտրական չորացուցիչներ). 
օդի լավորակման սարքավորումներ. օդի 
լավորակիչներ. օդաքաշ օդափոխիչներ. արևային 
կոլեկտորներ. արևային ջրատաքացուցիչներ. 
ջրի մաքրման սարքավորումներ. ջրի մանրէա-
զերծիչներ. սարքեր ջրի զտման համար. խմելու 
ջրի զտիչներ. ջրաբաշխիչ սարքեր:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130786 (111) 20622
(220) 07.06.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 07.06.2023
(730) Ջեներալ Միլս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 18.07.2013
(540)

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
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չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, 
կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր. 
այդ թվում՝ փաթեթավորված հիդրատացրած 
կարտոֆիլ. մրգային հիմքով նախուտեստներ. 
բանջարեղենային սպիտակուցային մթերքներ՝ 
խոզապուխտի համով. փաթեթավորված 
սննդային նախուտեստներ կամ խավարտներ՝ 
հիմնականում բաղկացած կարտոֆիլից. հիմ-
նական ուտեստների համար փաթեթա վորված 
խառնուրդներ կարտոֆիլի հիմքով՝ համե-
մունքային և (կամ) սոուսային խառնուրդ ներով.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց. այդ թվում՝ 
տորթերի, կեքսերի համար չոր խառնուրդներ. 
ջնարակների համար խառնուրդներ. խառ-
նուրդներ հացաբուլկեղենի պատրաստման 
համար. խառնուրդներ շոկոլադային տորթերի, 
կեքսերի, հրուշակների համար. խառնուրդներ 
չորաբլիթների համար. կարկանդակի չոր 
շերտերի համար խառնուրդներ. ջնարակներ. 
տորթերի սննդային զարդարանքներ. լապշայի 
հիմքով խավարտների համար փաթեթավոր-
ված խառնուրդներ. հիմնական ուտեստների 
համար փաթեթավորված խառնուրդներ կամ 
խավարտներ՝ հացահատիկի, բրնձի կամ 
մակարոնեղենի հիմքով. թխվածքաբլիթների, 
գալետների համար խառնուրդներ. բլիթների և 
վաֆլիների համար խառնուրդներ. բրնձի կամ 
մակարոնեղենի հիմքով խառնուրդներ խա-
վարտների պատրաստման համար. հացա հա-
տիկի հիմքով փաթեթավորված նախ ուտեստ ներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130797 (111) 20623
(220) 11.06.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 11.06.2023
(730) Սարգիս Թարվերդյան, Երևան, Արաբկիր 

29, 13/1, AM
(442) 18.07.2013
(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) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130833 (111) 20624
(220) 19.06.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 19.06.2023
(730) «ՄՄՄ թրեյդինգ» ՍՊԸ, 0050, Երևան, 

Նիզամի փ. 28, բն. 20, AM
(442) 03.07.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, մոխրագույն գունային 
հա մակցությամբ:

(511) 
դաս 16. անձեռոցիկներ:  

____________________

(210) 20130986 (111) 20625
(220) 23.07.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 23.07.2023
(730) «Ցարիցինո» մսամթերքի կոմբինատ ՍՊԸ, 

Երևան, Ն. Զարյան 74/154, AM
(442) 06.08.2013
(540)

(511) 
դաս 29. միս, մսամթերք, մսի էքստրակտներ: 

____________________
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(210) 20130987 (111) 20626
(220) 23.07.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 23.07.2023
(730) «Ցարիցինո» մսամթերքի կոմբինատ ՍՊԸ, 

Երևան, Ն. Զարյան 74/154, AM
(442) 06.08.2013
(540)

 
(511)

դաս 29. միս, մսամթերք, մսի էքստրակտներ:
____________________

(210) 20110852 (111) 20627
(220) 13.07.2011 (151) 04.11.2013
 (181) 13.07.2021
(730) Մոնսթր Էներջի Քամփնի, Դելավերի 

նահանգի կորպորացիա, US
(442) 05.08.2011
(540)

(511) 
դաս 29. կաթի և կաթնամթերքի հիմքով 

ըմպելիքներ, կաթի հիմքով ըմպելիքներ, որոնք 
պարունակում են սուրճ.

դաս 30. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ, սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ, որոնք պարունակում են 
կաթ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130036 (111) 20628
(220) 16.01.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 16.01.2023
(730) Վահագն Գառնիկի Կարապետյան, Երևան, 

Դեղատան 15, բն. 4, AM
(442) 06.02.2013

(540)

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

խական, լուսանկարչական, կինեմա տո գրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և տեղե-
կատվության թվային այլ կրիչներ. կան-
խավճարով աշխատող ապարատների մեխա-
նիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ և համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրեր. կրակմարիչներ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-
ռա յություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշա-
կում և կատարելագործում. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում:  

____________________

(210) 20130254 (111) 20629
(220) 28.02.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 28.02.2023
(730) Գալդերմա Ս.Ա., CH
(442) 17.04.2013
(310) 50705/2013   (320) 18.01.2013   (330) CH
(540)

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

մաշկաբանության մեջ օգտագործման համար, 



ԳՅՈՒՏԵՐ

35

ՄԱՍ 1

35

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11 

25 . 1 1 . 20 13

մասնավորապես՝ ներքին ընդունման և տեղային 
օգտագործման համար. դեղորայք՝ մաշկի 
վարակիչ խանգարումների, հատկապես՝ կար-
միր բշտիկների, մաշկաբորբի, փսորիազի, բշտի-
կացանի և էկզեմայի բուժման համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130275 (111) 20630
(220) 05.03.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 05.03.2023
(730) Արկոր Էս.Էյ.Այ.Սի, AR
(442) 17.04.2013
(540)

(526) «Tarragon and Lemon», «Տարխուն ի 
Lիմոն» (ռուս.) գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն. քաղցրավենիք, 

ներառյալ կոնֆետներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130331 (111) 20631
(220) 18.03.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 18.03.2023
(730) Շալթըն, Ինք., US
(442) 17.04.2013
(540)

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

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

____________________

(210) 20130359 (111) 20632
(220) 20.03.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 20.03.2023
(730) Արկոր Էս.Էյ.Այ.Սի, AR
(442) 17.04.2013
(540)

(526) «Butter» և «Cream» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղնանարնջագույն, բեժ, դարչնագույն, 
բաց և մուգ շագանակագույն, բաց և մուգ 
կապույտ, սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն. քաղցրավենիք. շո-

կո լադ և շոկոլադային հրուշակեղեն. թխված-
քաբլիթներ, բուլկիներ, տորթեր, կարկանդակներ, 
հրուշակներ, գալետներ. վաֆլիներ. պաղպաղակ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130409 (111) 20633
(220) 28.03.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 28.03.2023
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(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 
Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US

(442) 06.05.2013
(540)

(511) 
դաս 30. սուրճից պատրաստված ըմպե լիք-

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

____________________

(210) 20130481 (111) 20634
(220) 10.04.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 10.04.2023
(730) «Անապատի սպիտակ արև» ՍՊԸ, 0010, 

Երևան, Վարդանանց փակ. 8, 1/4 տարածք, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
ոսկեգույն, ավազագույն, նարնջագույն, 
բաց և մուգ շագանակագույն, սև գունային 
համակցությամբ:

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

խա  տես ված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակներով, լուսա-
նկարչության, գյուղատնտեսության, այգե  գոր-
ծության և անտառաբուծության մեջ. չմշակված 
սինթետիկ խեժեր, չմշակված պլաստ մաս-
սաներ. պարարտանյութեր. կրակ մարող բաղա-
դրություններ. քիմիական նյութեր մետաղ ների 
զոդման և մխման համար. քիմիական նյութեր 
սննդամթերքի պահածոյացման համար. դաբաղիչ 
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար.

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

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

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

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

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և շինու-
թյուններ. մետաղ յա նյութեր ռելսուղիների 
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետա-
ղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա 
խողովակներ. անկիզելի պահարաններ. սովո-
րական մետաղներից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. հանքանյութեր.

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

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշ խական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և տեղե-
կատվության թվային այլ կրիչներ. կան խա-
վճարով աշխատող ապարատների մեխա-
նիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, հաշ-
վիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ և համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում. կրակ-
մարիչներ.

