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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) 2731 (13) A
A01K 47/00

(21) AM20110139 (22) 13.10.2011
(71) Թելման Աղաջանի Նազարյան (AM), Արմեն 
Թելմանի Նազարյան (AM)
(72) Թելման Աղաջանի Նազարյան (AM), Արմեն 
Թելմանի Նազարյան (AM)
(73) Թելման Աղաջանի Նազարյան, 0086, 
Երևան, Շիրակի փող. 4-րդ նրբ. 5, բն. 1 (AM), 
Արմեն Նազարյան, 0086, Երևան, Շիրակի փող. 
4-րդ նրբ. 5, բն. 1 (AM)
(54) Բոռաբուծության եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեղվաբուծությանը, 
մասնավորապես՝ բոռաբուծությանը:

Բոռաբուծության եղանակում բոռերն ստա-
նում են բոռաբջիջներում մեղվամոր ձվադրման 
միջոցով։ Համաձայն գյուտի, մեղվամոր ձվա-
դրման համար նախօրոք պատրաստում են 
միայն բոռաբջիջներ պարունակող առանձին 
մոմաթերթեր և դրանք տեղադրում են փեթակում։ 
Գյուտի կիրառումը հնարավորություն է տալիս 
առանց քիմիական բուժանյութերի և շատ պարզ 
եղանակով բուժել շատ տարածված վարոատոզ 
հիվանդությունը։ 

Բարձրացվում է մեղվաընտանիքի կենսա-
գործունեության արդյունավետությունը, ապա-
հովվում է բոռերի բուծումը։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2732 (13) A
A01K 47/00

(21) AM20110138 (22) 13.10.2011
(71) Թելման Աղաջանի Նազարյան (AM), Արմեն 
Թելմանի Նազարյան (AM)
(72) Թելման Աղաջանի Նազարյան (AM), Արմեն 
Թելմանի Նազարյան (AM)
(73) Թելման Աղաջանի Նազարյան, 0086, 
Երևան, Շիրակի փող. 4-րդ նրբ. 5,բն. 1 (AM), 
Արմեն Թելմանի Նազարյան, 0086, Երևան, 
Շիրակի փող. 4-րդ նրբ. 5, բն. 1 (AM)
(54) Մեղվաընտանիքի խնամքի եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեղվաբուծությանը, 
մասնավորապես՝ մեղվաընտանիքի խնամքին: 

Գյուտը թույլ է տալիս կարգավորել մեղվա-
ընտանիքում աշխատավոր մեղուների, բոռերի 
և մայրերի ստացումն ու քանակը։ 

Մայրերի ստացման համար՝ մոմաթերթի 
մայրերի համար նախատեսված բջիջներում 
տեղադրում են բոռաբջիջներում կամ աշխա-
տավոր մեղուների համար նախատեսված բջիջ-
ներում մեղվամոր դրած ձուն, բոռերի ստաց-
ման համար՝ մոմաթերթի բոռաբջիջներում 
տեղադրում են մայրերի կամ աշխատավոր 
մեղուների համար նախատեսված բջիջնե րում 
մեղվամոր դրած ձուն, իսկ աշխատավոր մեղու-
ների ստացման համար՝ մոմաթերթի աշխա-
տավոր մեղուների համար նախատեսված բջիջ-
ներում տեղադրում են բոռաբջիջներում կամ 
մայրերի համար նախատեսված բջիջներում մեղ-
վամոր դրած ձուն:

Բարձրացվում է մեղվաընտանիքի խնամքի 
արդյունավետությունը և ապահովվում է մեղվա-
ընտանիքի կենսագործունեության արդյունա-
վետությունը:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2733 (13) A
A61B 17/00

(21) AM20120100 (22) 11.07.2012
(71) Մեհրդադ Ռոսթամպուր (AM)
(72) Մեհրդադ Ռոսթամպուր (AM)
(73) Մեհրդադ Ռոսթամպուր, 0014, Երևան, 
Դավիթ Անհաղթի 9, բն. 8 (AM)
(54) Վիրաբուժական ունելի
(57) Մկրատաձև ունելիի յուրաքանչյուր աշխա-
տանքային մասն ունի կտրող եզր: Յուրաքանչյուր 
աշխատանքային մասի ծայրին լրացուցիչ 
ամրակցված է օղակ: Օղակները տեղակայված 
են դեմ հանդիման, ընդ որում, օղակներից 
մեկն ունի դեպի ներս ուղղված M-աձև ելուստ: 
Յուրաքանչյուր օղակի ներքին կողմից՝ շրջա-
նագծի հակադիր կողմերում կատարված են 
սղոցաձև ատամներ:

Ընդլայնվում են ունելիի ֆունկցիոնալ հնա-
րա վորությունները, կրճատվում է վիրահա տու-
թյունների տևողությունը, 2 նկ.։

_____________________
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(51) (2013.01)  (11) 2734 (13) A
A61K 9/00

(21) AM20120181 (22) 27.12.2012
(71) Նարինե Մարտինի Գրիգորյան (AM), Ստե
փան Սամվելի Հարությունյան (AM)
(72) Նարինե Մարտինի Գրիգորյան (AM), Ստե
փան Սամվելի Հարությունյան (AM)
(73) Նարինե Մարտինի Գրիգորյան, 0078, 
Երևան, Շինարարների 10/1, բն. 132 (AM), 
Ստեփան Սամվելի Հարությունյան, 0078, 
Երևան, Շինարարների 10/1, բն. 132 (AM)
(54) Այրվածքների բուժման դեղագործական 
բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մաս
նավորապես՝ այրվածքների բուժման դեղա
գործական բաղադրանյութի բաղա դրակազմին:

Բաղադրանյութը ներառում է հետևյալ 
բաղադրամասերը, զանգվ. %. ճարպային 
սոլիդոլ՝  75.085.0, պարաֆին՝ 10.0 15.0, 
մեղրամոմ՝ 2.05.0 և ձիթայուղ՝ 3.05.0: Բաղա
դրա նյութը պատրաստված է քսուքի ձևով։ 

Ընդլայնվում է այրվածքների բուժման դեղա
գործական բաղադրանյութերի տեսականին, 
ստացվում է այրվածքների բուժման դեղամիջոց, 
որն ունի արտահայտված կլինիկական արդյունք 
և ֆունկցիոնալ հնարավորությունների լայն 
սպեկտր:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2735 (13) A
B09B 3/00

(21) AM20120107 (22) 20.07.2012
(71) Բենիկ Նիկոլայի Հարությունյան (AM), Ռիտա 
Սուրենի Էմինյան (AM), Կարինե Վլադիմիրի 
Մայսուրյան (AM)
(72) Բենիկ Նիկոլայի Հարությունյան (AM), Ռիտա 
Սուրենի Էմինյան (AM), Կարինե Վլադիմիրի 
Մայսուրյան (AM)
(73) Բենիկ Նիկոլայի Հարությունյան, 0010, 
Երևան, Նալբանդյան 17, բն. 22 (AM), Ռիտա 
Սուրենի Էմինյան, 0033, Երևան, Սիամանթոյի 
4, բն. 9 (AM), Կարինե Վլադիմիրի Մայսուրյան, 
0051, Երևան, Գրիբոյեդովի 11, բն. 8 (AM)
(54) Կերակրի աղի բնական հանքերից ստաց
ված արտադրական աղանստվածքային 
թափոնների վերամշակման եղանակ (տարբե
րակներ)

(57) Գյուտը վերաբերում է թափոնների վերա
մշակման եղանակին, մասնավորապես՝ կերա
կրի աղի բնական հանքերից ստացված արտա
դրական աղանստվածքային թափոնների վերա
մշակմանը: 

Թափոնները ենթարկում են մեխանիկական 
մաքրման, որից հետո մաղում են, չորացնում 
և մանրացնում: Մեխանիկական մաքրման 
ենթարկված թափոնները մաղում են 0,20,3մմ 
տրամագծով անցքեր ունեցող մաղով, չորացումն 
իրականացնում են բնական եղանակով՝ 23 
օրվա ընթացքում՝ մեկընդմեջ խառնելով մինչև 
զանգվածի 4550% խոնավության հասնելը:

Ըստ եղանակի մյուս տարբերակի՝ չորացումն 
իրականացնում են 8090˚C ջերմաստիճանում՝ 
56 ժամվա ընթացքում՝ մինչև զանգվածի 2025%  
խոնավության հասնելը:

Աղանստվածքային թափոնները Հայաստանի 
Հանրապետության Ավանի աղի հանքավայրի 
հանքանյութի մշակման արդյունքում առաջացած 
թափոններն են:

Ապահովվում է շրջակա միջավայրի պահ
պանումը աղանստվածքային թափոններով 
աղտոտումից։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2736 (13) A
B65G 33/00

(21) AM20120062 (22) 16.04.2012
(71) Արմեն Սեդրակի Վարդանյան (AM), Էդուարդ 
Վանիկի Հովսեփյան (AM), Վլադիմիր Հարու
թյունի Հարությունյան (RU)
(72) Արմեն Սեդրակի Վարդանյան (AM)
(73) Արմեն Սեդրակի Վարդանյան, 0012, Երևան, 
Սունդուկյան 23, բն. 52 (AM), Էդուարդ Վանիկի 
Հովսեփյան, 0012, Երևան, Սունդուկյան 64ա, բն. 
3 (AM), Վլադիմիր Հարությունի Հարությունյան, 
Մոսկվա, Դովժենկոյի 12, մասնաշենք 1, բն. 79 (RU)
(54) Գրավիտացիոն փոխակրիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է արդյունաբերության 
մեջ կիրառվող տրանսպորտային միջոցներին, 
մասնավորապես՝ գրավիտացիոն փոխա կրիչ
ներին:
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Գրավիտացիոն փոխակրիչն ունի մուտք 
ու ելք և դրանք իրար միացնող ուղղաձիգ 
առանցքի շուրջը տեղակայված բազմագալար 
ժապավեն: Ժապավենն իրականացված է 
երկաթբետոնե մակերևույթի տեսքով, որի 
յուրաքանչյուր գալարն ունի քառակուսու տեսք 
և որի երկայնքով նախապես որոշված հետա-
գծով տեղաշարժվելու հնարավորությամբ 
տեղակայված են սայլակներ ու նրանցից տար-
անջատված կախովի մանիպուլ յատորներ: 
Յուրաքանչյուր մանիպուլ յատորի տեղաշարժ-
ման հետագիծը որոշվում է ժապավենի ստո-
րին մակերևույթին ամրակցված ուղղորդիչով: 
Սայլակ ների տեղաշարժման հետագիծը 
որոշ վում է ժապավենի վերին մակերևույթի 
վրա ամրակցված ուղղորդիչով: Ժապավենի 
երկայնքով տեղակայված են տեխնոլոգիական 
կայաններ, որոնց նկատմամբ սայլակների և 
մանիպուլյատորների տեղաշարժն ու կայանումը 
կարգավորվում են մագնիսաօպտիկական ծրա-
գրավորվող համակարգով:

Ապահովվում է փոխակրիչի ժապավենի 
վրայով տեղաշարժվող բեռի նկատմամբ տեխ -
նո լոգիական գործընթացներով պայմա նա-
վորված գործողություններ կատարելու հնա-
րավորությունը, 7 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2737 (13) A 
C23C 14/00
C30B 23/00
B23B 33/00

(21) AM20120172 (22) 26.11.2012
(71) «ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների 
ինստիտուտ», պետական ոչ առևտրային կազմա-
կերպություն (AM)
(72) Արմեն Կուզանյան (AM), Աստղիկ Կուզանյան 
(AM), Վահագն Պետրոսյան (AM)
(73) ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների 
ինստիտուտ», պետական ոչ առևտրային կազմա-
կերպություն (AM)
(54) Բարակ թաղանթների ստացման համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է նյութագիտության 
բնագավառին և կարող է կիրառվել օպտիկական 
սարքաշինության մեջ, միկրոէլեկտրոնիկայում 
և բարձր տեխնոլոգիաների ուրիշ ոլորտներում 
լազերային փոշենստեցման եղանակով բարակ 
թաղանթների ստացման  համար:

Բարակ թաղանթների ստացման համա-
կարգ, որն ունի վակուումային խցիկ, խցիկում 
տեղա դրված պտտվող թիրախ և պտտվող 
տակ դիր, վակուումային խցիկից դուրս գտնվող 
լազեր: Համակարգը լրացուցիչ ունի լազերի և 
վակուումային խցիկի միջև տեղադրված լազերի 
փունջը լայնացնող ոսպնյակ և լազերի փունջը 
կիզակետող ոսպնյակ: Պտտվող թիրախի վրա 
ունի սեկտորի տեսք ունեցող դիմակ՝ ճեղքով, որն 
ապահովում է կիզակետի ստացումը, ընդ որում 
սեկտորի տեսք ունեցող կիզակետը համընկնում է 
շրջանաձև թիրախի մակերևույթի սեկտորի հետ:

Ապահովվում է թիրախի ծավալի լիովին 
օգտագործումը և պարզեցվում է կառուցվածքը, 
2 նկ.:
(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2738 (13) A
F02B 37/00

(21) AM20120144 (22) 12.10.2012
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Դանիել Պետրոսի Պետրոսյան (AM), Վահե 
Ներսիկի Հակոբյան (AM), Կորյուն Սոկրատի 
Հայրապետյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM)
(54) Ավտոմոբիլի տուրբաճնշակի յուղման 
համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը, 
մասնավորապես` տուրբաճնշակների յուղման 
համակարգերին: 

Ավտոմոբիլի տուրբաճնշակի յուղման համա-
կարգն ունի հիմնական պոմպ, էլեկտրական 
շարժաբերով օժանդակ պոմպ, օժանդակ պոմպի 
ելքին տեղադրված միակողմանի փական, 
ներքին այրման շարժիչի լիսեռի պտուտաթվերի 
տվիչ: Լրացուցիչ ունի տուրբաճնշակի իրանի 
վրա տեղադրված արագության սենսոր՝ իր 
տվիչով, ինչպես նաև կարգավորող բլոկ: Կար-
գա վորող բլոկն ազդանշաններ է ընդունում 
վառքի գործարկչից, ժամանակի ռելեից, ներքին 
այրման շարժիչի լիսեռի պտուտաթվերի տվիչից 
և տուրբաճնշակի արագության սենսորի տվիչից 
և ազդանշան է հաղորդում օժանդակ պոմպի 
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էլեկտրական շարժաբերին: Հիմնական պոմպի 
ելքին տեղադրված է միակողմանի փական, 
իսկ օժանդակ պոմպի ելքին տեղակայված 
միակողմանի փականի մուտքին տեղադրված է 
յուղի զտիչ:

Ապահովվում է տուրբաճնշակի լիարժեք 
յուղումը, 2 նկ:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2739 (13) A
H01M 10/00

(21) AM20120151 (22) 29.10.2012
(71) Հայկ Ռոբերտի Սիմոնյան (AM)
(72) Հայկ Ռոբերտի Սիմոնյան (AM)
(73) Հայկ Ռոբերտի Սիմոնյան, 0010, Երևան, 
Նալբանդյան 15 (AM)
(54) Լարման քիմիական աղբյուրի պիտա-
նիության աստիճանը որոշող սարք

(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրատեխնիկային:
Սարքն ունի մուտքային առաջին և երկրորդ 