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

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

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

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

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

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք ներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտո-
ղական ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքա-
վորումների). պլաստմասսայե նյութեր փաթե-
թավորման համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

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

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

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

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյու-
թեր. իրեր մաքրման նպատակների համար. 
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի (բացառությամբ շինարարա-
կան ապակու). ապակյա, հախճապակյա և 
ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.
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դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա-
սաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, 
բրեզենտ, առագաստներ, պարկեր և տոպրակ-
ներ (որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում). 
խծուծման նյութեր (բացառությամբ ռետինից և 
պլաստմասսայից պատրաստվածների). մանա-
ծագործական թելքահումք.

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

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասե-
րում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

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

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

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

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

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

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր.

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

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

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

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

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

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

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

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

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս-
նաբուժական ծառայություններ. կենդանիների և 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտառային ծառայություններ.

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

____________________

(210) 20130585 (111) 20635
(220) 02.05.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 02.05.2023
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(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US
(442) 18.07.2013 
(540)

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

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

____________________

(210) 20130642 (111) 20636
(220) 17.05.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 17.05.2023
(730) «Գրանդ ֆեմիլի գրուպ» ՍՊԸ, ք. Աշտարակ, 

Ալեք Մանուկյան 25, AM
(442) 05.06.2013
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20130643 (111) 20637
(220) 17.05.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 17.05.2023
(730) «Գրանդ ֆեմիլի գրուպ» ՍՊԸ, ք. Աշտարակ, 

Ալեք Մանուկյան 25, AM
(442) 05.06.2013
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20130696 (111) 20638
(220) 24.05.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 24.05.2023
(730) «Գրանդ մաստեր» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունա-

բերական հանգույց, Գործարանային 10, AM
(442) 20.06.2013
(540)

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

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

____________________

(210) 20130697 (111) 20639
(220) 24.05.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 24.05.2023
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 03.07.2013
(540)

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. անուշա-

բույր արտադրանք անձնական օգտա գործման 
համար. մարմնի լոսյոններ, լոգանքի ժելեր, 
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լոգանքի փրփուրներ, մաշկի խնամքի ոչ բու-
ժական պատրաստուկներ. արդուզարդի ոչ 
բուժական պարագաներ անձնական օգտա-
գործման համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130719 (111) 20640
(220) 30.05.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 30.05.2023
(730) «Ջոլի ֆեմիլի» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 

36/2, AM
(442) 20.06.2013
(540)

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

(511) 
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20130783 (111) 20641
(220) 07.06.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 07.06.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անաիդա Խաչիկ յան, 

Երևան, Արամի փ., 64 շ., 127 տարածք, АМ
(442) 03.07.2013
(540)

(526) «ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ» արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բորդո, 
սպիտակ, սև, շագանակագույն, ոսկեգույն 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 44. գեղեցկության սրահ: 

____________________

(210) 20130784 (111) 20642
(220) 07.06.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 07.06.2023
(730) «Դիալաբ» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 41, 

83-84 տարածք, AM
(442) 03.07.2013
(540)

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

(511) 
դաս 44. լաբորատոր ախտորոշում:  

____________________

(210) 20130793 (111) 20643
(220) 11.06.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 11.06.2023
(730) «Մագնեթ» ՍՊԸ, 0002, Երևան, Սայաթ-

Նովա 33/85ա, AM
(442) 18.07.2013
(540)
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(526) «BEAUTY CENTER» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511) 
դաս 44. մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետի-

կական ծառայություններ: 
____________________

(210) 20130831 (111) 20644
(220) 19.06.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 19.06.2023
(730) «Կրիստոբադ» ՍՊԸ, Երևան, Կորյունի 1-

ին նրբ., շ. 10, 80 նկուղ, AM
(442) 03.07.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շա-
գա նակագույն և դեղին գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 25. կոշիկ:  

____________________

(210) 20130832 (111) 20645
(220) 19.06.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 19.06.2023
(730) «Հայկ մոթորս» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն, 

3-րդ թաղ., թիվ 12/3, AM
(442) 18.07.2013

(540)

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

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

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

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

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

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

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

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

____________________

(210) 20130834 (111) 20646
(220) 20.06.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 20.06.2023
(730) «Սուպեր-Էս Ջի-գրուպ» ՓԲԸ, Ջերմուկ, 

Գարնանային 7, AM
(442) 18.07.2013
(540)

(591) Ապրանքայն նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ գունային համակցությամբ:

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

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր:  

____________________

(210) 20130862 (111) 20647
(220) 25.06.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 25.06.2023
(730) «ՄՄՄ թրեյդինգ» ՍՊԸ, 0050, Երևան, 

Նիզամի փ. 28, բն. 20, AM
(442) 18.07.2013
(540)

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

(511) 
դաս 16. անձեռոցիկներ:  

____________________

(210) 20130866 (111) 20648
(220) 26.06.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 26.06.2023
(730) «Բիո-քիմ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 33, 

1/1, AM
(442) 18.07.2013
(540)

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

____________________

(210) 20130867 (111) 20649
(220) 26.06.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 26.06.2023
(730) «Բիո-քիմ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 33, 

1/1, AM
(442) 18.07.2013
(540)

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

43

ՄԱՍ 1

43

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11 

25 . 1 1 . 20 13

(210) 20130869 (111) 20650
(220) 26.06.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 26.06.2023
(730) «Արմնուշ» ՍՊԸ, Երևան, Նար-Դոսի 34, 

բն. 2, AM
(442) 18.07.2013
(540)

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

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:  
____________________

(210) 20130933 (111) 20651
(220) 11.07.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 11.07.2023
(730) «Անուշակ» հայ-չինական ՓԲԸ, Կոտայքի 

մարզ, գ. Գեղաշեն 1/1, AM
(442) 06.08.2013
(540)

(526) «ORGANIC HONEY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, բաց կանաչ, կապույտ, 
մանուշակագույն և դեղին գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 30. մեղր:  

____________________

(210) 20130938 (111) 20652
(220) 12.07.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 12.07.2023
(730) «Մտեխ» ՍՊԸ, Երևան, Դրոյի 18, բն. 38, AM
(442) 06.08.2013
(540)

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

(511) 
դաս 35. առևտուր.
դաս 37. նորոգում. սարքավորումների տե-

ղակայում:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20130939 (111) 20653
(220) 12.07.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 12.07.2023
(730) «Ի.Տ.Կ.-Ռուս» ՍՊԸ, Երևան, Կառա վա-

րական տուն 2, AM
(442) 06.08.2013
(540)

(526) «INTERIOR SALON» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 35. առևտուր:

(740) Վ. Պետրոսյան
____________________
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(210) 20130955 (111) 20654
(220) 16.07.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 16.07.2023
(730) «Բիս արտ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 42, 4-

րդ գրասենյակ, AM
(442) 06.08.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և կարմրաշագանակագույն գունա-
յին համակցությամբ:

(511) 
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

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

____________________

(210) 20130985 (111) 20655
(220) 23.07.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 23.07.2023
(730) «Ցարիցինո» մսամթերքի կոմբինատ ՍՊԸ, 

Երևան, Ն. Զարյան 74/154, AM
(442) 06.08.2013
(540)

(511) 
դաս 29. միս, մսամթերք, մսի էքստրակտներ: 

____________________

(210) 20130993 (111) 20656
(220) 23.07.2013 (151) 04.11.2013
 (181) 23.07.2023
(730) Ալեքսանդր Մարգարյան, 0019, Երևան, 

Բաղրամյան 23, բն. 21, AM
(442) 06.08.2013
(540)

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

(511) 
դաս 35. գնումների գործակալություն, մեծա-

ծախ առևտուր, գնումների խորհրդա տվություն, 
գնումների աուդիտ: 

____________________

(210) 20121686 (111) 20657
(220) 12.12.2012 (151) 11.11.2013
 (181) 12.12.2022
(730) Ալիեդ Դոմեսք Սփիրիթս ընդ Վայն Լիմիթիդ, 

GB
(442) 17.05.2013
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, մուգ կարմիր, սև, սպիտակ և դեղին 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի), գինիներ, սպիրտային ըմպե-
լիքներ, լիկյորներ:
(740) Ա. Թումանյան

____________________

(210) 20130041 (111) 20658
(220) 17.01.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 17.01.2023
(730) Դենք Ֆարմա Գմբհ և Քո. ԿԳ, DE
(442) 17.04.2013
(540)