սեղմակներ, փորձարկվող աղբյուրը լիցքա-
թափող տարր, որն իրականացված է տրանզիս-
տորի տեսքով, վոլտմետր, ժամանակաչափ, 
հաստատուն լարման կառավարվող առաջին 
և երկրորդ աղբյուրներ, առաջին և երկրորդ 
դիֆերենցիալ ուժեղարարներ, լարման կոմպա-
րատոր, RS-տրիգեր, հոսանքորոշող ճշգրիտ 
դիմադրություն, թողարկող կոճակ, կոճակային 
փոխանջատիչ և սպասող մուլտիվիբրատոր:

Լիցքաթափման հոսանքի բարձր կայու-
նության և լիցքաթափման գործընթացի 
տևողության ճիշտ սևեռման շնորհիվ բար-
ձ րաց վում է լարման քիմիական աղբյուրի 
պիտա նիության աստիճանի որոշման օբյեկ-
տիվությունը, ապահովվում է օգտագործման 
հարմարավետությունը, 1 նկ.:

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

21
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(51) (2013.01)  (11) 319  (13) U
A01D 34/00

(21) AM20120066U (22) 27.04.2012
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Արշալույս Պողոսի Թարվերդյան (AM), 
Շավարշ Մացակի Գրիգորյան (AM), Նաիրա 
Վարդանի Յավրույան (AM), Դավիթ Սարգսի 
Բադուրյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային հա-
մալ սարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 
74 (AM)
(54) Սեգմենտային կտրող ապարատի շարժա-
բերի ճոճվող հոդակապով մեխանիզմ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
մեքենաշինությանը, մասնավորապես` հացա-
հատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքի և 
խոտհնձիչ մեքենաների կտրող ապարատների 
շարժաբերներին:

Մեխանիզմն ունի շարժաբերի փոկային 
փոխանցումով տանող լիսեռ, դրա վրա 
համա կենտրոն տեղակայված սկավառակ, 
սկավառակի վրա ապակենտրոն բնիկում 
տեղա  կայված շառավղային գնդառանցքակալ, 
գնդառանցքակալի ներքին օղակում իր մեկ 
ծայրով կոշտ ամրակցված շարժաթև, շարժաթևի 
մյուս ծայրին միակցված, հորիզոնական հար-
թության մեջ ճոճվող հոդակապային հան-
գույց, դրա հետ փոխազդող ուղղաձիգ տար-
վող լիսեռ, որի ծայրին միակցված է կտրող 
ապարատ: Գնդառանցքակալի արտաքին և 
դրա բնիկի ներքին մակերևույթները գնդային 
են: Գնդառանցքակալը տեղակայված է բնիկում՝ 
ազատ ճոճվելու հնարավորությամբ:  

Պարզեցվում է մեխանիզմի կառուցվածքը, 
բարձրացվում է դրա աշխատանքի հուսա լիու-
թյունը, 2 նկ.:

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

(51) 07-06 (11) 305  (13) S
(21) 20130001  (22) 10.01.2013
(71) Լուսինե Կարապետյան (AM)
(72) Լուսինե Գրիգորի Կարապետյան (AM)
(73) Լուսինե Կարապետյան, Երևան, Բաղրամյան 
56-20 (AM)
(54) Գովազդային տակդիր բաժակի համար
(55)

_____________________

(51) 28-99 (11) 306  (13) S
(21) 20130002  (22) 04.02.2013
(71) Անհատ ձեռնարկատեր Ալբերտ Միշայի 
Մադոյան (AM)
(72) Ալբերտ Միշայի Մադոյան (AM)
(73) Անհատ ձեռնարկատեր Ալբերտ Միշայի 
Մադոյան, Երևան, Կոմիտասի պող., 39 շ., բն. 
67 (AM)
(54) Ծխացող խունկ փայտի վրա
(55)

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20120766 (111) 19640
(220) 11.06.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 11.06.2022
(730) Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, 

Դելավերի նահանգ, US
(442) 06.09.2012
(540)

(511)
դաս 5. ֆունգիցիդներ գյուղատնտեսու-

թյունում օգտագործելու համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120767 (111) 19641
(220) 11.06.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 11.06.2022
(730) Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, 

Դելավերի նահանգ, US
(442) 06.09.2012
(540)

(511)
դաս 5. ֆունգիցիդներ գյուղատնտեսությունում 

օգտագործելու համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120795 (111) 19642
(220) 14.06.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 14.06.2022
(730) Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, 

Դելավերի նահանգ, US
(442) 06.09.2012
(540)

(511)
դաս 5. հերբիցիդներ, ֆունգիցիդներ, միջա-

տասպան միջոցներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20120830 (111) 19643
(220) 21.06.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 21.06.2022
(730) «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ապահո-

վագրական ՓԲԸ, 0001, Երևան, Հյուսիսային 
պող. 1, AM

(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային գոր-
ծառնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ.

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:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120885 (111) 19644
(220) 09.07.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 09.07.2022
(730) Ֆիգ Հոլդինգ Ս.Ա.Լ, LB
(442) 08.10.2012
(540)
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(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

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

____________________

(210) 20120945 (111) 19645
(220) 20.07.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 20.07.2022
(730) Պոզնանսկիե Զակլադի Զելյառսկե Խեր-

բապոլ Ս. Ա., PL
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու-

ժա կան պատրաստուկներ. դիետիկ սնունդ և 
պատ րաստուկներ բուժական նպատակների 
համար, սննդային հավելումներ բուժական նպա-
տակների և առողջության պահպանման հա-
մար, հատուկ բժշկական նշանակության սնունդ, 
բուժական խոտաբույսեր, պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար, դեղա-
գործական նյութեր:
(740) Մ. Մխիթարյան

____________________

(210) 20120959 (111) 19646
(220) 21.07.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 21.07.2022
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 08.10.2012

(540)

(526) «L&M» և «MOTION» գրառումներից բացի 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ 
կապույտ, սպիտակ, արծաթամոխրագույն 
և կարմիր գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում՝ սիգար-
ներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու 
պիտույքներ, այդ թվում՝ սիգարետի թուղթ և 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի տուփեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի հար-
մարանքներ սիգարետները փաթաթելու համար, 
վառիչներ. լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120982 (111) 19647
(220) 25.07.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 25.07.2022
(730) «Ամվիլաբ» ՍՊԸ, US
(442) 17.10.2012
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(540)

(591) 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-
ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

____________________

(210) 20120990 (111) 19648
(220) 26.07.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 26.07.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 06.09.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ մարդկանց համար՝ քաղցկեղի, ցավի, 
կենտրոնական նյարդային համակարգի հիվան-
դությունների և խանգարումների, ՄԻԱՎ-
վարակների, հեպատիտի և վարակիչ հիվան-
դությունների բուժման համար (բացա ռությամբ 
սրտանոթային պատ րաստուկների):
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20120991 (111) 19649
(220) 26.07.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 26.07.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 06.09.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ մարդկանց համար քաղցկեղի, ցավի, 
կենտրոնական նյարդային համակարգի հիվան-
դությունների և խանգարումների, ՄԻԱՎ-վա-
րակ ների, հեպատիտի և վարակիչ հիվան դու-
թյունների բուժման համար (բացա ռությամբ 
սրտանոթային պատրաս տուկների):
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121080 (111) 19650
(220) 09.08.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 09.08.2022
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստ-

վեննոստյու «Վեստ Գրուպ», RU
(442) 05.11.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20121131 (111) 19651
(220) 21.08.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 21.08.2022
(730) Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

(Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP
(442) 07.12.2012
(310) 2012015938    (320) 02.03.2012   (330) JP       

2012015939   02.03.2012        JP 
2012015940   02.03.2012        JP

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ, բաց 
և մուգ մոխրագույն գունային համակցությամբ:
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(511)
դաս 12. նավեր, նավակներ և մասեր ու 

կցամասեր դրանց համար. ավտոմոբիլներ, 
Էլեկտրաշարժիչավոր միջոցներ, ներառյալ` 
Էլեկտրաշարժիչավոր ավտոմոբիլներ, վա-
գոններ, բեռնատար ավտոմոբիլներ, ֆուր-
գոններ,  սպորտային տրանսպորտային 
միջոց  ներ, ավտոբուսներ, տրանսպորտային 
միջոցներ հանգստի համար, սպորտային ավ-
տո մոբիլներ, մրցարշավային ավտոմոբիլներ, 
բեռնատար ավտոմոբիլներ, ավտոբեռնիչ ներ, 
ամբարձիչով (վերհանով) սայլակներ, քար-
շակներ (տրակտորներ), և կոնստրուկտիվ 
մասեր և կցամասեր դրանց համար. երկ անիվ 
տրանսպորտային միջոցներ, հեծանիվներ և 
մասեր ու կցամասեր դրանց համար. սայլակ-
ներ. տրակտորներ. շոգեշարժեր. շարժիչ-
ներ ցամաքային տրանսպորտային միջոց-
ների համար. սռնիներ տրանսպորտային 
միջոցների  համար.  մեխանիկական և 
ատամնավոր փոխանցիչներ ցամաքային 
տրանս պորտային միջոցների համար. կախոց-
ներ ավտոմոբիլների համար. կախոցների 
մեղմիչներ. արգելակներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. փոփոխական հոսանքի 
շարժիչներ (հաստատուն հոսանքի շարժիչներ) 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. հակահափշտակիչ ազդասարքեր 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. ինքնասոսնձվող մակադրակներ դողերի 
կամ դողերի օդախցիկների նորոգման համար.

դաս 37. ավտոմոբիլների. էլեկտրա-
շարժիչավոր միջոցների, ներառ յալ` էլեկ-
տրա շարժիչավոր ավտոմոբիլների, վագոն-
ների, բեռնատար ավտոմոբիլների, ֆուր-
գոնների, սպորտային տրանսպորտային 
միջոցների, ավտոբուսների, հանգստի համար 
տրանսպորտային միջոցների, սպոր տային 
ավտոմոբիլների, մրցարշավային ավտո-
մոբիլների, բեռնատար ավտոմոբիլների, 
ժանիավոր բռնիչով ավտոբեռնիչների, քար-
շակների (տրակտորների), դրանց համար 
կոնստրուկտիվ մասերի և կցամասերի վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
ավտոմոբիլների, էլեկտրաշարժիչավոր մի-
ջոց ների, ներառյալ՝ էլեկտրաշարժիչավոր 
ավտոմոբիլների, վագոնների, բեռնատար 
ավտոմոբիլների, ֆուրգոնների, սպորտային 

տրանս պորտային միջոցների, ավտոբուսների, 
հանգստի համար տրանսպորտային միջոցների, 
սպորտային ավտոմոբիլների, մրցարշավային 
ավտոմոբիլների, բեռնատար ավտոմոբիլ-
ների, ժանիավոր բռնիչով ավտոբեռնիչների, 
և բուքսիրային քարշակների (տրակտորների), 
դրանց համար կոնստրուկտիվ մասերի և 
կցամասերի վերանորոգման ու տեխնիկական 
սպասարկման վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. չափիչ կամ փորձարկման 
մեքե նաների և գործիքների վերանորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում. էներգիայի 
բաշխման կամ վերահսկման մեքենաների 
և ապարատուրայի վերանորոգում կամ 
տեխնիկական սպասարկում .  պտտվող 
կերպա փոխիչների վերանորոգում կամ 
տեխնիկական սպասարկում. փուլակոմ-
պենսատորների վերանորոգում կամ տեխ-
նիկական սպասարկում, լիցքային սար քերի 
վերանորոգում կամ տեխնիկական սպա-
սարկում. կուտակչային մարտկոցների և 
մարտ կոցների տարրերի վերանորոգում կամ 
տեխնիկական սպասարկում. ներքին այրման 
շարժիչների վերանորոգում կամ տեխնիկական 
սպասարկում. ներքին այրման շարժիչների 
մասերի վերանորոգում կամ տեխնիկական 
սպասարկում. շարժիչների մեկնասարքերի 
վերա նորոգում կամ տեխնիկական սպասարկում՝ 
ոչ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. փոփոխական հոսանքի շարժիչների 
և հաստատուն հոսանքի շարժիչների մասերի 
վերանորոգում կամ տեխնիկական սպասար-
կում. փոփոխական հոսանքի գեներատորների 
և հաստատուն հոսանքի գեներատորների 
վերանորոգում կամ տեխնիկական սպասարկում. 
հոսանքի գեներատորների վերանորոգում կամ 
տեխնիկական սպասարկում. էլեկտրական 
հաղորդալարերի կամ մալուխների վերա-
նորոգում կամ տեխնիկական սպասարկում. 
հեռակապի ապարատուրայի և սարքերի 
վերանորոգում կամ տեխնիկական սպասարկում. 
հեռախոսային ապարատների վերանորոգում 
կամ տեխնիկական սպասարկում. հեռակապի 
մեքենաների և ապարատուրայի մասերի ու 
պարագաների վերանորոգում կամ տեխ-
նիկական սպասարկում. տրանսպորտային 
միջոցների համար տելեմատիկ ապարատների 
վերանորոգում կամ տեխնիկական սպասարկում. 
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լիցքավորման ավարտի մասին ավտոմատ 
ծանուցման ապարատների վերանորոգում կամ 
տեխնիկական սպասարկում. ավտոմոբիլային 
նավագնացական համակարգերի վերանորոգում 
կամ տեխնիկական սպասարկում. էլեկտրոնային 
մեքենաների, ապարատուրայի ու նրանց 
մասերի վերանորոգում կամ տեխնիկական 
սպասարկում. անձնական համակարգիչների 
վերանորոգում կամ տեխնիկական սպասար-
կում. հեռակառավարման համակարգերի 
վերանորոգում կամ տեխնիկական սպասարկում. 
էլեկտրոդների վերանորոգում կամ տեխնիկա-
կան սպասարկում. մագնիսական միջուկների 
վերանորոգում կամ տեխնիկական սպասարկում. 
ռեոստատային հաղորդալարերի վերանորոգում 
կամ տեխնիկական սպասարկում:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121216 (111) 19652
(220) 31.08.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 31.08.2022
(730) «Շառկավտո» ՍՊԸ, գ. Պռոշյան, Չաուշի 

10/7, AM
(442) 19.09.2012
(540)

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

(511)
դաս 35. առևտուր (ավտոպահեստամասերի 

վաճառք):
____________________

(210) 20121221 (111) 19653
(220) 03.09.2012 (151) 29 .03.2013
 (181) 03.09.2022
(730) «Վահան ԵՀԱ» ՍՊԸ, ՀՀ Գեղարքունիքի 

մարզ, գյուղ Սոթք, AM
(442) 19.09.2012

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, 
մուգ և բաց շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 37. հորատման աշխատանքներ:  

____________________

(210) 20121243 (111) 19654
(220) 07.09.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 07.09.2022
(730) «Միլլ Ինդասթրիզ» ՍՊԸ, 0037, Բաբայան 

10/1, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

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

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: 

____________________
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(210) 20121275 (111) 19655
(220) 12.09.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 12.09.2022
(730) Էմիլիո Պուչի Ինտերնացիոնալ Բի.Վի, NL
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 3. օծանելիք, անուշաբույր ջուր, օդե-

կոլոն, անձնական օգտագործման օճառներ, 
եթերային յուղեր կոսմետիկ նպատակների համար, 
դեզոդորանտներ անձնական օգտագործման 
համար, կոսմետիկական միջոցներ, կոսմետիկ 
ժելեր և կոսմետիկ պատրաստուկներ լոգանքի և 
ցնցուղի համար, կոսմետիկ քսուքներ և լոսյոններ 
մազերի, դեմքի և մարմնի համար, շամպուններ, 
սափրվելու պատրաստուկներ, սափրվելուց հետո 
լոսյոններ, բալասաններ և ժելեր. 