(526) «MADE IN GERMANY» և «SDELANO V 
GERMANII» (ռուս.) արտահայտություններն 
ինքն ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կենդա-
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական և անտառային ծառայություններ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130044 (111) 20659
(220) 18.01.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 18.01.2023
(730) Ինթըրքոյլ Ինթըրնեյշնլ Լ.Լ.Ք, AE
(442) 17.04.2013
(540)

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

(511) 
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 

շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130177 (111) 20660
(220) 14.02.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 14.02.2023
(730) Սանտե Նատուրելլ Ա.Գ. ԼՏԵԵ, CA
(442) 20.03.2013
(540)

(511) 
դաս 5. բուժիչ քսուքներ և բալասաններ, 

բուժական նպատակների համար քսուքներ, այն 
է՝ բնական խոտաբույսերի հիմքով, հոդաբորբի 
(արթրիտի) և հոդացավերի համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130232 (111) 20661
(220) 25.02.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 25.02.2023
(730) Ռոյալ–Վոստոկ Ինվեսթմենթս Լիմիթիդ, CY
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(442) 20.06.2013
(540)

(526) Բացի «BELUGA» բառից մնացած գրա-
ռում ներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(511) 
դաս 33. օղի:

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20130248 (111) 20662
(220) 28.02.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 28.02.2023
(730) Սմարթլինք Նեթվըք Սիսթըմս Լիմիթիդ, IN
(442) 17.05.2013
(540)

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

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

(511) 
դաս 9. փոխարկիչներ, երթուղարարներ 

և հեռահաղորդակցական սարքեր, դրանց 
մասեր, մոդեմներ, VoIP (վիօայփի) հեռախոսներ, 
ընդունահաղորդիչներ և կրկնիչներ, անլար 
արտադրանքներ, այսինքն՝ արտաքին բաղա-

դրիչների փոխկապակցման (PCI) անլար ադապ-
տերներ, ունիվերսալ հաջորդական գծա լարի 
(USB) անլար ադապտերներ, ցանց անլար մուտք 
գործելու կետեր, էթերնեթի միջոցով սնուցումով 
(PoE) ցանց անլար մուտք գործելու կետեր, 
առաստաղին տեղակայվող էթերնեթի միջոցով 
սնուցումով (PoE) ցանց անլար մուտք գործելու 
կետեր, պատին տեղակայվող անլար կրկնիչներ, 
լայնաշերտ անլար երթուղարարներ, լայնաշերտ 
անլար կանաչ երթուղարարներ, լայնաշերտ 
անլար միկրոերթուղարարներ. բոլոր տեսակի 
լուսադիոդներ (LED), ներառյալ թելքային 
օպտիկական լուսատարներ, լուսավորության 
կարգավորիչներ (էլեկտրական), մարտկոցներ 
վառոցքի համակարգերի համար, հեղուկ 
բյուրեղային արտապատկերման մոնիտորներ, 
բոլոր այլ տեսակի մոնիտորներ, համակարգիչների 
արտաքին սարքեր և բաղադրամասեր:
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________

(210) 20130543 (111) 20663
(220) 25.04.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 25.04.2023
(730) Արմեն Դավթյան, Երևան, Ն. Զարյան 17, 

բն. 8, AM
(442) 06.05.2013
(540)

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

(511) 
դաս 35. առևտուր:  

____________________

(210) 20130544 (111) 20664
(220) 25.04.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 25.04.2023
(730) Արմեն Դավթյան, Երևան, Ն. Զարյան 17, 

բն. 8, AM
(442) 06.05.2013
(540)

(526) «FOOD» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի փոխա-

րինիչներ. 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) 20130659  (111) 20665
(220) 22.05.2013 (151) 11.11.2013
    (181) 22.05.2023
(730) «Էսպերանտո ֆուդ քոուրտ» ՍՊԸ, Երևան, 

Սվաճյան 26/64, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(526) «FOOD COURT» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
____________________

(210) 20130624 (111) 20666
(220) 15.05.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 15.05.2023
(730) Ռուբեն Մկրտչի Հովհաննիսյան, Երևան, 

Այգեստան փող. 10, շ. 2, բն. 61, AM
(442) 05.06.2013
(540)

(511) 
դաս 39. տուրիզմի կազմակերպում.
դաս 41. ինտերնետի միջոցով օնլայն տե-

ղե կատվության տրամադրում. սոցիալական 
հասարակական գործունեություն՝ հաշմանդամ 
և սոցիալապես անապահով անձանց համա-
կարգչային և այլ ոլորտների դասավանդում, 
վերաորակավորում և վերապատրաստում.

դաս 42. նախագծում:  
____________________

(210) 20130637 (111) 20667
(220) 17.05.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 17.05.2023
(730) Թեքնո Թրոնիքս Գալֆ, AE
(442) 18.07.2013
(540)

(511) 
դաս 7. էլեկտրական սրճաղացներ. կենցա-

ղային էլեկտրական խառնիչներ. կենցաղային 
էլեկտրական աղացներ, ջարդիչներ. կենցաղային 
էլեկտրական հյութաքամիչներ. սննդի մշակման 
կենցաղային էլեկտրական մեքենաներ. սպասքը 
լվացող մեքենաներ. լվացքի մեքենաներ. 
մանրահատակի փայլեցման էլեկտրոնային 
մեքենաներ. փոշու մաքրման սարքեր. կարպետի 
մաքրման էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր. 
փոշեկուլներ.

դաս 8. արդուկներ.
դաս 9. հեռախոսներ. ֆաքսիմիլային ապա-

րատներ. հաճախելիության գրանցման սարքեր. 
ալեհավաքներ. հեռուստացույցներ. գրանցող 
սարքեր. միկրոֆոններ. բարձրախոսներ. ազդա-
նշանային սարքեր. DVD նվագարկիչներ.

դաս 11. գազի ջրատաքացուցիչներ. տաքա-
ցուցիչներ. էլեկտրական սրճեփներ. էլեկտրական 
թեյնիկներ. խոհանոցային օդա քաշիչներ. 
միկրոալիքային վառարաններ (խոհանոցային 
պարագաներ). էլեկտրական ջրատաքացուցիչ-
ներ. վառարաններ. գազօջախներ. սառույցի 
արտադրման մեքենաներ և սարքավորումներ. 
սառցախցիկներ. տոստերներ. սառնարաններ. 
մազերի չորացուցիչներ. օդափոխիչներ (օդի 
լավորակում). կենցաղային չորացուցիչներ 
(էլեկտրական չորացուցիչներ). օդի լավորակ-
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ման սարքավորումներ. օդի լավորակիչներ. 
օդաքաշ օդափոխիչներ. արևային կոլեկտորներ. 
արևային ջրատաքացուցիչներ. ջրի մաքրման 
սարքավորումներ. ջրի մանրէազերծիչներ. սար-
քեր ջրի զտման համար. խմելու ջրի զտիչներ. 
ջրաբաշխիչ սարքեր:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130650 (111) 20668
(220) 20.05.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 20.05.2023
(730) «Արսանիտ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Երևանյան 

110, AM
(442) 05.06.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ: 
____________________

(210) 20130663 (111) 20669
(220) 23.05.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 23.05.2023
(730) «Մառանիկ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4-րդ 

փող., շենք 19, AM
(442) 20.06.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
շագանակագույն և կաթնագույն գունային 
համակցությամբ:

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

րինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր և 
հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, 
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, 
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). հա-
մեմունք. սառույց:  

____________________

(210) 20130698 (111) 20670
(220) 24.05.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 24.05.2023
(730) ԻՈւայՋիԷն Լիմիթիդ, BS
(442) 06.08.2013
(540)

(511) 
դաս 35. գովազդ. ապրանքների խթան-

ման ծառայություններ. աշխատակիցների հաս-
տիքների հետ կապված խորհրդատվություն, 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում. 
հաշվապահական փաստաթղթերի, գրքերի 
վարում և աուդիտ. հարկագրերի կազմում և 
դրանց կազմման հարցերով խորհրդատվություն, 
հաշվապահական հաշվառման ծառայություն-
ներ, աուդիտորական և խորհրդատվական 
ծառայություններ գործարարության ասպա-
րեզում. գովազդ համացանցի միջոցով. գոր-
ծերի կառավարում գործարարության ասպա-
րեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. խորհրդակ-
ցություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն 
գործարարության ասպարեզում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում. գրասենյակային 
ծառայություններ. հասարակական կարծիքի 
ուսումնասիրում. շուկայի ուսումնասիրում. 
իրավիճակի և շուկայի հետազոտման ծառա-
յություններ. գործարար հետազոտություն ֆի-
նան սական ծառայությունների բնագավառում. 
շուկայավարման հետազոտություն. շուկա-
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յա վարման հետազոտության արդյունքների 
վերլուծություն. տեղեկատվության մշակում. 
գործարար,  կոմերցիոն և  առևտրային 
նպատակներով շնորհանդեսների, ներկա-
յացումների կազմակերպում. գործերի կառա-
վարման խորհրդատվություն գործարա րու թյան 
ասպարեզում. գործերի կառավար ման օժան-
դակություն գործարարության ասպարեզում. 
խորհրդատվական ծառայություններ առևտրա-
յին գործարքների ոլորտում. կաղապարման 
ծառայություններ գործարարության ասպա-
րեզում. վերակառուցման ծառայություններ 
գործարարության ասպարեզում. խորհրդա-
տվական ծառայություններ մտավոր սեփա-
կանության կառավարման ոլորտում. անձնա-
կազմի հետ կապված ծառայություններ. անձնա-
կազմի կառավարման խորհրդատվություն. 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարում 
տեղեկատվության համակարգում. ավտոմա-
տացված տվյալների հիմնապաշարի վարում. 
վերոհիշյալ ծառայությունների մատուցում, 
այդ թվում՝ էլեկտրոնային կամ օնլայն եղա-
նակով համակարգչային տվյալների հիմնա-
պաշարի կամ համացանցի միջոցով. վերո-
հիշ յալ  ծառայություններին վերաբերող 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն.

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն. 
ֆինանսների կառավարում, ֆինանսների 
հետ կապված հարցերով օժանդակություն, 
խորհրդակցություն, խորհրդատվություն, 
տեղեկատվություն և հետազոտություն. հարկման 
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 
տրա մաբանական շղթաների կառավարման 
ծառայություններ. անկարողության և սնան-
կության հետ կապված ծառայություններ. ներ-
դրումային ծառայություններ. ֆինանսների 
գնահատման ծառայություններ. բաժնետիրա-
կան ֆինանսավորման ծառայություններ. բաժնե-
տիրական ֆինանսավորման հետ կապված 
խորհրդատվություն. բաժնետիրական գույքի 
գնահատում. անշարժ և շարժական գույքի և 
անձնական սեփականության գնահատում. 
ֆինանսների հետ կապված վերլուծություն և 

խորհրդատվություն, այն է՝ սնանկ վիճակում 
հայտնված ընկերությունների վերակառու-
ցում. ապահովագրական խորհրդատվություն, 
այն է` ապահովագրության կարգավորման 
օժանդակություն և խորհրդատվություն. մտավոր 
սեփականության գնահատման ծառայություն-
ներ. գույքի գործակալություններ և գույքի 
կառա վարման հետ կապված ծառայություններ. 
դրամավարկային գործառնություններ. անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններ. 
անշարժ գույքի հետ կապված ծառայություն-
ներ, այն է` անշարժ գույքի գնահատում. ֆինան-
սական տեղեկատվության տրամադրում. 
ապահովագրություն. արտադրամիջոցների 
ներդրման հետ կապված խորհրդատվություն. 
ներդրումների հետ կապված խորհրդատվություն. 
միջոցավորման ծառայություններ. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների տրամադրում, 
այդ թվում՝ համակարգչային տվ յալների 
հիմնապաշարի կամ համացանցի միջոցով 
էլեկտրոնային կամ օնլայն եղանակով. ֆինանս-
ների վերլուծություն. քլիրինգային ծառա յու-
թյուններ. ֆինանսական հովանավորություն. 
հոգաբարձական ծառայություններ. ֆինանս-
ների գնահատում (ապահովագրություն, դրա-
մա գործություն, անշարժ գույք). առևտրա-
արդյունաբերական գործունեության լուծա-
րում (ֆինանսական ծառայություններ). դրա-
մավարկային գործառնությունների հետ կապ-
ված ֆինանսական ծառայություններ, վերո-
հիշյալ ծառայությունների հետ կապված 
տե ղե կատվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130720 (111) 20671
(220) 30.05.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 30.05.2023
(730) ԻՈւայՋիԷն Լիմիթիդ, BS
(442) 06.08.2013
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, դեղին և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 35. գովազդ. ապրանքների խթան-

ման ծառայություններ. աշխատակիցների 
հաստիքների հետ կապված խորհրդատվություն, 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում. 
հաշվապահական փաստաթղթերի, գրքերի 
վարում և աուդիտ. հարկագրերի կազմում և 
դրանց կազմման հարցերով խորհրդատվություն, 
հաշվապահական հաշվառման ծառայություն-
ներ, աուդիտորական և խորհրդատվական 
ծառայություններ գործարարության ասպա-
րեզում. գովազդ համացանցի միջոցով. 
գործերի կառավարում գործարարության 
ասպարեզում. վարչարարական գործունեու-
թ յո ւն  գործարարութ յան ասպարեզում . 
խորհրդակցություն, խորհրդատվություն և 
տեղե կատվություն գործարարության ասպա-
րեզում. գործարար տեղեկատվության տրա-
մադրում. գրասենյակային ծառայություններ. 
հասարակական կարծիքի ուսումնասիրում. 
շուկայի ուսումնասիրում. իրավիճակի և 
շուկայի հետազոտման ծառայություններ. 
գործարար հետազոտություն ֆինանսական 
ծառայությունների բնագավառում. շուկա-
յավարման հետազոտություն. շուկայա վարման 
հետազոտության արդյունքների վերլուծություն. 
տեղեկատվության մշակում. գործարար, 
կոմերցիոն և առևտրային նպատակներով 
շնորհանդեսների, ներկայացումների կազ-
մակերպում. գործերի կառավարման խորհրդա-
տվություն գործարարության ասպա րեզում. 
գործերի կառավարման օժանդակություն 
գործարարության ասպարեզում. խորհրդա-
տվական ծառայություններ առևտրային 
գործարքների ոլորտում. կաղապարման 
ծառայություններ գործարարության ասպա-
րեզում. վերակառուցման ծառայություններ 
գործարարության ասպարեզում. խորհրդա-
տվական ծառայություններ մտավոր սեփա-
կանության կառավարման ոլորտում. անձնա-
կազմի հետ կապված ծառայություններ. անձնա-
կազմի կառավարման խորհրդատվություն. 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարում 
տեղեկատվության համակարգում. ավտո-
մատացված տվյալների հիմնապաշարի վա-

րում. վերոհիշյալ ծառայությունների մատու-
ցում, այդ թվում էլեկտրոնային կամ օնլայն 
եղանակով համակարգչային տվ յալների 
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-
կատվություն և հետազոտություն. հարկման 
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. ֆինանսների 
գնահատման ծառայություններ. բաժնետիրա-
կան ֆինանսավորման ծառայություններ. բաժ-
նետիրական ֆինանսավորման հետ կապված 
խորհրդատվություն. բաժնետիրական գույքի 
գնահատում. անշարժ և շարժական գույքի և 
անձնական սեփականության գնահատում. 
ֆինանսների հետ կապված վերլուծություն և 
խորհրդատվություն, այն է՝ սնանկ վիճակում 
հայտնված ընկերությունների վերակառուցում. 
ապահովագրական խորհրդատվություն, 
այն է` ապահովագրության կարգավորման 
օժանդակություն և խորհրդատվություն. մտավոր 
սեփականության գնահատման ծառայություն-
ներ. գույքի գործակալություններ և գույքի կա-
ռա վարման հետ կապված ծառայություններ. 
դրամավարկային գործառնություններ. անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններ. 
անշարժ գույքի հետ կապված ծառայություն-
ներ, այն է` անշարժ գույքի գնահատում. ֆինան-
սական տեղեկատվության տրամադրում. 
ապահովագրություն. արտադրամիջոցների 
ներդրման հետ կապված խորհրդատվություն. 
ներդրումների հետ կապված խորհրդատվություն. 
միջոցավորման ծառայություններ. բոլոր 
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վերոհիշյալ ծառայությունների տրամադրում, 
այդ թվում՝ համակարգչային տվ յալների 
հիմնապաշարի կամ համացանցի միջոցով 
է լեկտրոնային կամ օնլայն եղանակով. 
ֆինանսների վերլուծություն. քլիրինգային ծա-
ռա յություններ. ֆինանսական հովանա վորու-
թյուն. հոգաբարձական ծառայություններ. 
ֆինանսների գնահատում (ապահովագրություն, 
դրամագործություն, անշարժ գույք). առևտրա-
արդյունաբերական գործունեության լուծա-
րում (ֆինանսական ծառայություններ). դրա մա-
վարկային գործառնությունների հետ կապված 
ֆինանսական ծառայություններ, վերո հիշյալ 
ծառայությունների հետ կապված տեղե կա-
տվություն, խորհրդատվություն և խորհրդակ-
ցություն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130722 (111) 20672
(220) 30.05.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 30.05.2023
(730) Թեքնո Թրոնիքս Գալֆ, AE
(442) 18.07.2013
(540)