դաս 9. ակնոցներ, արևային ակնոցներ և 
ակնոցների պատյաններ.

դաս 14. ոսկերչական իրեր, մասնավորապես` 
ականջօղեր, ճարմանդներ, ապարանջաններ, 
զարդասեղներ, մանյակներ, կախազարդեր, 
մատանիներ, օղակներ բանալիների համար, 
ժամացույցներ, թևնոցներ ժամացույցների 
համար և պատյաններ ժամացույցների համար.

դաս 35. հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկների, 
կաշվե հագուստի, ակնոցների, ոսկերչական 
իրերի, ժամացույցների և ճամպրուկների ման-
րածախ առևտրի ծառայություններ և ինտեր -
նե տային մանրածախ առևտրի ծառայություն-
ներ, ապրանքների (հագուստի, կոշկեղենի, 
գլխարկների, կաշվե հագուստի, ակնոց-
ների, ոսկերչական իրերի, ժամացույցների և 
ճամպրուկների) ներկայացում բոլոր տեսակի 
մեդիա միջոցներով մանրածախ առևտրի նպա-
տակով:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20121276 (111) 19656
(220) 12.09.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 12.09.2022
(730) Էմիլիո Պուչի Ինտերնացիոնալ Բի.Վի, NL
(442) 08.10.2012
(310) 2012C000546   (320) 11.04.2012   (330) IT

(540)

(511)
դաս 3. օծանելիք, անուշաբույր ջուր, օդե-

կոլոն, անձնական օգտագործման օճառներ, 
եթերային յուղեր կոսմետիկ նպատակների համար, 
դեզոդորանտներ անձնական օգտագործման 
համար, կոսմետիկական միջոցներ, կոսմետիկ 
ժելեր և կոսմետիկ պատրաստուկներ լոգանքի և 
ցնցուղի համար, կոսմետիկ քսուքներ և լոսյոններ 
մազերի, դեմքի և մարմնի համար, շամպուններ, 
սափրվելու պատրաստուկներ, սափրվելուց հետո 
լոսյոններ, բալասաններ և ժելեր.

դաս 9. ակնոցներ, արևային ակնոցներ և 
ակնոցների պատյաններ.

դաս 14. ոսկերչական իրեր, մասնավորապես` 
ականջօղեր, ճարմանդներ, ապարանջաններ, 
զարդասեղներ, մանյակներ, կախազարդեր, 
մատանիներ, օղակներ բանալիների համար, 
ժամացույցներ, թևնոցներ ժամացույցների 
համար և պատյաններ ժամացույցների համար.

դաս 18. կաշվից կամ կաշվի նմանա կում-
ներից արկղեր, ճամփորդական պայուսակներ, 
ճամփորդական լրակազմեր (կաշվից), թիկնա -
պայուսակներ, ճամփորդական նպա տակ-
ներով հագուստի պայուսակներ, կոսմետիկ 
պարագաների համար պայուսակներ (դատարկ), 
թիկնապայուսակներ, ձեռքի պայուսակներ, 
կաշվից պատրաստված պայուսակներ փաս-
տա թղթերի համար, դրամապանակ ներ, 
մանրադրամի քսակներ, բանալիների պատ-
յաններ (կաշվից), անձրևանոցներ.

դաս 25. հագուստ և ներքնազգեստ, 
մասնավորապես` վերնաշապիկներ, սպոր-
տային վերնաշապիկներ, պուլովերներ, կիսա-
շրջազգեստներ, զգեստներ, տաբատներ, 
վերար  կուներ, շապիկներ, գոտիներ (հագուստ), 
շար  ֆեր, վզկապ շարֆիկներ, ձեռնոցներ, 
վզկապներ, գուլպաներ, կանացի ներքնազգեստ, 
լողազգեստներ, ննջազգեստներ, կոշկեղեն, 
գլխարկներ.

դաս 35. հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկ-
ների, կաշվե հագուստի, ակնոցների, ոսկերչա-
կան իրերի, ժամացույցների և ճամպրուկների 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ և 
ինտեր նետային մանրածախ առևտրի ծառա-



ԳՅՈՒՏԵՐ

24

ՄԱՍ 1

24

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 4 

25 .04 . 20 13

յություններ, ապրանքների (հագուստի, կոշ-
կեղենի, գլխարկների, կաշվե հագուստի, ակնոց-
ների, ոսկերչական իրերի, ժամացույցների և 
ճամպրուկների) ներկայացում բոլոր տեսակի 
մեդիա միջոցներով մանրածախ առևտրի նպա-
տակով :
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20121324 (111) 19657
(220) 19.09.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 19.09.2022
(730) Ամերիքն Ինթրնեշնլ Գրուփ, Ինք., US
(442) 20.11.2012
(540)

(511)
դաս 36. ապահովագրություն, ֆինանսա-

կան գործառնություններ, դրամավարկային 
գործառնություններ, անշարժ գույքի գործառ-
նություններ, ապահովագրության ծառա-
յություններ՝ դժբախտ պատահարի, ինչպես 
նաև առող ջութ յան,  ավտոմեքենաների 
և վերականգնման ենթակա (ռեկրեացիոն) 
տրանսպորտային միջոցների, ավիացիայի 
ոլորտում, գործարարության ընդհատման, 
գործարարության հակաճգնաժամային կառա-
վարման, տնօրենների և աշխա տա կից-
ների պատասխանատվության, անաշխա-
տունակության, աշխատակիցների նպաստների, 
աշխատակիցների գործունեության պատաս-
խանատվության, բնապահպանական պա-
տաս խանատվության, սխալների և բացթո-
ղումների, միջոցառման դադարեցման, հա վա-
տարմության և հանցանքի, ֆիդուցիար պա-
տաս խանատվության (իր մասնագիտական 
ոլոր տում գործունեություն ծավալող անձի 
կողմից ստանձնված պարտավորություն 
հօգուտ այլ անձի), խաբեբայության, ընդհա-
նուր պատասխանատվության, հայրենիքի 
անվտանգության և ահաբեկչության, գողու-
թյան բացահայտման, առևանգման և փրկա-
գնման, կյանքի, հիփոթեքային երաշխիքի, 

ցանցային անվտանգության և գաղտնիության, 
ապրանքների պատասխանատվության, մաս-
նագիտական պատասխանատվության, գույքի 
և վթարի, վերաապահովագրության, երաշխիքի, 
առևտրային վարկի և քաղաքական ռիսկի, 
ճանա պարհորդության և աշխատողների փոխ-
հատուցման ոլորտներում. ֆինանսական 
ռիս  կերի կառավարման ծառայություններ. 
ապահովագրության տարեկան վճարում. 
տարեկան վճարումների տրամադրում և 
կառավարում. կենսաթոշակային ծրագրերի 
ֆինանսական կառավարում. ներդրումային 
խորհրդատվական ծառայություններ. ներ-
դրումների կառավարում. փոխադարձ ֆոնդերի 
ներդրումներ. անշարժ գույքի հիփոթեքային 
վարկավորման ծառայություններ. անշարժ 
գույքի կառավարում (ներդրումային բանկա յին 
ծառայություններ). ապառիկ վարկերի ծառա-
յություններ. ապահովագրական միջնորդի և 
գործակալությունների ծառայություններ՝ նա-
խա տեսված օգտագործվող օդանավերի ապա-
հովագրության համար:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20121325 (111) 19658
(220) 19.09.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 19.09.2022
(730) Ամերիքն Ինթրնեշնլ Գրուփ, Ինք., US
(442) 20.11.2012
(540)

(511)
դաս 36. ապահովագրություն, ֆինանսա-

կան գործառնություններ, դրամավարկային 
գործառնություններ, անշարժ գույքի գործառ-
նություններ, ապահովագրության ծառա-
յություններ՝ դժբախտ պատահարների, ինչ-
պես նաև առողջության, ավտոմեքենաների 
և վերականգնման ենթակա (ռեկրեացիոն) 
տրանսպորտային միջոցների, ավիացիայի 
ոլորտում, գործարարության ընդհատման, 
գործարարութ յան հակաճգնաժամային 
կառավարման, տնօրենների և աշխատա-



ԳՅՈՒՏԵՐ

25

ՄԱՍ 1

25

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 4 

25 .04 . 20 13

կիցների պատասխանատվության, անաշխա-
տունակության, աշխատակիցների նպաստների, 
աշխատակիցների գործունեության պատաս-
խանատվության, բնապահպանական պա-
տաս  խանատվության, սխալների և բաց թո-
ղումների, միջոցառման դադարեցման, հա վա-
տարմության և հանցանքի, ֆիդուցիար պա-
տաս խանատվության (իր մասնագիտական 
ոլորտում գործունեություն ծավալող անձի կող-
մից ստանձնված պարտավորություն հօգուտ 
այլ անձի), խաբեբայության, ընդհանուր պա-
տաս  խանատվության, հայրենիքի անվտան-
գության և ահաբեկչության, գողության բա-
ցա հայտման, առևանգման և փրկագնման, 
կյանքի, հիփոթեքային երաշխիքի, ցանցային 
անվտանգության և գաղտնիության, ապրանք-
ների պատասխանատվության, մասնագիտա-
կան պատասխանատվության, գույքի և վթարի, 
վերա ապահովագրության, երաշխիքի, առև-
տրային վարկի և քաղաքական ռիսկի, ճանա-
պարհորդության և աշխատողների փոխ-
հատուցման ոլորտներում. ֆինանսական ռիս-
կերի կառավարման ծառայություններ. ապա-
հովագրության տարեկան վճարում. տարեկան 
վճարումների տրամադրում և կառավարում. 
կենսաթոշակային ծրագրերի ֆինանսական 
կառավարում. ներդրումային խորհրդատվական 
ծառայություններ. ներդրումների կառավարում. 
փոխադարձ ֆոնդերի ներդրումներ. անշարժ գույքի 
հիփոթեքային վարկավորման ծառայություններ. 
անշարժ գույքի կառավարում (ներդրումային 
բանկային ծառայություններ). ապառիկ վար-
կերի ծառայություններ. ապահովագրական միջ-
նորդի և գործակալությունների ծառայություններ՝ 
նախա տեսված օգտագործվող օդանավերի 
ապա    հովագրության համար:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20121333 (111) 19659
(220) 20.09.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 20.09.2022
(730) Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի 

նահանգ, US
(442) 20.11.2012

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կարմիր, 
նարնջագույն, դեղին, կանաչ, կապույտ, 
երկնագույն, մանուշակագույն և սև գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 30. քաղցրավենիք և հրուշակեղեն, 

կոնֆետներ, անանուխային քաղցրավենիք, 
դրաժեներ և պաստեղիկներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121384 (111) 19660
(220) 10.10.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 10.10.2022
(730) «Գլանժ ալկո» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ 

Արամուս, AM
(442) 17.10.2012
(540)

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

____________________

(210) 20121410 (111) 19661
(220) 16.10.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 16.10.2022
(730) «Շարմ հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Սիմոն 

Վրացյան 71, բն.7, AM
(442) 05.11.2012
(540)

(511)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

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

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

____________________

(210) 20121429 (111) 19662
(220) 19.10.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 19.10.2022
(730) Մոնսուն Աքսեսորայզ Լիմիթիդ, GB
(442) 07.12.2012
(540)

(511)
դաս 3. օճառներ անձնական օգտագործ ման 

համար, շամպուններ, օծանելիք, հարդարանքի 
ջուր, օդեկոլոն, կոսմետիկական միջոցներ, 
հար դարանքի ոչ բուժական պատրաստուկներ 
մաշկի, մարմնի և գլխամաշկի վրա կիրառելու, 
մշակելու և խնամելու համար, միջոցներ մա-
զերի հեռացման համար (դեպիլ յատորներ). 
ոչ բուժական պատրաստուկներ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. եթե-
րային յուղեր, միջոցներ քրտնելու դեմ. պատ-
րաստուկներ լոգանքի և ցնցուղի համար. 
յուղեր լոգանքի համար, աղեր լոգանքի համար, 
տալկ. արոմաթերապիայի յուղեր, հոտավետ 
նյութեր. շրթներկ, փայլ շուրթերի համար, 
բալզամ շուրթերի համար, մատիտ շուրթերի 
համար. արհեստական եղունգներ, միջոցներ 
և պատրաստուկներ եղունգները զարդարելու, 
մաքրելու, խնամելու և մշակելու համար.

դաս 9. գազով, կատալիզային այրումով 
կամ էլեկտրականությամբ աշխատող սարքեր 
մազերի խնամքի համար. սարքեր մազերի 
ծալքավորման, ուղղման, գանգրացման համար. 
վերոնշյալ սարքերի մասեր. էլեկտրական 
արդուկներ. կենցաղային կշեռքներ և մարդկանց 
կշռելու կշեռքներ. հաշվասարքեր, գրպանի 
հաշվասարքերի պատյաններ. էլեկտրական 
մալուխներ, էլեկտրական խրոցակներ, էլեկ-
տրական փոխարկիչներ. վերոնշյալ ապրանք-
ների մասեր. օպտիկական սարքեր ու գործիքներ. 
օպտիկական ապակիներ և ոսպնյակներ. 
օպտիկական ակնոցներ. արևապաշտպան 

ակնոցներ. շրջանակներ, ոսպնյակներ, պատ-
յաններ, թոկեր և շղթաներ ակնոցների համար. 
հպաոսպնյակներ. շարժական հեռախոսների 
պատյաններ և ծածկոցներ. լուսանկարչական 
սարքեր ու գործիքներ. սարքեր ու գործիքներ 
ձայնի, տեսողական պատկերի և վիդեոյի 
ընդունման, հաղորդման, գրառման և վեր-
արտադրման համար. համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրեր և համակարգչային խաղեր. 
նախապես գրառված պարունակությամբ կամ 
դատարկ տեսաժապավեններ, CD-ներ, DVD-
ներ, ձայներիզներ և ժապավեններ, հիշողության 
չիփեր և USB ֆլեշ-հիշողություններ.

դաս 14. ոսկերչական իրեր, զարդեր և 
բիժու տերիա. ականջօղեր, մանյակներ, ապա-
րանջաններ, ոտքի կոճի շղթաներ, մետա-
ղազարդեր, մատանիներ, թանկարժեք քարեր, 
ժամացույցներ. բյուրեղիկներ բոդի-արտի 
համար. ոսկերչական իրեր և զարդեր մարմնի 
համար. ոսկերչական իրեր և զարդեր մարմնի 
համար պատրաստված բյուրեղիկներից. 
դաջվածքներ բյուրեղիկներից. ազնիվ մետաղ-
ներ և դրանց համահալվածքներ և ազնիվ 
մետաղներից պատրաստված կամ դրանցով 
պատված ապրանքներ. մասեր և պիտույքներ 
բոլոր վերոնշյալ ապրանքների համար.

դաս 18. պայուսակներ, մեծ պայուսակներ, 
կանանց պայուսակներ, ուսապայուսակներ, 
տնտեսական պայուսակներ, սպորտային 
պայու սակներ, գույքապարկեր, գոտի-դրամա-
պանակներ. պայուսակներ և պատյան ներ 
նորածինների, երեխաների, մանուկների և 
հղի մայրերի համար՝ իրեր կրելու նպատակով. 
պայուսակներ կոսմետիկական միջոցների 
համար, ճամպրուկներ, պորտպլեդներ, թիկնա-
պայուսակներ, կռնապայուսակներ, ճամ փոր-
դական պայուսակներ, պորտֆելներ, ուղե-
պայուսակներ. դրամապանակներ, քսակներ, 
կրեդիտ քարտերի պատյաններ. կաշվից կամ 
կաշվի նմանակումներից պատրաստված իրեր. 
հովանոցներ և անձրևակալներ. հագուստ շների, 
կատուների համար, պարանոցակապեր, քուղեր, 
պայուսակներ և ծածկոցներ շների և կատուների 
համար.

դաս 20. կահույք. հայելիներ, շրջանակ-
ներ նկարների համար, հայտարարությունների 
տախտակներ և հայտարարությունների սարքեր. 
պահարաններ, արկղեր, մահճակալներ և բազ-
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մոցներ, պատատախտակներ, շիրմաներ, դա-
րակներ, դրոցներ և հենարաններ, քնա պար-
կեր, տափակ զամբյուղներ, սեղաններ, աթոռներ, 
պահոցներ, ֆուրնիտուր խանութների համար, 
կեռիկներ և բռնակներ, դեկորատիվ իրեր և 
ափսեների տեսքով զարդարանքներ.

դաս 21. տնային և խոհանոցային կահկա-
րասի և սպասք. ապակյա իրեր. հախճապակյա 
և ճենապակյա իրեր, սեղանի պարագաներ. 
եփելու սպասք, սափորներ, կժեր, թավաներ և 
տարողություններ. ամաններ նախատեսված 
վառարանում օգտագործելու համար. գրիլ-
ներ, գրիլ եփելու հարմարանքներ. ձեռքով 
կառավարվող ոչ էլեկտրական խառնիչներ, 
ծփիչ ներ, բլենդերներ և հարմարանքներ աղալու 
համար. ոչ էլեկտրական զտիչներ սուրճի համար, 
սրճաղացներ, քամիչներ սուրճի համար և 
սրճեփներ, սրճամաններ. թեյամաններ, թեյը 
թրմելու գնդիկներ և թեյաքամիչներ. հաց 
կտրա տելու տախտակներ, հարմարանքներ 
շշեր և պահածոներ բացելու համար. խցա նա -
հաններ և ջրամաններ. դյուրակիր սառցա պա-
հարաններ, դույլեր սառույցի համար և գինին 
սառեցնելու հարմարանքներ. ոչ էլեկ տրական 
հյութամզիչներ. սխտորքամիչներ. խոհա-
րարական կաղապարներ, ձվի զատիչներ, 
մաղեր և քամիչներ. քափկիրներ, թխելու 
սպասք, սիֆոններ գազավորված ջրի համար. 
պաղպաղակ պատրաստելու ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ. չորուցիչներ և չորացնելու 
տախտակներ. սկուտեղներ, անոթներ խմելու 
համար, գավաթներ, ճաշամաններ, ափսե-
ներ, կճուճներ, պուտուկներ, շշեր, սրվակներ, 
պահպանման անոթներ, փոքրիկ ամաններ 
քացախի, յուղի համար, թերմոսներ, ջերմա-
մեկուսիչ տարողություններ սննդամթերքի 
և ըմպելիքների համար, բուտերբրոդների 
ամաններ, պիտոյատուփեր և պայուսակ-
ներ զբոսախնջույքների համար. վազաներ, 
դեկորատիվ իրեր և զարդարանքի օբյեկտներ. 
մոմակալներ և աշտանակներ. կենցաղային 
զամբյուղներ, աղբարկղեր. խոզանակներ, 
սանրեր, գոգաթիակներ և հատակմաքրիչներ. 
հարթամամլիչներ տաբատների համար և 
ատամի խոզանակներ.

դաս 25. հագուստ, գլխարկներ, փող-
կապներ, օձիքներ, լողազգեստ, լողափի 
զգեստներ, գիշերային հագուստ, սպիտակեղեն, 

ներքնազգեստ, կանանց ներքնազգեստ, սպոր-
տային հագուստ, անձրևային հագուստ, կոշիկներ, 
կիսակոշիկներ, ճտքավոր կոշիկներ, փափուկ 
մարզակոշիկներ, ձեռնոցներ, թիկնոցներ, թաթ-
մաններ, շարֆեր, գլխի ծածկոցներ, կեպիներ, 
տրիկոտաժային գուլպաներ, շալեր, պոնչոներ, 
բանդանաներ և գոտիներ.

դաս 26. դեկորատիվ իրեր մազերի համար, 
պարագաներ մազերի համար, վարսակալներ, 
սեղմիչներ մազերի համար, ժապավեններ մազերի 
համար, երիզակներ, ժապավեններ, ժանյակներ, 
ասեղնագործ իրեր և կոճակ-խորհրդանշաններ. 
կոճակներ. կեռիկներ և մերակներ. գնդասեղներ 
և ասեղներ, արհեստական ծաղիկներ.

դաս 35. գովազդ. հավատարմության 
ծրագրերի, վաճառքի ու առաջխաղացման 
խրախուսման համակարգերի կազմակեր-
պում, վարում և վերահսկում. առաջխաղացման 
ծառայություններ. խորհրդատվություն գործա-
րարության ասպարեզում. գործնական տե-
ղեկատվություն. տվյալների համակարգչային 
բազաների կառավարում. տեղեկատվու-
թյան հավաքում տվյալների համակարգչային 
բազաների տեսքով. խորհրդատվություն 
տվյալ ների բազաների կառավարման և մար-
կետինգի վերաբերյալ. տվ յալների վեր լու-
ծություն. հետազոտություններ և վերլու-
ծու թյուն գործարարության ասպարեզում. 
ցուցահանդեսների կամ առևտրային տոնա-
վաճառների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. մանրա-
ծախ առևտրի ծառայություններ կապված 
հրատարակությունների, գրենական պիտույք-
ների, CD-ների, DVD-ների, մագնիսական 
տեղեկակիրների, լազերային սկավառակների, 
տեսախաղերի, համակարգչային խաղերի, 
ինտերնետի և այլ համակարգչային ու էլեկտրո-
նային հեռահաղորդակցության ցանցի կամ 
անլար տեխնոլոգիայի միջոցով մատակարար-
ված երաժշտական և տեսաձայնային գործերի, 
համակարգիչների և համակարգչային ծրա-
գրային ապահովման, հեռախոսների և հեռա-
հաղորդակցության սարքավորումների, խա-
ղալիքների, խաղերի և սպորտային սար-
քավորանքի, «պատրաստիր ինքդ» հատվածի 
շինարարական և բնակարանի վերանորոգման 
ապրանքների, այգեգործական բույսերի և այգե-
գործական ապրանքների և սարքավորանքի, 
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կենցաղային էլեկտրական և էլեկտրոնային 
սարքավորանքի, խոհանոցային սալօջախ-
ների, ջեռոցների, գրիլների, սառնարանների, 
սառցարանային ապարատների, սառցարա-
նով սառնարանների, միկրոալիքային վառա-
րանների, լվացքի մեքենաների, չորուցիչների, 
չորուցիչով լվացքի մեքենաների, ամանեղենի 
լվացման մեքենաների, գինին սառեցնելու 
հարմարանքների, ջրատաքացուցիչ ապա-
րատների, ջրաջեռուցիչների, թափոնների 
մամլման սարքերի, օդի լավորակման տեղա-
կայանքների, ձեռքի մեքենաների, ձեռքի 
գործիքների, օպտիկական ապրանքների, 
լուսա նկարչական ապարատների, տեսա-
նկարահանման ապարատների և լուսա նկար-
չական ապրանքների, ոսկերչական իրերի, 
զարդերի, ժամացույցների, բաղնիքի և ջեռուց-
ման արտադրանքի, հագուստի, գլխարկների, 
կոշկեղենի, նորաձևության պարագաների, 
կաշվից և կաշվի նմանակումներից ապրանք-
ների, կանանց պայուսակների, քսակների և 
ճամպրուկների, ճանապարհորդական ապրանք-
ների և պարագաների, կահույքի, տնային 
կահկարասու և սպասքի, հախճապակյա ամա-
նեղենի և ապակուց սպասքի, կահավորման, 
մանածագործական իրերի, գալանտերեայի 
ապրանքների, սեղանի և անկողնու սպի-
տակեղենի, կոսմետիկայի, հարդարանքի 
պարա գաների, առողջության և գեղեցկության 
ապրանքների և ծառայությունների, սննդի և 
ըմպելիքների (ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային), 
տնային կենդանիների կերի, տնային կենդա-
նիների սարքավորանքի և ապրանքների, ծխա-
խոտային ապրանքների և ծխելու պիտույք-
ների, գազով, կատալիզային այրումով կամ էլեկ-
տրականությամբ աշխատող մազերի խնամքի 
սարքերի, մազերի ծալքավորման, ուղղման, 
գանգրացման համար սարքերի, վերոնշյալ 
սարքերի մասերի, էլեկտրական արդուկ-
ների, կենցաղային կշեռքների և մարդկանց 
կշռելու կշեռքների, մաքրման կենցաղային 
էլեկտրական մեքենաների, ինչպես փոշեկուլը, 
հաշվասարքերի, գրպանի հաշվասարքերի 
պատյանների, էլեկտրական մալուխների, 
էլեկտրական խրոցակների, էլեկտրական 
փոխարկիչների, վերոնշյալ ապրանքների 
մասերի, վերոնշյալ սարքերի համար գազային 
պարկուճների, օպտիկական սարքերի ու 

գործիքների, օպտիկական ապակիների և 
ոսպնյակների, օպտիկական ակնոցների, արևա-
պաշտպան ակնոցների, ակնոցների համար 
շրջանակների, ոսպնյակների, պատյանների, 
թոկերի և շղթաների, հպաոսպնյակների, 
շարժական հեռախոսների պատյանների և 
ծածկոցների, լուսանկարչական սարքերի ու 
գործիքների, ձայնի, տեսողական պատկերի և 
վիդեոյի ընդունման, հաղորդման, գրառման և 
վերարտադրման համար սարքերի ու գործիք-
ների, համակարգիչների, համակարգչային 
ծրագրերի և համակարգչային խաղերի, 
մազերի համար էլեկտրական չորուցիչների և 
գլխադիրների, ինչպիսիք են դրանց համար 
ծայրափողակները կամ դիֆուզորները, էլեկ-
տրական ջեռուցմամբ մազերի խնամքի սար-
քերի, վերոնշյալ սարքերի մասերի, սեղանի 
օդափոխիչների և օդափոխիչով ջեռուցիչների, 
ջրի մաքրման, փափկացման և զտման կեն-
ցաղային սարքերի և հարմարանքների, օդի 
մաքրման և խոնավացման սարքերի, վերոնշյալ 
ապրանքների մասերի, յոգուրտի պատրաստման 
էլեկտրական սար քերի, էլեկտրական սրճեփ-
ների, կապուչինոյի և էսպրեսոյի պատրաստման 
մեքենաների, եփելու էլեկտրական սպասքի, 
տապակելու սարքերի, մասնավորապես՝ հաց 
բովելու հարմարանքների և խորովելու սարքերի, 
գազով և նաև կատալիզային այրումով աշխատող 
մազերի չորուցիչների և վերոնշյալ ապրանքների 
մասերի հետ:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20121430 (111) 19663
(220) 19.10.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 19.10.2022
(730) Մոնսուն Աքսեսորայզ Լիմիթիդ, GB
(442) 07.12.2012
(540)

(511) 
դաս 3. օճառներ անձնական օգտագործման 

համար, շամպուններ, օծանելիք, հարդարանքի 
ջուր, օդեկոլոն, կոսմետիկական միջոցներ, 
հարդարանքի ոչ բուժական պատրաստուկներ 
մաշկի, մարմնի և գլխամաշկի վրա կիրառելու, 
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մշակելու և խնամելու համար, միջոցներ մազերի 
հեռացման համար (դեպիլ յատորներ). ոչ 
բուժական պատրաստուկներ մազերի համար. 
ատամի փոշիներ և մածուկներ. եթերային 
յուղեր, միջոցներ քրտնելու դեմ. պատ րաս-
տուկներ լոգանքի և ցնցուղի համար. յուղեր 
լոգանքի համար, աղեր լոգանքի համար, 
տալկ. արոմաթերապիայի յուղեր, հոտավետ 
նյութեր. շրթներկ, փայլ շուրթերի համար, 
բալզամ շուրթերի համար, մատիտ շուրթերի 
համար. արհեստական եղունգներ, միջոցներ 
և պատրաստուկներ եղունգները զարդարելու, 
մաքրելու, խնամելու և մշակելու համար.

դաս 9. գազով, կատալիզային այրումով 
կամ էլեկտրականությամբ աշխատող սարքեր 
մազերի խնամքի համար. սարքեր մազերի 
ծալքավորման, ուղղման, գանգրացման համար. 
վերոնշյալ սարքերի մասեր. էլեկտրական 
արդուկներ. կենցաղային կշեռքներ և մարդկանց 
կշռելու կշեռքներ. հաշվասարքեր, գրպանի 
հաշվասարքերի պատյաններ. էլեկտրական 
մալուխներ, էլեկտրական խրոցակներ, էլեկ-
տրական փոխարկիչներ. վերոնշյալ ապրանք-
ների մասեր. օպտիկական սարքեր ու գործիքներ. 
օպտիկական ապակիներ և ոսպնյակներ. 
օպտիկական ակնոցներ. արևապաշտպան 
ակնոցներ. շրջանակներ, ոսպնյակներ, պատ-
յաններ, թոկեր և շղթաներ ակնոց ների համար. 
հպաոսպնյակներ. շարժական հեռա խոսների 
պատյաններ և ծածկոցներ. լուսանկարչական 
սարքեր ու գործիքներ. սարքեր ու գործիքներ 
ձայնի, տեսողական պատկերի և վիդեոյի 
ընդունման, հաղորդման, գրառման և վեր-
արտադրման համար. համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրեր և համակարգչային 
խաղեր. նախապես գրառված պարունակությամբ 
կամ դատարկ տեսաժապավեններ, CD-ներ, 
DVD-ներ, ձայներիզներ և ժապավեններ, հիշո-
ղության չիփեր և USB ֆլեշ-հիշողություններ.

դաս 14. ոսկերչական իրեր, զարդեր և 
բիժուտերիա. ականջօղեր, մանյակներ, ապա-
րանջաններ, ոտքի կոճի շղթաներ, մետա-
ղազարդեր, մատանիներ, թանկարժեք քարեր, 
ժամացույցներ. բյուրեղիկներ բոդի-արտի համար. 
ոսկերչական իրեր և զարդեր մարմնի համար. 
ոսկերչական իրեր և զարդեր մարմնի համար 
պատրաստված բյուրեղիկներից. դաջվածքներ 
բյուրեղիկներից. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ և ազնիվ մետաղներից 
պատրաստված կամ դրանցով պատված 
ապրանքներ. մասեր և պիտույքներ բոլոր վերո-
նշյալ ապրանքների համար.