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

(511) 
դաս 7. էլեկտրական սրճաղացներ. կենցա-

ղային էլեկտրական խառնիչներ. կենցաղային 
էլեկտրական աղացներ, ջարդիչներ. կենցաղային 
էլեկտրական հյութաքամիչներ. սննդի մշակման 
կենցաղային էլեկտրական մեքենաներ. սպասքը 
լվացող մեքենաներ. լվացքի մեքենաներ. 
մանրահատակի փայլեցման էլեկտրոնային 
մեքենաներ. փոշու մաքրման սարքեր. կարպետի 
մաքրման էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր. 
փոշեկուլներ.

դաս 8. արդուկներ.
դաս 9. հեռախոսներ. ֆաքսիմիլային 

ապարատներ. հաճախելիության գրանցման 
սարքեր. ալեհավաքներ. հեռուստացույցներ. 
գրանցող սարքեր. միկրոֆոններ. բարձրախոսներ. 
ազդանշանային սարքեր. DVD նվագարկիչներ.

դաս 11. գազի ջրատաքացուցիչներ. 
տաքացուցիչներ. էլեկտրական սրճեփներ. 
էլեկտրական թեյնիկներ. խոհանոցային օդա-
քաշիչներ. միկրոալիքային վառարաններ 
(խոհանոցային պարագաներ). էլեկտրական 
ջրատաքացուցիչներ. վառարաններ. գազօջախ-
ներ. սառույցի արտադրման մեքենաներ և 
սարքավորումներ. սառցախցիկներ. տոստերներ. 
սառնարաններ. մազերի չորացուցիչներ. 
օդափոխիչներ (օդի լավորակում). կենցաղային 
չորացուցիչներ (էլեկտրական չորացուցիչներ). 
օդի լավորակման սարքավորումներ. օդի 
լավորակիչներ. օդաքաշ օդափոխիչներ. արևային 
կոլեկտորներ. արևային ջրատաքացուցիչ-
ներ. ջրի մաքրման սարքավորումներ. ջրի 
մանրէազերծիչներ. սարքեր ջրի զտման համար. 
խմելու ջրի զտիչներ. ջրաբաշխիչ սարքեր:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130723 (111) 20673
(220) 31.05.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 31.05.2023
(730) Հովհաննես Արմենակի Խաչատրյան, ք. 

Էջմիածին, փ. Անդրանիկի, տուն 3, AM
(442) 20.06.2013
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, երկնագույն, կապույտ, դեղին, 
նարնջագույն, մուգ և բաց կանաչ, մուգ և 
բաց կարմիր գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 29. թարմ թռչնամիս, սառեցրած 

թռչնամիս, աղացած թռչնամիս, մասնատված 
թռչնամիս՝ բուդ, թև, վիզ, դոշ, տոտիկներ, մեջք, 
սիրտ, թոք, քարաճիկ, թռչնամիս՝ երկու կես 
արած հավ:  

____________________

(210) 20130731 (111) 20674
(220) 31.05.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 31.05.2023
(730) Թիֆընի ընդ Քամփնի, US
(442) 18.07.2013
(540)

(511) 
դաս 9. օպտիկական սարքեր և գործիքներ. 

հաշվիչ մեքենաներ. ակնոցներ. արևային 
ակնոցներ. ակնոցների շրջանակներ. ակնոցների 
և արևային ակնոցների պատյաններ. շղթաներ 
և  պարաններ ակնոցների և  արևային 
ակնոցների համար. ակնապանակներ.  հպա- 
ոսպնյակների անոթներ. խոշորացնող ապա-
կիներ, գեղադիտակներ. հեռադիտակներ. 
մենակնոցներ. կողմնացույցներ. հաշվասարքեր. 
բջջային հեռախոսների փոկեր, բջջային հեռա-
խոսների լրացուցիչ պարագաներ, բջջային 
հեռախոսների կախազարդեր. ժապավենային 
չափիչներ. ժամանակագրող ժամացույցներ 
(ժամանակի գրանցման սարքեր). մագնիսներ. 
չափման սարքեր. շարժական անլար սարքեր. 
դյուրատար թվային սարքեր. ներբեռնվող 
կիրառական աշխատածրագրեր անլար 
շարժական սարքերի, համակարգիչների և 
պլանշետների համար՝ տեքստեր, գրաֆիկաներ, 
պատկերներ, ձայնա- և տեսատվ յալներ 
պարունակող մուլտիմեդիա բովանդակության 
տարածման համար. ներբեռնվող էլեկտրոնային 
հրատարակություններ, գրքեր, բրոշյուրներ և 
բուկլետներ. վերը նշված բոլոր ապրանքների 
մասեր, կցամասեր և լրացուցիչ պարագաներ: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130732 (111) 20675
(220) 31.05.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 31.05.2023
(730) Թիֆընի ընդ Քամփնի, US
(442) 18.07.2013
(540)

(511) 
դաս 9. օպտիկական սարքեր և գործիքներ. 

հաշվիչ մեքենաներ. ակնոցներ. արևային ակ-
նոցներ. ակնոցների շրջանակներ. ակնոցների 
և արևային ակնոցների պատյաններ. շղթա-
ներ և պարաններ ակնոցների և արևային 
ակնոցների համար. ակնապանակներ. հպա- 
ոսպնյակների անոթներ. խոշորացնող ապա-
կիներ, գեղադիտակներ. հեռադիտակներ. 
մենակնոցներ. կողմնացույցներ. հաշվասարքեր. 
բջջային հեռախոսների փոկեր, բջջային հեռա-
խոսների լրացուցիրչ պարագաներ, բջջային 
հեռախոսների կախազարդեր. ժապավենային 
չափիչներ. ժամանակագրող ժամացույցներ 
(ժամանակի գրանցման սարքեր). մագնիսներ. 
չափման սարքեր. շարժական անլար սարքեր. 
դյուրատար թվային սարքեր. ներբեռնվող 
կիրառական աշխատածրագրեր անլար 
շար ժական սարքերի, համակարգիչների և 
պլանշետների համար՝ տեքստեր, գրաֆիկաներ, 
պատկերներ, ձայնա- և տեսատվ յալներ 
պարունակող մուլտիմեդիա բովանդակության 
տարածման համար. ներբեռնվող էլեկտրոնային 
հրատարակություններ, գրքեր, բրոշյուրներ և 
բուկլետներ. վերը նշված բոլոր ապրանքների 
մասեր, կցամասեր և լրացուցիչ պարագաներ: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130754 (111) 20676
(220) 05.06.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 05.06.2023
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 18.07.2013
(540)
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(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

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

____________________

(210) 20130795 (111) 20677
(220) 11.06.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 11.06.2023
(730) Էբբվի Ինք., Դելավեր նահանգի կորպո-

րացիա, US
(442) 06.08.2013
(310) 85801238   (320) 12.12.2012   (330) US
(540)

(511) 
դաս 16. առողջապահության հարցերին 

վերաբերող ձեռնարկներ, բրոշյուրներ, տեղեկա-
տվական տեղեկագրեր և գրքեր.