դաս 18. պայուսակներ, մեծ պայուսակներ, 
կանանց պայուսակներ, ուսապայուսակներ, 
տնտեսական պայուսակներ, սպորտային 
պայուսակներ, գույքապարկեր, գոտի-դրամա-
պանակներ. պայուսակներ և պատյաններ 
նորածինների, երեխաների, մանուկների և 
հղի մայրերի համար՝ իրեր կրելու նպատակով. 
պայուսակներ կոսմետիկական միջոցների 
համար, ճամպրուկներ, պորտպլեդներ, թիկնա -
պայուսակներ, կռնապայուսակներ, ճամ-
փորդական պայուսակներ, պորտֆելներ, ուղե-
պա յուսակներ. դրամապանակներ, քսակներ, 
կրեդիտ քարտերի պատյաններ. կաշվից կամ 
կաշվի նմանակումներից պատրաստված իրեր. 
հովանոցներ և անձրևակալներ. հագուստ շների, 
կատուների համար, պարանոցակապեր, քուղեր, 
պայուսակներ և ծածկոցներ շների և կատուների 
համար.

դաս 20. կահույք. հայելիներ, շրջանակներ 
նկարների համար, հայտարարությունների 
տախտակներ և հայտարարությունների սարքեր. 
պահարաններ, արկղեր, մահճակալներ և 
բազմոցներ, պատատախտակներ, շիրմաներ, 
դարակներ, դրոցներ և հենարաններ, քնա-
պարկեր, տափակ զամբյուղներ, սեղաններ, 
աթոռներ, պահոցներ, ֆուրնիտուր խանութների 
համար, կեռիկներ և բռնակներ, դեկորատիվ 
իրեր և ափսեների տեսքով զարդարանքներ.

դաս 21. տնային և խոհանոցային կահկարասի 
և սպասք. ապակյա իրեր. հախճապակյա և 
ճենապակյա իրեր, սեղանի պարագաներ. 
եփելու սպասք, սափորներ, կժեր, թավաներ և 
տարողություններ. ամաններ նախատեսված 
վառարանում օգտագործելու համար. գրիլներ, 
գրիլ եփելու հարմարանքներ. ձեռքով կառա-
վարվող ոչ էլեկտրական խառնիչներ, ծփիչներ, 
բլենդերներ և հարմարանքներ աղալու համար. 
ոչ էլեկտրական զտիչներ սուրճի համար, 
սրճաղացներ, քամիչներ սուրճի համար և 
սրճեփներ, սրճամաններ. թեյամաններ, թեյը 
թրմելու գնդիկներ և թեյաքամիչներ. հաց 
կտրատելու տախտակներ, հարմարանքներ 
շշեր և պահածոներ բացելու համար. խցանա-
հաններ և ջրամաններ. դյուրակիր սառ ցա-
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պահարաններ, դույլեր սառույցի համար և 
գինին սառեցնելու հարմարանքներ. ոչ էլեկ-
տրական հյութամզիչներ. սխտորքամիչներ. 
խոհարարական կաղապարներ, ձվի զատիչներ, 
մաղեր և քամիչներ. քափկիրներ, թխելու 
սպասք, սիֆոններ գազավորված ջրի համար. 
պաղպաղակ պատրաստելու ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ. չորուցիչներ և չորացնելու 
տախտակներ. սկուտեղներ, անոթներ խմելու 
համար, գավաթներ, ճաշամաններ, ափսե-
ներ, կճուճներ, պուտուկներ, շշեր, սրվակներ, 
պահպանման անոթներ, փոքրիկ ամաններ 
քացախի, յուղի համար, թերմոսներ, ջերմա-
մեկուսիչ տարողություններ սննդամթերքի 
և ըմպելիքների համար, բուտերբրոդների 
ամաններ, պիտոյատուփեր և պայուսակներ 
զբոսախնջույքների համար. վազաներ, դեկո-
րատիվ իրեր և զարդարանքի օբյեկտներ. 
մոմակալներ և աշտանակներ. կենցաղային 
զամբյուղներ, աղբարկղեր. խոզանակներ, 
սանրեր, գոգաթիակներ և հատակմաքրիչ-
ներ. հարթամամլիչներ տաբատների համար և 
ատամի խոզանակներ.

դաս 25. հագուստ, գլխարկներ, փող-
կապներ, օձիքներ, լողազգեստ, լողափի զգեստ-
ներ, գիշերային հագուստ, սպիտակեղեն, 
ներքնազգեստ, կանանց ներքնազգեստ, սպոր-
տա յին հագուստ, անձրևային հագուստ, կոշիկ ներ, 
կիսակոշիկներ, ճտքավոր կոշիկներ, փափուկ 
մարզակոշիկներ, ձեռնոցներ, թիկնոցներ, 
թաթմաններ, շարֆեր, գլխի ծածկոցներ, 
կեպիներ, տրիկոտաժային գուլպաներ, շալեր, 
պոնչոներ, բանդանաներ և գոտիներ.

դաս 26. դեկորատիվ իրեր մազերի համար, 
պարագաներ մազերի համար, վարսակալներ, 
սեղմիչներ մազերի համար, ժապավեններ մազերի 
համար, երիզակներ, ժապավեններ, ժանյակներ, 
ասեղնագործ իրեր և կոճակ-խորհրդանշաններ. 
կոճակներ. կեռիկներ և մերակներ. գնդասեղներ 
և ասեղներ, արհեստական ծաղիկներ.

դաս 35. գովազդ. հավատարմության 
ծրագրերի, վաճառքի ու առաջխաղացման 
խրախուսման համակարգերի կազմակեր-
պում, վարում և վերահսկում. առաջխաղաց-
ման ծառայություններ. խորհրդատվություն 
գործա րարության ասպարեզում.  գործ-
նական տեղեկատվություն. տվ յալների հա-
մա կարգչային բազաների կառավարում. 

տեղեկատվության հավաքում տվ յալների 
համակարգչային  բազաների  տեսքով . 
խորհրդա տվություն տվ յալների բազաների 
կառա վարման և մարկետինգի վերաբերյալ. 
տվյալների վերլուծություն. հետազոտություններ 
և վերլուծություն գործարարության ասպա-
րեզում. ցուցահանդեսների կամ առևտրային 
տոնավաճառների կազմակերպում առևտրա-
յին կամ գովազդային նպատակներով. մանրա-
ծախ առևտրի ծառայություններ կապված 
հրատարակությունների, գրենական պիտույք-
ների, CD-ների, DVD-ների, մագնիսական 
տեղեկակիրների, լազերային սկավառակ-
ների,  տեսախաղերի,  համակարգչային 
խաղերի, ինտերնետի և այլ համակարգչային 
ու էլեկտրոնային հեռահաղորդակցության 
ցանցի կամ անլար տեխնոլոգիայի միջոցով 
մատակարարված երաժշտական և տեսա-
ձայնային գործերի, համակարգիչների և 
համակարգչային ծրագրային ապահովման, 
հեռախոսների և հեռահաղորդակցության 
սարքավորումների, խաղալիքների, խաղերի և 
սպորտային սարքավորանքի, «պատրաստիր 
ինքդ» հատվածի շինարարական և բնակարանի 
վերանորոգման ապրանքների, այգեգործական 
բույսերի և այգեգործական ապրանքների և 
սարքավորանքի, կենցաղային էլեկտրական և 
էլեկտրոնային սարքավորանքի, խոհանոցա յին 
սալօջախների, ջեռոցների, գրիլների, սառնա-
րանների, սառցարանային ապարատների, 
սառցարանով սառնարանների, միկրոալիքային 
վառարանների, լվացքի մեքենաների, չորու-
ցիչների, չորուցիչով լվացքի մեքենաների, ամա-
նեղենի լվացման մեքենաների, գինին սառեց-
նելու հարմարանքների, ջրատաքացուցիչ 
ապարատների, ջրաջեռուցիչների, թափոն-
ների մամլման սարքերի, օդի լավորակման 
տեղակայանքների, ձեռքի մեքենաների, ձեռքի 
գործիքների, օպտիկական ապրանքների, 
լուսա նկարչական ապարատների, տեսա-
նկարահանման ապարատների և լուսանկար-
չական ապրանքների, ոսկերչական իրերի, 
զարդերի, ժամացույցների, բաղնիքի և ջեռուց-
ման արտադրանքի, հագուստի, գլխարկների, 
կոշկեղենի, նորաձևության պարագաների, 
կաշվից և կաշվի նմանակումներից ապրանք-
ների, կանանց պայուսակների, քսակների և 
ճամպրուկների, ճանապարհորդական ապրանք-
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ների և պարագաների, կահույքի, տնային 
կահկարասու և սպասքի, հախճապակյա ամա-
նեղենի և ապակուց սպասքի, կահավորման, 
մանա ծագործական իրերի, գալանտերեայի 
ապրանքների, սեղանի և անկողնու սպի-
տակեղենի, կոսմետիկայի, հարդարանքի պա-
րա  գաների, առողջության և գեղեցկության 
ապրանքների և ծառայությունների, սննդի և 
ըմպե լիքների (ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային), 
տնային կենդանիների կերի, տնային կենդա-
նիների սարքավորանքի և ապրանքների, 
ծխախոտային ապրանքների և ծխելու պիտույք-
ների, գազով, կատալիզային այրումով կամ 
էլեկտրականությամբ աշխատող մազերի խնամքի 
սարքերի, մազերի ծալքավորման, ուղղման, 
գանգրացման համար սարքերի, վերոնշյալ 
սարքերի մասերի, էլեկտրական արդուկ-
ների, կենցաղային կշեռքների և մարդկանց 
կշռելու կշեռքների, մաքրման կենցաղային 
էլեկտրական մեքենաների, ինչպես փոշեկուլը, 
հաշվասարքերի, գրպանի հաշվասարքերի 
պատյանների, էլեկտրական մալուխների, 
էլեկտրական խրոցակների, էլեկտրական 
փոխարկիչների, վերոնշյալ ապրանքների 
մասերի, վերոնշյալ սարքերի համար գազային 
պարկուճների, օպտիկական սարքերի ու 
գործիքների, օպտիկական ապակիների և 
ոսպնյակների, օպտիկական ակնոցների, արևա-
պաշտպան ակնոցների, ակնոցների համար 
շրջանակների, ոսպնյակների, պատյանների, 
թոկերի և շղթաների, հպաոսպնյակների, 
շարժական հեռախոսների պատյանների և 
ծածկոցների, լուսանկարչական սարքերի ու 
գործիքների, ձայնի, տեսողական պատկերի և 
վիդեոյի ընդունման, հաղորդման, գրառման և 
վերարտադրման համար սարքերի ու գործիքների, 
համակարգիչների, համակարգչային ծրագրերի 
և համակարգչային խաղերի, մազերի համար 
էլեկտրական չորուցիչների և գլխադիրների, 
ինչպիսիք են դրանց համար ծայրափողակները 
կամ դիֆուզորները, էլեկտրական ջեռուցմամբ 
մազերի խնամքի սարքերի, վերոնշյալ սար-
քերի մասերի, սեղանի օդափոխիչների և 
օդափոխիչով ջեռուցիչների, ջրի մաքրման, 
փափկացման և զտման կենցաղային սարքերի և 
հարմարանքների, օդի մաքրման և խոնավացման 
սարքերի, վերոնշյալ ապրանքների մասերի, 
յոգուրտի պատրաստման էլեկտրական սար-

քերի, էլեկտրական սրճեփների, կապուչինոյի 
և էսպրեսոյի պատրաստման մեքենաների, 
եփելու էլեկտրական սպասքի, տապակելու 
սարքերի, մասնավորապես՝ հաց բովելու 
հարմարանքների և խորովելու սարքերի, գազով 
և նաև կատալիզային այրումով աշխատող 
մազերի չորուցիչների և վերոնշյալ ապրանքների 
մասերի հետ:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

 
 (210) 20121439 (111) 19664
(220) 22.10.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 22.10.2022
(730) «Ջասթ լյուքս» ՍՊԸ, 0033, Երևան, 

Բաղրամյան 69 շ., բն. 20, AM
(442) 05.11.2012
(540)

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

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

(511)
դաս 30. սուրճ:

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20121440 (111) 19665
(220) 22.10.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 22.10.2022
(730) «Ջասթ լ յուքս» ՍՊԸ, 0033, Երևան, 

Բաղրամյան 69 շ., բն. 20, AM
(442) 05.11.2012
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(540)

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

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

(511)
դաս 30. կակաո:

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20121441 (111) 19666
(220) 22.10.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 22.10.2022
(730) «Ջասթ լյուքս» ՍՊԸ, 0033, Երևան, 

Բաղրամյան 69 շ., բն. 20, AM
(442) 05.11.2012
(540)

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

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

(511)
դաս 30. պղպեղ:

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20121453 (111) 19667
(220) 25.10.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 25.10.2022
(730) «Արզնի գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 

Բյուրեղավան, Կոտայքի 1ա, AM
(442) 05.11.2012
(540)

(526) Բացի «ՊԱՐՈՆ ԽՄՈՐ» արտա հայ-
տությունից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն, 
կարմիր, դեղին և շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 30. հացահատիկային մթերքներ, հաց:  

____________________

(210) 20121516 (111) 19668
(220) 09.11.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 09.11.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նոյեմ Գասպարյան, 

Երևան, Հանրապետության 67, AM
(442) 20.11.2012
(540)

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 

ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապա-
րատներ.
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դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. պի-
տույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրա-
մեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ.

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

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

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

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 գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ.

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

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

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս-
նաբուժական ծառայություններ. կենդանիների 
և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգե-
գործական և անտառային ծառայություններ.

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

____________________

(210) 20121526 (111) 19669
(220) 13.11.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 13.11.2022
(730) Ռոլանդ Բորիսի Աբրահամյան, Երևան, 

Մանթաշյան 5, բն.33, AM
(442) 07.12.2012
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կանաչ, 
կապույտ, դեղին, նարնջագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511)

դաս 41. երգի ուսուցում, հաղորդավարության 
ուսուցում, թատերական և ասմունքի ուսուցում, 
մրցույթ- փառատոնի կազմակերպում, համեր-
գային ծրագրերի կազմակերպում, տեսա-
հոլովակների նկարահանում, երգի պատրաս-
տում և գործիքավորում, ձայնագրման ստուդիա, 
երաժշտական հեռուստանախագիծ:

____________________

(210) 20121540 (111) 19670
(220) 16.11.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 16.11.2022
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM
(442) 07.12.2012
(540)

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

(591) Նշանը պահպանվում է սև, արծաթագույն, 
սպիտակ, կապույտ և մուգ կապույտ գու-
նային համակցությամբ:

(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. ներ-
ծծող թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետի, 

պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. ծխախոտի քսակ-
ներ. ծխախոտային թղթի գրքույկներ, խոնա-
վացուցիչով տուփեր սիգարների համար. լուցկու 
տուփեր. կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի սաթե 
ծայրակալներ. մոխրամաններ, թքամաններ 
ծխախոտի համար. ծխամորճի տակդիրներ. 
հարմարանքներ ծխամորճերի մաքրման համար. 
սիգարետներ, պապիրոսներ, սիգարիլներ. 
սիգարներ. անոթներ ծխախոտի համար. լուցկու 
տուփեր. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխա-
խոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները և պապիրոս-
ները փաթաթելու համար. սիգարետի զտիչներ. 
առանց ծխախոտի պապիրոսի պարկուճի 
մասեր. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

____________________

(210) 20121554 (111) 19671
(220) 20.11.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 20.11.2022
(730) «Ամվիլաբ» ՍՊԸ, US
(442) 07.12.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20121555 (111) 19672
(220) 20.11.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 20.11.2022
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(730) «Ամվիլաբ» ՍՊԸ, US
(442) 07.12.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, դեղին, 
մոխրագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:

(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) 20121556 (111) 19673
(220) 20.11.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 20.11.2022
(730) «Ամվիլաբ» ՍՊԸ, US
(442) 07.12.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմրաշա գանա-
կագույն 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 միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ րաս-
տուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ: 

____________________

(210) 20111658 (111) 19674
(220) 23.12.2011 (151) 29.03.2013
 (181) 23.12.2021
(730) Քրաֆթ Ֆուդզ Դենմարք Ինթելեքչուըլ 

Փրոփըրթի ԱփՍ, DK
(442) 20.02.2012
(540)

(511)
դաս 30. հրուշակեղեն, բացառությամբ 

բժշկական նպատակների համար նախատես-
վածների, շաքարից պատրաստված հրուշակեղեն, 
ներառյալ ծամոն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120844 (111) 19675
(220) 25.06.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 25.06.2022
(730) Մենչիս Գրուփ, Ինք., ը Քալիֆորնիա 

Քորփորեյշն, US
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 43. սննդի և ըմպելիքի տրամադրման 

ծառայություններ. խորտկարաններ. սրճա-
րաններ. նախաճաշարաններ. ռեստորաններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորաններ. ճաշա-
րաններ. բարերի ծառայություններ. կերա-
կրատեսակների պատրաստման և առաքման 
(տուն հասցնելու) ծառայություններ. ռեստո-
րանային ծառայություններ. կերակուրը դուրս 
տանելու (կամ առաքելու) ռեստորանային 
ծառայություններ. ինքնասպասարկման ռես-
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տո րանային ծառայություններ. էքսպրես ռես-
տորանային ծառայություններ. սառեցված 
յոգուրտի խանութների ծառայություններ. օնլայն 
տեղեկատվության տրամադրում` կապված ռես-
տորանային ծառայությունների և սառեցված 
յոգուրտի խանութների ծառայությունների հետ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120854 (111) 19676
(220) 28.06.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 28.06.2022
(730) Փաքշու Քեմիքըլ ընդ Մենուֆեքթորինգ 

Քո, IR
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

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

____________________

(210) 20120955 (111) 19677
(220) 21.07.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 21.07.2022
(730) ԴիՓի Բևրիջիս Լիմիթիդ, KY
(442) 03.08.2012
(540)

(526) «ICE TEA» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 30. թեյ. թեյի լուծամզուքներ. մրգային, 

խոտաբույսերով և բուրավետացված թեյեր. 
սառույցով թեյ, ըմպելիք «սառը թեյ». թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. այդ ըմպելիքների պատրաստման 
բաղադրանյութեր.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ թեյի համով. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121100 (111) 19678
(220) 15.08.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 15.08.2022
(730) Քինգսթըն Թիքնոլըջի Քորփորեյշն, US
(442) 07.12.2012
(540)

(511)
դաս 9. կոշտ կրիչներ տվյալների պահպան-

ման սարքերի համար, հիշողության մոդուլներ 
համակարգիչների և խաղային համակարգերի 
համար, կրիչներ տվ յալների պահպանման 
համար:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________
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(210) 20121185 (111) 19679
(220) 27.08.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 27.08.2022
(730) Օբշեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ-

վեննոստյու «Արդա-թրեյդինգ», UA
(442) 07.12.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121186 (111) 19680
(220) 27.08.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 27.08.2022
(730) Օբշեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեն-

նոստյու «Արդա-թրեյդինգ», UA
(442) 07.12.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121196 (111) 19681
(220) 29.08.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 29.08.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նունուֆար 

Գրիգորյան, Սևան, Կ. Դեմիրճյան փող., շ. 
5, AM

(442) 19.09.2012
(540)

(526) Բացի «ԱՆԻՍ», « ANIS» բառերից մնացած 
մյուս բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կարմիր, 
կապույտ, կանաչ և շագանակագույն գունա-
յին համակցությամբ:

(511)
դաս 44. բժշկական ծառայություններ: 

____________________

(210) 20121295 (111) 19682
(220) 14.09.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 14.09.2022
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 

Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20121296 (111) 19683
(220) 14.09.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 14.09.2022
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա-

րակի խճուղի 47/5, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի): 
____________________
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(210) 20121390 (111) 19684
(220) 11.10.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 11.10.2022
(730) «Գրինվուդ» ՍՊԸ, Երևան, Աղբյուր Սերոբի 

8-րդ շ., բն. 1, AM
(442) 17.10.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:

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

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

դաս 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 35. մանրամեծածախ առևտուր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:  

____________________

(210) 20121391 (111) 19685
(220) 12.10.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 12.10.2022
(730) «Գրիֆուս» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 

32/1, AM
(442) 05.11.2012

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, կապույտ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 35. խանութ: 

____________________

(210) 20121396 (111) 19686
(220) 12.10.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 12.10.2022
(730) «Եվրոպրոդուկտ» ՍՊԸ, Արագածոտնի 

մարզ, ք. Աշտարակ, Նարեկացու 18, AM
(442) 07.12.2012
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

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

____________________

(210) 20121454 (111) 19687
(220) 25.10.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 25.10.2022
(730) «Սանգաթրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Վերին 

Անտառային 11/8, AM
(442) 07.12.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ մոխրագույն 
և նարնջագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 35. տարբեր տեսակի ապրանքների 

մեծածախ առևտուր: 
____________________

(210) 20121477 (111) 19688
(220) 31.10.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 31.10.2022
(730) «Բարի Սամարացին» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-

Արեշ 22-րդ փող., 117/7, AM
(442) 20.11.2012
(540)

(526) Բացի «ԻԳԴԻՐ», «ԻԳԴԻՐ» (ռուս.) և 
«PICANT» բառերից մնացած բոլոր գրա-
ռում ներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ, 
կապույտ և արծաթագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 29. հում ապխտած երշիկներ:  

____________________

(210) 20121478 (111) 19689
(220) 31.10.2010 (151) 29.03.2013
 (181) 31.10.2020
(730) «Բարի Սամարացին» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-

Արեշ 22-րդ փող., 117/7, AM
(442) 20.11.2012
(540)

(526) Բացի «ԷՐԶՐՈՒՄ», «ԷՐԶՐՈՒՄ» (ռուս.) 
և «PICANT» բառերից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, սպիտակ, 
կապույտ և արծաթագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 29. հում ապխտած երշիկներ:  

____________________

(210) 20121479 (111) 19690
(220) 31.10.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 31.10.2022
(730) «Բարի Սամարացին» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-

Արեշ 22-րդ փող., 117/7, AM
(442) 20.11.2012



ԳՅՈՒՏԵՐ

40

ՄԱՍ 1

40

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 4 

25 .04 . 20 13

(540)

(526) Բացի «ԴՎԻՆ», «ԴՎԻՆ» (ռուս.) և «PICANT» 
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, 
սպիտակ, կապույտ և արածաթագույն 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 29. հում ապխտած երշիկներ:  

____________________

(210) 20121511 (111) 19691
(220) 08.11.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 08.11.2022
(730) «Անտանա» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիրի 17 

փող., 25 շենք, բն. 4, AM
(442) 20.11.2012
(540)

(526) «ԹՈՆՐԱՏՆԵՐԻ ՑԱՆՑ» արտահայ տու-
թյունն ինքնուրույն պահպա նության օբյեկտ 
չէ:

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

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

ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա-
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշե-
նման մետաղներ՝ գեղարվեստական, գեղա-
զարդման նպատակների և գեղարվես տական 
տպագրության 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 պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, 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 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 մեքենա-
ներ և գրասենյակային պիտույքներ (բացա-
ռությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկ-
ված չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր.
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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 մրգա հյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

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

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

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն դա-
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմե տի-
կական ծառայություններ. գյուղատնտեսական, 
այգեգործական և անտառային ծառայություններ:  

____________________

(210) 20121518 (111) 19692
(220) 09.11.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 09.11.2022
(730) «Լալիո» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 

76, բն. 9, AM
(442) 07.12.2012
(540)

(526) «ԼՈԳՈՊԵԴԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 44. լոգոպեդական կենտրոն:  

____________________

(210) 20121529 (111) 19693
(220) 13.11.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 13.11.2022
(730) Աշոտ Նուրիջանյան, Երևան, Թափաբաշի 

3ա, AM
(442) 07.12.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի). մասնավորապես՝ հայկական 
կոնյակ, բրենդի, գինիներ, վիսկի, լիկյորներ, 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային խմիչքներ, 
սպիրտային էքստրակտներ, սպիրտային էսեն-
ցիաներ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________
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(210) 20121530 (111) 19694
(220) 13.11.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 13.11.2022
(730) Աշոտ Նուրիջանյան, Երևան, Թափաբաշի 

3ա, AM
(442) 07.12.2012
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի). մասնավորապես՝ հայկական 
կոնյակ, բրենդի, գինիներ, օղի, վիսկի, լիկյորներ, 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային խմիչքներ, 
սպիրտային էքստրակտներ, սպիրտային էսեն-
ցիաներ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121536 (111) 19695
(220) 15.11.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 15.11.2022
(730) «Ցարիցինո» մսամթերքի կոմբինատ ՍՊԸ, 

Երևան, Ն. Զարյան 74/154, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(511)
դաս 29. միս, մսամթերք, մսի 

էքստրակտներ: 
____________________

(210) 20121537 (111) 19696
(220) 15.11.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 15.11.2022
(730) «Ցարիցինո» մսամթերքի կոմբինատ ՍՊԸ, 

Երևան, Ն. Զարյան 74/154, AM
(442) 20.12.2012
(540)

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

____________________

(210) 20121538 (111) 19697
(220) 15.11.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 15.11.2022
(730) «Ցարիցինո» մսամթերքի կոմբինատ 

ՍՊԸ, Երևան, Ն. Զարյան 74/154, AM
(442) 20.12.2012
(540)

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

____________________

(210) 20121561 (111) 19698
(220) 22.11.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 22.11.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սիլվա Սարգսյան, 

Երևան, Սեբաստիա 25շ., բն. 1, AM
(442) 20.12.2012
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(540)

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

րինիչներ.
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ 

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

____________________

(210) 20121567 (111) 19699
(220) 23.11.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 23.11.2022
(730) Կարեն Խաչիկյան, Երևան, Ավան, Խուդ-

յակովի 47/1 տուն, AM,  Ռազմիկ Թևոն յան, 
Արարատի մարզ, գ. Արալեզ, AM

(442) 20.12.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20121602 (111) 19700
(220) 28.11.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 28.11.2022
(730) Թագուհի Հովսեփյան, Արմավիրի մարզ, ք. 

Էջմիածին, Մ. Խորենացի, 26 շ., բն 47, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:  

____________________

(210) 20121636 (111) 19701
(220) 04.12.2012 (151) 29.03.2013
 (181) 04.12.2022
(730) Հարություն Ոսկանյան, Երևան, Մ. Խորե-

նացու 56 տուն, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(511)
դաս 35. խանութ: 

____________________

(210) 20120488 (111) 19702
(220) 06.04.2012 (151) 02.04.2013
 (181) 06.04.2022
(730) «Լիկա Մետիս» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Խա-

չատրյան 12 շ., բն. 2, AM
(442) 18.05.2012
(540)

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

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

(511)
դաս 6. մետաղյա շինարարական նյութեր. 

երկաթե ամրացնող միջոցներ, մասնավորապես՝ 
պտուտակներ, հեղյուսներ, նիգեր, սողնակներ, 
մղլակներ, մեխեր, սռնածայրեր, գամեր, կեռեր 
և օղակներ, խարիսխներ, դյուբելներ, որոնք 
վերաբերում են տվյալ դասին, ձողեր, սռնիներ, 
բույթեր, դարձյակներ, ցցաձողեր, միջադիր-
ներ, կապարակնիքներ, կոճեր, ներագույցներ, 
կապկպելու միջոցներ, խցափակիչներ, թա-
սակ ներ, որոնք վերաբերում են տվյալ դա-
սին, փականքներ, կցաշուրթեր, անուրներ, 
սեղմակներ, միացնող օղակներ, կցորդիչներ, 
կեռեր, կեռիկներ, որոնք վերաբերում են տվյալ 
դասին, միացման օղակներ, մեխեր, ձողեր, 
ցցիկներ, գամեր: 

____________________
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(210) 20121200 (111) 19703
(220) 30.08.2012 (151) 02.04.2013
 (181) 30.08.2022
(730) Գաուդալ Լիմիթիդ, CY
(442) 08.10.2012
(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. մազերի 
ներկման միջոցներ, ներառյալ մազերի ներ-
կեր, մորուքի և բեղերի ներկանյութեր. ներկի 
հեռացման պատրաստուկներ. հոնքերի և թար-
թիչների ներկման միջոցներ. մազերի գունա-
զերծման պատրաստուկներ. գունա թափման 
միջոցներ (դեկոլորանտներ) կոսմե տիկական 
նպատակների համար. ատամի փոշիներ և 
մածուկներ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121201 (111) 19704
(220) 30.08.2012 (151) 02.04.2013
 (181) 30.08.2022
(730) Գաուդալ Լիմիթիդ, CY
(442) 08.10.2012
(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. մազերի 
ներկման միջոցներ, ներառյալ մազերի ներ-
կեր, մորուքի և բեղերի ներկանյութեր. ներկի 
հեռացման պատրաստուկներ. հոն քերի և 
թար թիչների ներկման միջոցներ. մա  զերի 
գունազերծման պատրաստուկներ. գունա-
թափման միջոցներ (դեկոլորանտներ) կոս-
մետիկական նպատակների համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121202 (111) 19705
(220) 30.08.2012 (151) 02.04.2013
 (181) 30.08.2022
(730) Գաուդալ Լիմիթիդ, CY
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. մազերի 
ներկման միջոցներ, ներառյալ մազերի ներ-
կեր, մորուքի և բեղերի ներկանյութեր. ներկի 
հեռացման պատրաստուկներ. հոն քերի և 
թարթիչների ներկման միջոցներ. մա զերի 
գունազերծման պատրաստուկներ. գու նա-
թափման միջոցներ (դեկոլորանտներ) կոս-
մե տիկական նպատակների համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121203 (111) 19706
(220) 30.08.2012 (151) 02.04.2013
 (181) 30.08.2022
(730) Գաուդալ Լիմիթիդ, CY
(442) 08.10.2012
(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. մա-
զերի ներկման միջոցներ, ներառյալ մազերի 
ներկեր, մորուքի և բեղերի ներկանյութեր. 
ներկի հեռացման պատրաստուկներ. հոն-
քերի և թարթիչների ներկման միջոցներ. մա-
զերի գունազերծման պատրաստուկներ. գունա-
թափման միջոցներ (դեկոլորանտներ) կոս-
մետիկական նպատակների համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20121267 (111) 19707
(220) 11.09.2012 (151) 02.04.2013
 (181) 11.09.2022
(730) Քրաֆթ Ֆուդզ Դենմարք Ինթելեքչուըլ 

Փրոփըրթի ԱփՍ, DK
(442) 17.10.2012
(540)

(526) «7 պլաստինոկ բեզ սախառա» (ռուս.) 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է արծաթամոխրա-
գույն, սպիտակ, երկնագույն, կապույտ, 
մանուշակագույն, կարմիր, կանաչ, դեղին, 
նարնջագույն և սև գունային համակ ցու-
թյամբ:

(511)
դաս 30. ոչ բժշկական նպատակների հա-

մար նախատեսված հրուշակեղեն, շաքարից 
պատրաստված հրուշակեղեն, ներառյալ ծամոն:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121309 (111) 19708
(220) 14.09.2012 (151) 02.04.2013
 (181) 14.09.2022
(730) Զարա Պարույրի Նազարյան, Երևան, 

Այգեձոր 26/1, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(511)
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 կեն-
ցաղային նպատակների համար. պի տույքներ 

նկարիչների համար. վրձիններ. գրա  մեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացա ռու-
թյամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ.