դաս 44. բժշկության հարցերով տեղեկա-
տվություն, այն է՝ բժշկական պայմանների, 
հիվանդությունների բուժման և հիվանդների 
համար ապրանքների և բուժաշխատողների 
վերաբերյալ տեղեկատվություն. խորհրդա-
տվություն բժշկության բնագավառում, այն է՝ 
բուժաշխատողներին բժշկական պայմանների 
և բուժման վերաբերյալ խորհրդատվության 
տրամադրում:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130817 (111) 20678
(220) 17.06.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 17.06.2023
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(442) 18.07.2013

(540)

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

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-

խոտ. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ, 
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ (սնուս). սիգարետներ, սի-
գար ներ, սիգարիլներ. ծխելու նյութեր, որոնք 
վաճառվում են առանձին կամ ծխախոտի հետ 
խառնուրդում ոչ բժշկական կամ բուժական 
նպատակների համար. քթախոտ. ծխելու պի-
տույքներ, ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգա րետի 
թուղթ, սիգարետի պարկուճներ և լուցկի:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20130856 (111) 20679
(220) 24.06.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 24.06.2023
(730) Ստեփան Դերմենջյան, Երևան, Պրահայի 

փ., տուն 44, AM
(442) 06.08.2013
(540)

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
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(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

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

____________________

(210) 20130857 (111) 20680
(220) 24.06.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 24.06.2023
(730) Տիգրան Հարությունյան, Երևան, Կենտրոն, 

Ադանայի փ., տուն 23, AM
(442) 06.08.2013
(540)

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց շագանակագույն և կաթնագույն 
գունային համակցությամբ:

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

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

____________________

(210) 20130889 (111) 20681
(220) 01.07.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 01.07.2023
(730) «Արսանիտ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Երևանյան 

110, AM
(442) 18.07.2013
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ: 
____________________

(210) 20130899 (111) 20682
(220) 03.07.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 03.07.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Զարուհի Հայրա-

պետյան, Երևան, Տիգրան Մեծի պող., 69 
շ., բն. 12, АМ

(442) 06.08.2013
(540)

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
մասնավորապես՝ յոգայի տեսական հիմունքների 
գիտական մեթոդոլոգիայի ապահովում, յոգայի 
գործնական դասընթացներ, յոգաթերապիայի և 
հոգեթերապիայի դասընթացների կազմակերպում 
և ծառայություններ, պոզոտոնիկ շնչավար-
ժանքի դասընթացներ, մտքի, մարմնի և հոգու 
ներդաշ նակության թերապևտիկ տեխնիկաների 
վերաբերյալ տեղեկագրերի և բուկլետների 
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հրատարակում, խորհրդաժողովների, սեմինար
ների, քննարկումների կազմակերպում՝ հոգե
ֆիզիկական առողջության հարցերի վերաբերյալ, 
կոնստրուկտիվ հոգեբանության ինտեգրալ 
զարգացման (ցիյոգայի) փորձարարական 
(ՓԾԻԶ) հետազոտությունների անցկացում, գի
տա կան հետազոտություններ յոգաթերապիայի 
բնագավառում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անաս նաբուժական ծառայություններ. կենդա
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգե
գործական և անտառային ծառայություններ. 
մասնավորապես`հոգեֆիզիկական առողջու
թյան պահպանման և վերականգնման առողջա
րարական ծառայություններ. շնչառական 
թերապիա, իդեոմոտորային թերապիա, սուգես
տիվ հոգեթերապիա, նոզոկենտրոն երաժշտա
թերապիա, ծիծաղաթերապիա, հնչյունա
թերապիա, հոգեկորեկցիա (մտամար զում) 
պրանայի միջոցով, ռեգրեսիվ թերապիա, 
յոգաթերապիա՝ դեռահասների համար 
յոգայի ինտերակտիվ մեթոդ, կոնստրուկտիվ 
շնչավերահսկման ինտեգրալ մեթոդ նախա և 
հետհղիության շրջանների համար, ռիսկային 
տարիքային խմբերի համար՝ հոգեսոմատիկ 
հիվանդությունների կանխարգելման ցիյոգայի 
ռելաքսացիայի հետերոթրեյնինգ մարզումներ: 
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20130900 (111) 20683
(220) 03.07.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 03.07.2023
(730) Էքսոն Մոբիլ Քորփորեյշն, Նյու Ջերսիի 

նահանգ, US
(442) 06.08.2013
(540)

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա 

տեսված են օգտագործելու արդյունա բե
րական և գիտական նպատակներով, լուսա 
նկարչության, գյուղատնտեսության, այգե
գործության և անտառաբուծության մեջ. չմշակ
ված սինթետիկ խեժեր, չմշակված պլաստ 
մասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ  մա

րող բաղադրություններ. քիմիական նյու
թեր մետաղների զոդման և մխման համար. 
քիմիական նյութեր սննդամթերքի պահա
ծոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող 
նյութեր արդյունաբերական նպա տակներով 
օգտագործելու համար.

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

դաս 16. գովազդային նյութեր. բրոշյուրներ, 
տպագրական արտադրանք.

դաս 35. կորպորատիվ գովազդ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

____________________

(210) 20130915 (111) 20684
(220) 09.07.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 09.07.2023
(730) ՕԿՖ Քորփըրեյշն, KR
(442) 06.08.2013
(540)

(526) «ALOE VERA» արտահայտությունն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511) 
դաս 32.  բանջարեղենային հ յութեր 

ըմպե լիքների համար. մրգահյութեր. հալվե 
պարու նակող հյութեր. մրգային օշարակներ 
ըմպելիքների համար. օշարակներ ըմպելիքների 
համար. մշակված բանջարեղենի կամ մրգերի 
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ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային մրգային նեկտար
ներ. գազավորված ջրեր. մրգահյութեր պարու
նակող ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հանքային 
ջրեր. բանջարեղենային ըմպելիքներ. իսկական 
հալվեի հյութեր:
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________

(210) 20130937 (111) 20685
(220) 12.07.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 12.07.2023
(730) «Նորվիկ» Ունիվերսալ Վարկային Կազմա

կերպություն ՓԲԸ, Երևան, Սարյան փող., 
շենք 12, АМ

(442) 06.08.2013
(540)

(526) «UNIVERSAL CREDIT ORGANIZATION» 
արտա հայտությունն ինքնուրույն պահ պա
նության օբյեկտ չէ:

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

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա

կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր
ծառնություններ:  

____________________

(210) 20130980 (111) 20686
(220) 22.07.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 22.07.2023

(730) «Զեննի» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 21, 11 
տարածք, AM

(442) 06.08.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մանու
շակագույն գույնով:

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:  
____________________

(210) 20130374 (111) 20687
(220) 21.03.2013 (151) 11.11.2013
 (181) 21.03.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Կարա

պետյան, Երևան, Նոր Արեշ, 11րդ փ., շ. 72, 
բն. 33, AM

(442) 06.05.2013
(540)

(526) «DENTAL LABORATORY» և «SINCE 1993» 
արտահայտություններն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:

(511)
դաս 44. բժշկական ծառայություններ: 

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

  7602  22.10.2023      «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 

           Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

  7607  12.06.2023      «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ,   

           Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 8, Հայաստան, AM

   7608         24.10.2023       «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, 

           Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 8, Հայաստան, AM

   7622  24.10.2023       «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,

                                                           Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

   7623  28.10.2023          «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 

                                                           Երևան, Աշտարակի խճուղի 2,  AM

   7629  25.09.2023       «Արմեն-ալկո» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 

           Այգեշատի գինու-կոնյակի գործարան, AM

   7630  25.09.2023             «Արմեն-ալկո» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ,

           Այգեշատի գինու-կոնյակի գործարան, AM

   7631  25.09.2023       «Արմեն-ալկո» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ,

                                                         Այգեշատի գինու-կոնյակի գործարան, AM

   7746  08.10.2023       «Էլիտ Հայջին» ՓԲԸ,  ք.Երևան, Թևոսյան 7/1, AM

   7747  08.10.2023       «Էլիտ Հայջին» ՓԲԸ, ք.Երևան, Թևոսյան 7/1,  AM

   7808  25.09.2023       «Արմեն-ալկո» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 

           Այգեշատի գինու-կոնյակի գործարան, AM

   7838  02.10.2023             «Երասխի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Երասխ, AM

   7852   24.09.2023       «Ալկո հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 51, շենք 3, բն. 54, AM

   7855  24.09.2023             Հյունդաի Մոութր  Քամփնի, KR

   7893  24.10.2023       «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

   7894  24.10.2023             «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի իրավատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