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

____________________

(210) 20121310 (111) 19709
(220) 14.09.2012 (151) 02.04.2013
 (181) 14.09.2022
(730) Զարա Պարույրի Նազարյան, Երևան, 

Այգեձոր 26/1, AM
(442) 08.10.2012
(540)

(526) «LE SITE DE L’INFORMATION FRANCOPHONE 
EN ARMENIE» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
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(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

____________________

(210) 20121368 (111) 19710
(220) 04.10.2012 (151) 02.04.2013
 (181) 04.10.2022
(730) «Մայնինգ Տեխնոլոջի ընդ Ինժեներինգ» 

ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 48, AM
(442) 17.10.2012
(540)

(526) «LTD» և «ՍՊԸ» հապավումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ, բաց 
կապույտ, մոխրագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-

ռա յություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ:  

____________________

(210) 20121402 (111) 19711
(220) 15.10.2012 (151) 02.04.2013
 (181) 15.10.2022
(730) «Արմնյուզ» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 

1, AM
(442) 07.12.2012
(540)

(526) «ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱԱԼԻՔ» արտա-
հայ տությունն ինքնուրույն պահպա նության 
օբյեկտ չէ:

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

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

____________________

(210) 20121455 (111) 19712
(220) 25.10.2012 (151) 02.04.2013
 (181) 25.10.2022
(730) «Սանգաթրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Վերին 

Անտառային 11/8, AM
(442) 07.12.2012
(540)

(526) «CAFE GELATERIA» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ շագա-
նակագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 35. տարբեր տեսակի ապրանքների 

մեծածախ առևտուր: 
____________________

(210) 20121463 (111) 19713
(220) 26.10.2012 (151) 02.04.2013
 (181) 26.10.2022
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(730) «Միլան ԱԵ» ՍՊԸ, 2301, Լոռու մարզ, 
Ագարակ, 16 փող., տուն 13, AM
(442) 20.11.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, ոսկեգույն, 
կարմիր և վարդագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. մասնավորապես՝ 
թեյարանների ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

____________________

(210) 20121464 (111) 19714
(220) 26.10.2012 (151) 02.04.2013
 (181) 26.10.2022
(730) «Միլան ԱԵ» ՍՊԸ, 2301, Լոռու մարզ, 

Ագարակ, 16 փող., տուն 13, AM
(442) 20.11.2012
(540)

(526) «Elite karaoke club» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն և սև 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 41. զվարճություններ. մարզական և 

մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, 
մասնավորապես՝ կարաոկե ակումբների ծառա-
յություններ.

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

____________________

(210) 20121520 (111) 19715
(220) 09.11.2012 (151) 02.04.2013
 (181) 09.11.2022
(730) «Բիզնես-պլաս» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 

16/3 շ., 30 տարածք, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մանուշակագույն 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 35. առևտուր.
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալության 

տրամադրում, անշարժ գույքի կառավարում: 
____________________

(210) 20121532 (111) 19716
(220) 14.11.2012 (151) 02.04.2013
 (181) 14.11.2022
(730) «Սառգառդ» պահնորդական ՍՊԸ, 

Երևան, Նոր-Նորքի 5 մ/շ., Մառի 1/2 5-րդ 
մասնաշենք, AM

(442) 07.12.2012
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն և սև 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 45. պահնորդական ծառայության 

մատուցում. օբյեկտների, օֆիսների և այլ հիմ-
նարկ- ձեռնարկությունների անվտանգության 
պահ պանության խորհրդատվություն:  

____________________

(210) 20121534 (111) 19717
(220) 15.11.2012 (151) 02.04.2013
 (181) 15.11.2022
(730) «Կապիտալ ինվեստմընթս» ՓԲԸ, Երևան, 

Ամիրյան 27, գրասենյակ 14, AM «Կապիտալ 
ասեթ մենեջմենթ» ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 
27, գրասենյակ 14, AM

(442) 07.12.2012
(540)

(526) «CAPITAL» և «INVESTMENTS» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կապտամոխրագույն 
և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ: 

____________________

(210) 20121535 (111) 19718
(220) 15.11.2012 (151) 02.04.2013
 (181) 15.11.2022
(730) «Կապիտալ ասեթ մենեջմենթ» ՓԲԸ, 

Երևան, Ամիրյան 27, գրասենյակ 14, AM 
«Կապիտալ Ինվեստմընթս» ՓԲԸ, Երևան, 
Ամիրյան 27, գրասենյակ 14, AM

(442) 07.12.2012

(540)

(526) «CAPITAL», «ASSET», և «MANAGEMENT» 
բառերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կապտամոխրագույն 
և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ: 

____________________

(210) 20121599 (111) 19719
(220) 27.11.2012 (151) 02.04.2013
 (181) 27.11.2022
(730) «Լակի դեսերտ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 

13, բն. 34, AM
(442) 17.01.2013
(540)
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(591) Բացի «LAKI» բառից մնացած գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(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.

դաս 35. առևտուր, գովազդ:  
____________________

(210) 20121635 (111) 19720
(220) 04.12.2012 (151) 02.04.2013
 (181) 04.12.2022
(730) Արտակ Երվանդի Պռոշյան, Երևան, 

Դավթաշեն 2-րդ թաղ., 45 շ., բն. 51, AM
(442) 20.12.2012
(540)

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

(511)
դաս 7. լվացքի մեքենաներ, էլեկտրական 

խոհանոցային կոմբայն. 
դաս 8. էլեկտրական ածելիներ (էպիլյա-

տորներ, էլեկտրական սափրվելու մեքենաներ), 
ոչ էլեկտրական դանակներ, պատառաքաղներ 
և գդալներ.

դաս 9. լուսանկարչական, կինեմա տո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ, DVD 
նվագարկիչ, ալեհավաքի ընդունիչ, արբան-
յակային ալեհավաքի ափսե, հեռուս տացույց, 
մազերի հարդարման էլեկտրաթերմիկ սարքեր 
(վարսահարդարիչ, մազի արդուկ), էլեկտրական 
կշեռք, անվտանգության համա կարգեր, 
համառանցքային ալեհավաքի (համառանցք) 
մալուխներ.

դաս 11. սառնարաններ, էլեկտրական թեյ-
նիկներ, էլեկտրական օդատաքացուցիչներ, 
էլեկտրական կենցաղային հովհար.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կարասի և սպասք:  

____________________

(210) 20121649 (111) 19721
(220) 06.12.2012 (151) 02.04.2013
 (181) 06.12.2022
(730) «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան փող. 

7/9 շենք, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(526) Բացի «LIQVOR», «LIQVOR» (ռուս.), 
«GLAOX» և «GLAOX» (ռուս.) տարրերից 
մնա ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, մուգ 
կապույտ, բաց մանուշակագույն, բաց և մուգ 
կանաչ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 5. ակնաբուժական պատրաստուկներ:

(740) Ռ. Քալաշյան
____________________

(210) 20121724 (111) 19722
(220) 21.12.2012 (151) 02.04.2013
 (181) 21.12.2022
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(730) Անի Սերժիկի Մնացականյան, Երևան, 
Դավթաշեն, Տիգրան Պետրոսյան 1 շ., բն. 
30, AM

(442) 17.01.2013
(540)

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

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

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

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

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

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

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

____________________

(210) 20121082 (111) 19723
(220) 10.08.2012 (151) 08.04.2013
 (181) 10.08.2022
(730) Օբշեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ-

վեննոստյու «Արդա-թրեյդինգ», UA
(442) 20.12.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121372 (111) 19724
(220) 05.10.2012 (151) 08.04.2013
 (181) 05.10.2022
(730) «Արմարիում» ՍՊԸ, Երևան, Բուսաբանական 

2/1, AM
(442) 17.10.2012
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(540)

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

(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:  

____________________

(210) 20121373 (111) 19725
(220) 05.10.2012 (151) 08.04.2013
 (181) 05.10.2022
(730) Դը Սըբսիդիըրի «Յուքրեյնիըն Վոդքը 

Քամփնի «Նեմիրոֆֆ», UA
(442) 20.11.2012
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

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

____________________

(210) 20121491 (111) 19726
(220) 02.11.2012 (151) 08.04.2013
 (181) 02.11.2022
(730) Վլադ Հակոբյանի անվան «Համակցված 

կերերի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Արցախի 
138, AM

(442) 07.12.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն և սև 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 33. օղի:  

____________________

(210) 20121524 (111) 19727
(220) 13.11.2012 (151) 08.04.2013
 (181) 13.11.2022
(730) «Թայմլես» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային պող. 

5/171, AM
(442) 07.12.2012
(540)

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

հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. 

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

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

____________________
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(210) 20121541 (111) 19728
(220) 16.11.2012 (151) 08.04.2013
 (181) 16.11.2022
(730) «Օնիրա քլաբ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ 

Վերին Պտղնի, Երևան-Աբովյան խճ. 5, AM
(442) 07.12.2012
(540)

(511)
դաս 41. խաղատան ծառայություններ.
դաս 43. հյուրանոցի, ռեստորանի, սրճա-

րանի, բարերի ծառայություններ: 
____________________

(210) 20121603 (111) 19729
(220) 28.11.2012 (151) 08.04.2013
 (181) 28.11.2022
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 

Գինեվետ, 0627, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20121721 (111) 19730
(220) 20.12.2012 (151) 08.04.2013
 (181) 20.12.2022
(730) Վալիո ԼԹԴ, FI
(442) 17.01.2013
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսա-

միս. մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեց ված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկ ված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ապուրներ. ձվեր, կաթ և 
կաթ նամթերք. պանիրներ. կաթի փոշիներ, 
չորացված կաթնաշիճուկային արտադրանք և 
կաթնաշիճուկի փոշիներ. սննդային յուղեր և 
ճարպեր. կարագ, մարգարին.

դաս 32. գարեջուր. ջրեր, հանքային և 
գազա վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպե-
լիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր. կաթնաշիճուկային ըմպե-
լիքներ:
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

  7426  18.09.2022       «Իջևանի գինու գործարան» ՓԲԸ, Իջևան, Երևանյան 9, AM

   7427  18.09.2022       «Իջևանի գինու գործարան» ՓԲԸ, Իջևան, Երևանյան 9, AM

   7428  18.09.2022       «Իջևանի գինու գործարան» ՓԲԸ, Իջևան, Երևանյան 9, AM

   7449   15.04.2023             Արարատի մարզի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ,

                                                     ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM

   7461  11.02.2023       Անհատ ձեռնարկատեր Հասմիկ Միրզոյան, Սյունիքի մարզ, 

                                                      ք. Մեղրի , փ. Ա. Ադելյան 7/27, AM

   7464  28.02.2023       «Մուլտի գրուպ» Կոնցեռն ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 21, AM

   7468  14.03.2023       Անհատ ձեռներեց Վանիկ Քարամյան, Մեղրի, 

           Զորավար Անդրանիկի փող., շենք 19, բն. 39, AM

   7469  28.03.2023       «Եվրոթերմ» ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 15ա, AM

   7483  13.02.2023       «Ֆարմաֆակտ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Սունդուկյան 13շ., բն. 9, AM

   7484  11.03.2023       Նորդմարկ Արցնայմիտել ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳ, DE

   7485  24.03.2023       «Դեղաբազա Երևան» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 20, AM

   7516  26.05.2023       Արարատի մարզի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ,

                                                      ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM

   7520  03.02.2023       Թուվեյթրեֆիք ՅուՔեյ Ռայթս Լիմիթիդ, GB

   7550  20.02.2023       Օրիոն Քորփորեյշն, KR

   7613  17.02.2023       «Սաս-գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 18, AM

   7651  18.09.2022       «Իջևանի գինու գործարան» ՓԲԸ, Իջևան, Երևանյան 9, AM

   7657  11.04.2023       Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

   7723  25.03.2023        Յունայթիդ Փարսել Սերվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

  7724  25.03.2023             Յունայթիդ Փարսել Սերվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

     7734  03.02.2023       Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

     7752  27.03.2023        Յունայթիդ Փարսել Սերվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

     7830  11.02.2023               «Վան 777» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Տափերական, AM

     7973  08.09.2023             «Շարմ հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Կուզնեցովի փող. 9շ, բն. 86, AM

     7975            09.09.2023              Արարատի մարզի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, 

                                                        ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM

     7991             13.11.2023                Դի ընդ Էմ Հոլդինգս Ինք., JP

     8037            18.08.2023               Կաանե Ամերիքն Ինթերնեշնլ Թբեքոու Քո. Լթդ., AE

     8038  18.08.2023               Կաանե Ամերիքն Ինթերնեշնլ Թբեքոու Քո. Լթդ., AE

     8071             02.04.2023               Պապաստրատոս Սիգարեթ Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի Ս.Ա., GR

     8312             26.08.2023               Կաանե Ամերիքն Ինթերնեշնլ Թբեքոու Քո. Լթդ., AE

     8812   27.03.2023                Արարատի մարզի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, 

                                                         ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61K 9/00 2734 A

B09B 3/00 2735 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

   A01D 34/00    319 U

B23B 33/00 2737 A

B65G 33/00 2736 A

C23C 14/00 2737 A

C30B 23/00 2737 A

F02B 37/00 2738 A

H01M 10/00 2739 A

      07-06  305  S

       28-99  306  S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

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

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1248
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 282, 283, 288

73 (1) Իրավատեր   Յունայթիդ Ֆիչր Սինդիքեյթ 
Ինք., Նյու Յորքի նահանգ

UNITED FEATURE SYNDICATE, INC., State of New 
York, 200 Madison Avenue New York, New York 
10016, USA, US

73 (2) Իրավունքներն ստացող Փինաթս  

Ուորլ դուայդ ԼԼՔ

PEANUTS WORLDWIDE LLC, 1450 Broadway, New 
York, New  York 10018, US

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                                                                          Հանրապետություն

Գրանցված է                          01.03.2013
_____________________

Գրանցում No 1249

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17626

73 (1) Իրավատեր «Գրանդ քենդի» հայ-
կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Անուշ լինի» 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 50, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                                    Հանրապետություն

Գրանցված է 04.03.2013
_____________________

Գրանցում No 1250
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2711, 2899
73 (1) Իրավատեր Բայեր ՔրոփՍայենս Ակտիեն-
գեզելշաֆտ
BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT, 
Monheim, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Բայեր Ինթելեք-
չուըլ Փրոփըրթի ԳմբՀ
BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 
Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

  Հանրապետություն

Գրանցված է 07.03.2013
_____________________

Գրանցում No 1251
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  1550, 11762, 11763
73 (1) Իրավատեր Բայեր Ակտիենգեզելշաֆտ
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, D-51368 Lever-
kusen, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Բայեր Ինթելեք-
չուըլ Փրոփըրթի ԳմբՀ
BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 
Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

  Հանրապետություն

Գրանցված է 11.03.2013
_____________________
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Գրանցում No 1252
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4017
73 (1) Իրավատեր  Վայեթ Հոլդինգս Քորփորեյշն
WYETH HOLDINGS CORPORATION, Five Giralda 
Farms, Madison, New Jersey 07940, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Սոսիետե դը 
Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա.
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Av. Nestle 
55, 1800 Vevey - Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

  Հանրապետություն

Գրանցված է 22.03.2013
_____________________

Գրանցում No 1253
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No  18862
73 (1) Լիցենզատու Շողակաթ Ալեքսանյան,
ք. Երևան, Լենինգրադյան 31/1, բն. 51, AM
73 (2) Լիցենզառու «էդիսոն Հովսեփյան» ՍՊԸ,

ք. Երևան, Անդրանիկի 57/6, AM

Փոխանցվող իրավունքները մասնակի
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը 01.03.2014

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

           Հանրապետություն

Գրանցված է 25.03.2013
_____________________

Գրանցում No 1254
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15283, 4020, 4783, 15282, 
858
73 (1) Իրավատեր Վայեթ ԼԼՔ
WYETH LLC, Five Giralda Farms, Madison, New 
Jersey 07940, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Սոսիետե դը 
Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա.
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Av. Nestle 
55, 1800 Vevey - Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

  Հանրապետություն

Գրանցված է 25.03.2013
_____________________
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N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնելու  թվականը

 Дата восстановления 
действия патента

1.