   7895  21.10.2023       ՀՀ կենտրոնական բանկ, Երևան, Վազգեն Սարգսյան 6, AM

   7906  29.09.2023       «Ռոքարմ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Ջրվեժ, Մայակ թաղ. 44/1, AM

   7918  23.09.2023        Սոսիտե դը Բուասոն Ինտերնասիոնալ, FR

   7938  05.11.2023        Արամայիս Պողոսյան, RU

   7939  05.11.2023        Արամայիս Պողոսյան, RU 

   7974    08.09.2023        Հյունդաի Մոութր Քամփնի, KR

   7986  16.09.2023        «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Շահումյան, AM

   8016  18.12.2023              «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Շահումյան, AM

   8017  22.12.2023        «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Շահումյան, AM

   8082  20.10.2023        Վալիո ԼԹԴ, FI

   8149  17.10.2023        ԳԵ Հելթքեյը ԱՍ, NO

   8163  30.10.2023         Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

   8164  30.10.2023        Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

   8165  30.10.2023        Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

   8384  19.02.2024        Գելափ, Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

   8385  19.02.2024        Գելափ, Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

   8386  19.02.2024         Գելափ, Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

   8387  19.02.2024        Գելափ, Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US 

   8388  19.02.2024        Գելափ, Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

   8389  19.02.2024        Գելափ, Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

   8467  17.11.2023        «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ, 

            Երևան, Կառավարական 3-րդ մասնաշենք, AM

   8468  17.11.2023        «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ, 

                                                          Երևան, Կառավարական 3-րդ մասնաշենք, AM

   9268  25.09.2023        «Շողակաթ» հեռուստաընկերություն ՍՊԸ, 

            Վաղարշապատ, Մայր աթոռ սուրբ Էջմիածնի տարածք, AM
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01G 31/00 2779 A

A23L 2/00 2780 A

A61F 7/00 2781 A

C08L 61/00 2782 A

C08K 13/00 2782 A

F16H 21/00 2783 A
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СООБЩЕНИЯ
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СООБЩЕНИЯ
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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    1313
Ապրանքային նշանի ֆրանչայզինգ
(11) Վկայական No 849250, 855412, 855417, 
1033414
73 (1) Իրավատեր Դյուֆրի Ինթերնեշնլ ԱԳ
DUFRY INTERNATIONAL AG, Hardstrasse 95, CH-
4020 Basel, Switzerland, CH
73 (2) Օգտագործող  «ԷյԴիԷֆ Շոփս» ՓԲԸ, 
Ք. Երևան, Գ. Լուսավորիչ 9, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Լիցենզիայի տեսակը բացառիկ

Գործողության ժամկետը ապրանքային

նշան  ների գործողության ժամկետի ավարտը

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                                           Հանրապետություն

Գրանցված է 02.10.2013

_____________________

Գրանցում No  1315

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17464, 17465, 17466, 17467, 
17472, 17507, 17508, 17608, 17609, 17995, 
17996, 18846, 18847, 19918
73 (1) Իրավատեր  «Յուման» ՍՊԸ, Երևան, 
Աբովյան 34 ա, բն. 15, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Արթուր  Առուս-
տամյան, ք. Երևան, Տերյան 8, բն. 55, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                Հանրապետություն

Գրանցված է 02.10.2013

_____________________

Գրանցում No 1316
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  6183
73 (1) Իրավատեր Դե-Վի Ա/Ս
DE-VI A/S, Ulvehavevej 61, DK-7100 Vejle, Denmark, DK
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դանֆոս Ա/Ս
DANFOSS A/S, Nordborgvej 81, DK-6430 
NORDBORG, Denmark, DK
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                    Հանրապետություն

Գրանցված է 02.10.2013

_____________________

Գրանցում No  1317
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18653

73 (1) Իրավատեր «Առաքել ալկո» ՍՊԸ, Երևան, 
Արցախի 138/2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Վլադ Հակոբյանի 
անվան «համակցված կերերի գործարան» ՓԲԸ
ք. Երևան, Արցախի 138, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                         Հանրապետություն

Գրանցված է 02.10.2013

_____________________

 
Գրանցում No 1318

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18971
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73 (1) Իրավատեր «Դիսիլայն-Տեկ» ՍՊԸ, 
Երևան, Սայաթ-Նովա 24-7, Սարյան 6-7, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Նիքս» ՍՊԸ,  
ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 21-7, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                             Հանրապետություն

Գրանցված է 02.10.2013

_____________________

Գրանցում No 1319

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17011

73 (1) Իրավատեր Նիըուիզ Գեյմս. Քո., ԼԹԴ 
ընկերություն

NEOWIZ GAMES CO., LTD., 8F, Neowwiz Tower, 
192-2, Gumi-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea, KR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սմայլգեյթ, Ինք.
SMILEGATE, INC., 5th, Solidspace Bldg., 673, 
Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, 463-400, Republic of Korea, KR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                           Հանրապետություն

Գրանցված է 04.10.2013

_____________________

Գրանցում No 1320

Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 16469

73 (1) Լիցենզատու Ռամադա Ինթրնեշնլ, Ինք.

RAMADA INTERNATIONAL, INC., 22 Sylvan Way, 
Parsippany NJ 07054, U.S.A., US
73 (2) Լիցենզառու ԴաբլյուԷյչՋի (Ջերսի) Լիմիթիդ

WHG (JERSEY) LIMITED, 13-14 Esplanade, St. Helier 
Jersey JE1 1BD, JE

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը բացառիկ

Գործողության ժամկետը ապրանքային
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                       Հանրապետություն

Գրանցված է 09.10.2013

_____________________

Գրանցում No  1321
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No 16469
73 (1) Ենթալիցենզատու ԴաբլյուԷյչՋի (Ջերսի) 
Լիմիթիդ
WHG (JERSEY) LIMITED, 13-14 Esplanade, St. Helier 
Jersey JE1 1BD, JE
73 (2) Ենթալիցենզառու ԴաբլյուԷյչՋի (Այըրլենդ) 
Հոթելզ

WHG (IRELAND) HOTELS, 6th Floor, South Bank 
House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, IE

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը ապրանքային
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                       Հանրապետություն

Գրանցված է 09.10.2013

_____________________

Գրանցում No 1322
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No 16469

73 (1) Ենթալիցենզատու ԴաբլյուԷյչՋի (Այըրլենդ) 
Հոթելզ

WHG (IRELAND) HOTELS, 6th Floor, South Bank 
House, Barrow  Street, Dublin 4, Ireland, IE
73 (2) Ենթալիցենզառու Ուինդհամ Հոթել Գրուփ 
(ՅուՔեյ) Իսթ Լիմիթիդ

WYNDHAM HOTEL GROUP (UK) EAST LIMITED, 
The Triangle, 5-17 Hammersmith Grove, London 
W6 0LG, United Kingdom, GB
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Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                          Հանրապետություն

Գրանցված է 10.10.2013

_____________________

Գրանցում No 1323
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 760818, 880549
73 (1) Լիցենզատու Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ 
Օտվետստվեննոստյու  «Մասլոէկստրակցիոննիյ 
զավոդ Յուգ Ռուսի»
O B S C H E S T V O  S  O G R A N I C H E N N O Y  
OTVETSTVENNOSTYU  “MASLOEKSTRAKTSIONNIY 
ZAVOD YUG RUSI”, Tolstogo sq., 8, 344037 Rostov-
on-Don, Russian Federation, RU
73 (2) Լիցենզառու Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ 
Օտվետստվեննոստյու «Զոլոտայա Սեմեչկա»
O B S C H E S T V O  S  O G R A N I C H E N N O Y 
OTVETSTVENNOSTYU “ZOLOTAYA SEMECHKA”, 
Tolstogo sq., 8, 344037 Rostov-on-Don, Russian 
Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը որ բացառիկ
Գործողության ժամկետը ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                          Հանրապետություն

Գրանցված է 14.10.2013

_____________________

Գրանցում No  1324
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18317
73 (1) Իրավատեր Անհատ ձեռնարկատեր 
Գերասիմ Մելքումյան, Երևան, Ջանիբեկյան 
45/1, AM

73 (2) Իրավունքներն ստացող Անհատ ձեռնար-
կատեր Ալիսա Խաչատրյան, ք. Երևան, Արաբկիր 
49, 18/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                      Հանրապետություն