2.

3.

2388 A

2211 A

2295 A

27.12.2012թ.

05.03.2013թ.

09.04.2013թ.

27.12.2012թ.

05.03.2013թ.

09.04.2013թ.

Տեղեկություններ
Գյուտի արտոնագրի գործողության վերականգնման  մասին

Сведения
о  восстановлении действия патента на изобретения

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշների  վկայագրերի գործողության վերականգնման մասին

Сведения
о восстановлении действия свидетельств на промышленные образцы

N Վկայագրի համարը

Номер свидетельства

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Վկայագրի գործողության 
վերականգնելու  թվականը

 Дата восстановления 
действия свидетельства

1. 172 S 11.01.2013թ. 11.01.2013թ.
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանների գրանցման գործողությունը վաղաժամկետ

 դադարեցնելու մասին

Сведения
о досрочном прекращении действия регистрации товарных знаков

    2846     24.01.2013
    18179              11.03.2013

Վկայագրի 
համարը

Номер 
свидетельства

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) (2013.01)  (11) 2731 (13) A 
A01K 47/00

(21) AM20110139 (22) 13.10.2011
(71) Тельман Назарян (AM), Армен Назарян (AM)
(72) Тельман Назарян (AM), Армен Назарян (AM)
(73) Тельман Назарян, 0086, Ереван, 4-ий пер. 
ул. Шираки 5, кв. 1 (AM), Армен Назарян, 0086, 
Ереван, 4-ий пер. ул. Шираки 5, кв. 1 (AM)
(54) Способ вывода трутней
(57) Изобретение относится к пчеловодству, в 
частности, к выводу трутней.

В способе вывода трутней получают трутни 
методом откладки яиц пчеломаткой в трутневые 
ячейки. Согласно изобретению, для откладки 
яиц пчеломаткой предварительно изготовляют 
восковые листы содержащие только трутневые 
ячейки и устанавливают их в улей. Применение 
изобретения дает возможность без химических 
лекарств и довольно простым способом лечить 
очень распространенное заболевание варроатоза.

Повышается эффективность жизне дея-
тельности пчелиной семьи, обеспечивается 
вывод трутней.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2732 (13) A 
A01K 47/00

(21) AM20110138 (22) 13.10.2011
(71) Тельман Назарян (AM), Армен Назарян (AM)
(72) Тельман Назарян (AM), Армен Назарян (AM)
(73) Тельман Назарян, 0086, Ереван, 4-ий пер. 
ул. Шираки 5, кв. 1 (AM), Армен Назарян, 0086, 
Ереван, 4-ий пер. ул. Шираки 5, кв. 1 (AM)
(54) Способ ухода за пчелиной семьей.
(57) Изобретение относится к пчеловодству, в 
частности, к уходу за пчелиной семьей.

Изобретение позволяет регулировать полу-
чение рабочих пчел, трутней и маток в пчелиной 
семье и их количество. Для получения маток в 
ячейки вощины, предусмотренные для маток, 
помещают яички, отложенные пчеломаткой 
в ячейки, предусмотренные для трутней или 
рабочих пчел, для получения трутней в трутневые 

ячейки вощины помещают яички, отложенные 
пчеломаткой в ячейки, предусмотренные для 
маток или рабочих пчел, а для получения рабочих 
пчел в ячейки вощины, предусмотренные для 
рабочих пчел, помещают яички, отложенные 
пчеломаткой в трутневые или маточные ячейки.

Повышается эффективность ухода за пче-
линой семьей и обеспечивается эффективность 
ее жизнедеятельности.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2733 (13) A 
A61B 17/00

(21) AM20120100 (22) 11.07.2012
(71) Мегрдад Ростампур (AM)
(72) Мегрдад Ростампур (AM)
(73) Мегрдад Ростампур, 0014, Ереван, Давид 
Анахти 9, кв. 8 (AM)
(54) Хирургический пинцет
(57) Каждая из рабочих частей ножницеобразного 
пинцета имеет режущую кромку. К концу каждой 
из рабочих частей дополнительно прикреплено 
кольцо. Кольца расположены друг против друга, 
причем, на одном из колец имеется М-образный 
выступ, направленный внутрь. На внутренней 
стороне каждого из колец, на противоположных 
сторонах окружности выполнены пилообразные 
зубья.

Расширяются функциональные возможности 
пинцета, сокращается продолжительность 
хирургических операций, 2 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2734 (13) A 
A61K 9/00 

(21) AM20120181 (22) 27.12.2012
(71) Нарине Григорян (AM), Степан Арутюнян (AM)
(72) Нарине Григорян (AM), Степан Арутюнян (AM)
(73) Нарине Григорян, 0078, Ереван, Шинарарнери 
10/1, кв. 132 (AM), Степан Арутюнян, 0078, 
Ереван, Шинарарнени 10/1, кв. 132 (AM)
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(54) Фармацевтическая композиция для 
лечения ожогов
(57) Изобретение относится к медицине, в част
ности, к составам фармацевтических композиций 
для лечения ожогов.

Композиция включает следующие ком
поненты, мас.%: жировой солидол – 75,085,0; 
парафин – 10,015,0; пчелиный воск – 2,0
5,0 и оливковое масло – 3,05,0. Композиция 
приготовлена в виде мази.

Расширяется ассортимент фармацевтичес
ких композиций для лечения ожогов, получается 
средство для лечения ожогов, имеющее 
выраженный клинический эффект и широкий 
спектр функциональных возможностей.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2735 (13) A 
B09B 3/00

(21) AM20120107 (22) 20.07.2012
(71) Беник Арутюнян (AM), Рита Эминян (AM), 
Карине Майсурян (AM)
(72) Беник Арутюнян (AM), Рита Эминян (AM), 
Карине Майсурян (AM)
(73) Беник Арутюнян, 0010, Ереван, Налбандян 
17, кв. 22 (AM), Рита Эминян, 0033, Ереван, 
Сиаманто 4, кв. 9 (AM), Карине Майсурян, 0051, 
Ереван, Грибоедов 11, кв. 8 (AM)
(54) Способ переработки производственных 
солеосадочных отходов, полученных из при
родных рудников пищевой соли
(57) Изобретение относится к способам пере
работки отходов, в частности к переработке 
производственных солеосадочных отходов, 
полученных из природных рудников пищевой 
соли. 

Отходы подвергают механической очистке, 
после чего просеивают, высушивают и измель
чают. Отходы просеивают через сито, имеющее 
отверстия с размерами 0,20,3мм в диаметре, 
высушивание проводят в течение 23 дней 
естественным способом – перемешивая время 
от времени до достижения влажности 4550%.

По другому варианту изобретения высу
шивание осуществляют при температуре 80
90˚C в течение 56 часов до достижения 
влажности 2025%.

Солеосадочные отходы – это отходы, образо
вавшиеся в результате обработки руды  Аванского 
месторождения соли Республики Армения.

Обеспечивается охрана окружающей среды 
от загрязнений солеосадочными отходами.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2736 (13) A 
B65G 33/00

(21) AM20120062 (22) 16.04.2012
(71) Армен Варданян (AM), Эдуард Овсепян (AM), 
Владимир Арутюнян (RU)
(72) Армен Варданян (AM)
(73) Армен Варданян, 0012, Ереван, Сундукян 
23, кв. 52 (AM), Эдуард Овсепян, 0012, Ереван, 
Сундукян 64а, кв. 3 (AM), Владимир Арутюнян, 
Москва, Довженко 12, корпус 1, кв. 79 (RU)
(54) Гравитационный конвейер
(57) Изобретение относится к транспортным 
средствам, применяемым в промышленности, в 
частности, к гравитационным конвейерам.

Гравитационный конвейер содержит вход и 
выход и соединяющую их многовитковую ленту, 
расположенную вокруг вертикальной оси. Лента 
выполнена в виде железобетонной поверхности, 
каждый виток которой имеет вид квадрата и 
вдоль которой с возможностью перемещения по 
заранее определенной траектории размещены 
каретки и разделенные от них подвесные мани
пуляторы. Траектория перемещения каждого 
манипулятора определяется направляющей, 
закрепленной на нижней поверхности ленты. 
Траектория перемещения кареток определяется 
направляющей, закрепленной на верхней 
поверхности ленты. Вдоль ленты размещены 
технологические станции, относительно которых 
перемещение и остановка кареток и мани
пуляторов регулируются магнитооптической 
программируемой системой.

Обеспечивается возможность выполнения 
обусловленных технологическими процессами 
операций над грузом, перемещающимся по ленте 
конвейера, 7 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2737 (13) A 
C23C 14/00
C30B 23/00
B23B 33/00
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(21) AM20120172 (22) 26.11.2012
(71) “Институт физических исследований НАН РА” 
государственная неторговая организация (AM)
(72) Армен Кузанян (AM), Астхик Кузанян (AM) 
Ваагн Петросян (AM)
(73) “Институт физических исследований НАН 
РА” государственная неторговая организация 
(AM)
(54) Система для получения тонких пленок
(57) Изобретение относится к материаловедению 
и может быть использовано в оптическом 
приборостроении, в микроэлектронике и других 
областях высоких технологий для получения  
тонких пленок методом лазерного напыления.

Система получения  тонких пленок содержит 
вакуумную камеру, расположенную в вакуумной 
камере вращающуюся мишень и вращающуюся 
подложку, расположенный вне вакуумной 
камеры лазер. Система дополнительно содержит 
расположенную между   лазером и вакуумной 
камерой фокусирующую линзу, расширяющую 
лазерный пучок.  На вращающейся подложке 
имеет маску  со щелью в форме сектора, что 
обеспечивает образование фокального пятна 
в форме сектора, при этом фокальное пятно в 
форме сектора совпадает с сектором поверхности 
мишени.

Обеспечивается полноценное использование 
всего объема мишени и упрощается конструкция, 
2 ил.
(74) А. Петросян

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2738 (13) A 
F02B 37/00

(21) AM20120144 (22) 12.10.2012
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Даниел Петросян (AM), Ваге Акобян (AM), 
Корюн Айрапетян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Смазочная система турбокомпрессора 
автомобиля
(57) Изобретение относится к машинастроению, в 
частности, к системам смазки турбокомпрессоров.

Система смазки турбокомпрессора автомо-
биля имеет основной насос, вспомогательный насос 
с электрическим приводом, установленный на 
выходе вспомогательного насоса односторонный 
клапан, датчик числа оборотов вращения вала 
двигателя внутреннего сгорания. Дополнительно 
имеет установленный на корпусе турбокомпрес-
сора сенсор скорости со своим датчиком, а 
также регулирующий блок. Регулирующий блок 
получает сигналы от включателя зажигания, 
реле времени, датчика числа оборотов вра-
щения вала двигателя внутреннего сгорания и 
от датчика сенсора скорости турбокомпрессора 
и передает сигнал электрическому приводу 
вспомогательного насоса. На выходе основного 
насоса установлен односторонный клапан, а к 
входу односторонного клапана, расположенного 
на выходе вспомогательного насоса, установлен 
масляной фильтр. 

Обеспечивается полноценная смазка турбо-
компрессора, 2 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2739 (13) A 
H01M 10/00

(21) AM20120151 (22) 29.10.2012
(71) Гайк Симонян (AM)
(72) Гайк Симонян (AM)
(73) Гайк Симонян, 0010, Ереван, Налбандян 15 
(AM)
(54) Устройство для определения степени при-
годности химического источника напря жения
(57) Изобретение относится к электротехнике.

Устройство имеет первый и второй входные 
зажимы, элемент для разряда испытуемого 
источника напряжения, который осуществлен в 
виде транзистора, вольтметр, хронометр, первый 
и второй управляемые источники постоянного 
напряжения, первый и второй дифференциа-
льные усилители, компаратор напряжения, RS-
триггер, токоопределяющий точный резистор, 
запускающую кнопку, кнопочный переключатель 
и ждущий мультивибратор.

За счет высокой стабильности разрядного 
тока и точного определения длительности 
процесса разряда повышается объективность 
определения степени пригодности химического 
источника напряжения, обеспечивается удобство 
использования, 1 ил.

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Сведения о выданных патентах

(51) (2013.01)  (11) 319  (13) U 
A01D 34/00

(21) AM20120066U (22) 27.04.2012
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Аршалуйс Тарвердян (AM), Шаварш Григорян 
(AM), Наира Явруян (AM), Давид Бадурян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Механизм с качающимся шарниром 
привода сегментного режущего аппарата
(57) Изобретение относится к сельско хозяйст-
венному машиностроению, в частности, к 
приводам режущих  аппаратов сенокосилок и 
зерноуборочных машин.

Механизм содержит ведущий вал с ремен-
ной передачей от привода, диск, концен-

трично установленный на  валу, радиальный 
шарикоподшипник, установленный в эксцен-
тричном гнезде на диске, шатун, жестко  
прикрепленный одним концом во внутреннем 
кольце шарикоподшипника, шарнирный 
узел, соединенный с  другим концом шатуна, 
качающийся в горизонтальной плоскости, 
взаимодействующий с шарнирным узлом  вер-
ти кальный ведомый вал, к концу которого 
присоединен режущий аппарат. Наружная 
поверхность  шарикоподшипника и внутренняя 
поверхность его гнезда выполнены шаровыми. 
Шарикоподшипник  установлен с возможностью 
свободного качания в гнезде.

Упрощается конструкция механизма, повы-
шается надежность его работы, 2 ил.

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 07-06 (11) 305  (13) S
(21) 20130001  (22) 10.01.2013
(71) Лусине Карапетян (AM)
(72) Лусине Григорьевна Карапетян (AM)
(73) Лусине Карапетян, Ереван, ул. Баграмяна 56-
20 (AM)
(54) Подстаканник рекламный
(55)*

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 28-99 (11) 306  (13) S
(21) 20130002  (22) 04.02.2013
(71) Частный предприниматель Альберт Мадоян (AM)
(72) Альберт Мадоян (AM)
(73) Частный предприниматель Альберт Мадоян, 
Ереван. Проспект Комитаса, дом 39, кв. 67 (AM)
(54) Дымящийся ладан на палочке
(55)*

_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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