Գրանցված է 22.10.2013

_____________________

Գրանցում No  1325
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 19670
73 (1) Լիցենզատու «Գրանդ տոբակո» հայ-
կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահա-
միրյանների 22, AM
73 (2) Լիցենզառու «Ինտերնեյշնլ Մասիս 
Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական 
հանգույց, Գործարանային 10, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը ապրանքային
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                      Հանրապետություն

Գրանցված է 22.10.2013

_____________________

Գրանցում No  1326

Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 1111375

73 (1) Լիցենզատու Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո Մեժդուգորոդնոյ ի  Մեժդունարոդնոյ 
Էլեկտրիչեսկոյ Սվյազի «Ռոստելեկոմ»

OTKRYTOYE AKCIONERNOYE OBSHCHESTVO  
MEZHDUGORODNOY I MEZHDUNARODNOY  
ELEKTRICHESKOY SVYAZI “ROSTELEKOM”, 5, 
Dostoevskogo str., RU-191002 St. Petersburg, RU
73 (2) Լիցենզառու «ՋիԷնՍի Ալֆա» ՓԲԸ, ք. 
Աբովյան Խաղաղության 1, 2201, AM
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Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը 25.04.2021

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                         Հանրապետություն

Գրանցված է 24.10.2013

_____________________

Գրանցում No   1327
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 976928
73 (1) Լիցենզատու Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«ԲՏԱ Բանկ»
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO “BTA BANK”, 97, 
oul. Zholdasbekova, mikroraijon Samal-2, 050051, 
g. Almaty,  KZ
73 (2) Լիցենզառու  ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, 
Նալբանդյան 48/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը 28.09.2017

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                         Հանրապետություն

Գրանցված է 25.10.2013

_____________________

Գրանցում No 1328
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 7800
73 (1) Լիցենզատու «Ալկո հաուս» ՍՊԸ, Երևան, 
Արաբկիր 51, շենք 3, բն. 54, AM
73 (2) Լիցենզառու «Վան 777» ՍՊԸ, Արարատի 
մարզ, գյուղ Տափերական, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը բացառիկ

Գործողության ժամկետը 15.04.2015

Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                          Հանրապետություն

Գրանցված է   25.10.2013

_____________________

Գրանցում No  1329
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 7633
73 (1) Լիցենզատու «Ալկո հաուս» ՍՊԸ, Երևան, 
Արաբկիր 51, շենք 3, բն. 54, AM
73 (2) Լիցենզառու «Վան 777» ՍՊԸ, Արարատի 
մարզ, գյուղ Տափերական, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը բացառիկ
Գործողության ժամկետը 15.04.2015
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                             Հանրապետություն

Գրանցված է 25.10.2013

_____________________

Գրանցում No  1330
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20421
73 (1) Իրավատեր «Արմեն-Ալկո» ՍՊԸ, Արմավիրի 
մարզ, գ. Այգեշատ, գինու-կոնյակի գործարան, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Արարատի 
կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, Արարատի 
մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի                                 
                                                                             Հանրապետություն

Գրանցված է 25.10.2013

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

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

(51) (2013.01)  (11) 2779 (13) A 
A01G 31/00

(21) AM20130091 (22) 25.06.2013
(71) Миша Бабаханян (AM)
(72) Люся Оганнисян (AM), Грайр Овсепян (AM), 
Миша Бабаханян (AM), Хачик Нагапетян (AM), 
Вергине Чаушян-Папян (AM), Карен Симонян (AM), 
Цовинар Адамян (AM), Рафик Арутюнян (AM)
(73) Миша Бабаханян, 0028, Ереван, Орбели 33, 
кв. 32 (AM)
(54) Способ выращивания медовой травы 
Stevia rebaudiana Bertoni
(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, 
в частности, к способам выращивания медовой 
травы  Stevia rebaudiana Bertoni – методом 
гидропоники.

Медовая трава Stevia rebaudiana Bertoni 
может найти  применение в медицине для лечения 
и профилактики сахарного диабета.

Семена растения засеивают, затем выса-
живают рассаду, поливают и подпитывают пита-
тельными  веществами. Рассаду высаживают в 
гидропонной среде, содержащей соединения 
йода, цинка и другие.  Нижний слой среды 
толщиной 3-5см – вулканический камень диа-
метром 50-70мм, а верхний слой толщиной  
20см - вулканический шлак диаметром 2-15мм. 
В качестве питательного вещества используют  
питательный раствор, который каждые 10 дней 
подают в гидропонную среду.

Выращенное растение обогащено йодом и 
цинком.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2780 (13) A 
A23L 2/00

(21) AM20130111 (22) 18.07.2013
(71) Микаел Манрикян (AM)
(72) Микаел Манрикян (AM)
(73) Микаел Манрикян, 0009, Ереван, Терьян 
56, кв. 7 (AM)
(54) Минеральная вода
(57) Изобретение относится к пищевой промыш-
ленности, в частности, к столовым минеральным 
водам.

Минеральная вода, содержащая микро-
элементы, биокомпоненты и минеральные соли, 
включает  минеральную воду и соль чон-туз, при 
следующем соотношении компонентов, мас. %: 
минеральная вода  - 99,23-99,40; соль чон-туз 
- 0,60-0,77.

Повышаются лечебно-профилактические 
свойства минеральных вод.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2781 (13) A 
A61F 7/00

(21) AM20130099 (22) 09.07.2013
(71) Иван Агаджанян (AM), Саймон Аллен (GB)
(72) Иван Агаджанян (AM), Саймон Аллен (GB)
(73) Иван Агаджанян, 0009, Ереван, Туманяна 1, кв. 
23 (AM), Саймон Аллен, 29 Ревлей Роад Оксфорд 
OX1 2RA (GB)
(54) Композиция для сухого теплового компресса
(57) Изобретение относится к медицине, а именно 
к согревающим компрессам для терапевтичес-
кого лечения  хронических заболеваний, добро-
качественных и злокачественных опухолей, 
являющихся следствием  патологического ангио-
генеза в тканях.

Композиция для сухого теплового компресса, 
содержит парафин, пчелиный воск, церезин при 
следующем  соотношении компонентов (мас. 
%): парафин- 65 – 75, пчелиный воск -20 – 30, 
церезин -3 – 8.

Обеспечивается тепловой баланс между 
участком тела, подлежащим терапевтическому 
воздействию и  сухим компрессом, повышается 
эффективность теплового охвата.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2782 (13) A 
C08L 61/00
C08K 13/00

(21) AM20130066 (22) 20.05.2013
(71) “Государственный инженерный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация (AM)
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(72) Альберт Погосян (AM), Норик Меликсетян (AM)
(73) “Государственный инженерный университет 
Армении” государственная некоммерческая  орга-
низация, 0009, Ереван, Терьян 105 (AM)
(54) Фрикционная композиция
(57) Изобретение относится к полимерным компо-
зициям фрикционного назначения и может 
найти применение  для изготовления тормозных 
колодок транспортных средств.

Фрикционная композиция включает сле-
дующие компоненты, мас.%: фенолформаль-
дегидная смола - 11,0 –  16,0; бутадиен-нитрильный 
каучук – 1,0 – 7,0; стекловолокно – 11,0 – 13,0; 
баритовый концентрат – 22,0 - 35,0; двуокись 
титана – 2,0 – 5,0; окись алюминия – 3,0 – 6,0; 
окись цинка – 2,0 -5,0; природный цеолит –  2,0 
– 4,0; графит – 6,0 – 8,0; базальтовое волокно 
– остальное.

Изобретение обеспечивает высокую износо-
стойкость тормозных колодок транспортных 
средств и  стабильность коэффициента трения.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2783 (13) A 
F16H 21/00

(21) AM20120077 (22) 17.05.2012
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Григорий Манасарян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Кривошипно-шатунный механизм четырех-
тактного двигателя внутреннего сгорания
(57) Изобретение относится к двигателестроению, 
в частности к четырехтактным кривошипно-ша-
тунным  механизмам.

Механизм состоит из коленчатого вала, 
в передней части которой жестко закреплена 
коническая  шестеренка, которая в зацеплении 
с другой конической шестеренкой жестко 
закрепленной на другом валу.  К другому концу 
вала жестко закреплено цилиндрическое колесо, 
которое в зацеплении с цилиндрическим  колесом 
жестко закрепленным на гильзе.

Обеспечивается увеличение межремонтного 
пробега двигателя, 1ил.

_____________________
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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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