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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) 2740 (13) A
A01B 3/00

(21) AM20110148 (22) 25.10.2011
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Արամայիս Մյասնիկի Եսոյան (AM), Պարգև 
Արամայիսի Տոնապետյան (AM), Մանվել 
Ավետիքի Ալավերդյան (AM), Հայկ Դերենիկի 
Մկրտչյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM)
(54) Ոչ կապակցված հողերի ճակատային 
գութան
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
մեքենաշինությանը, մասնավորապես` հողի 
հիմնական մշակման մեքենաներին։

Ոչ կապակցված հողերի ճակատային 
գութանն ունի շրջանակ, դանակներ, հենա-
րանային անիվներ, աջ և ձախ շրջող իրան-
ներ, շրջգութանիկներ: Գութանն ունի շրջգու-
թա նիկներին ամրակցված ուղղաձիգ կանգ-
նակ՝ կարգավորման հնարավորությամբ: 
Շրջգութանիկները կանգնակի հետ հորիզո-
նական հարթության մեջ ունեն 30-45˚ թեքու-
թյուն և լրացուցիչ ունեն հավասարաչափ 
հեռավորությամբ տեղադրված մետաղական 
մատներ, որոնք ամրակցված են շրջգութա-
նիկներին հեղույսի ու անուրի միջոցով։

Ապահովվում է հողի մշակման բարձր որակ, 
2 նկ.։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2741 (13) A
A61C 5/00

(21) AM20130016 (22) 19.02.2013
(71) Հովհաննես Ռուբենի Գևորգյան (AM)
(72) Հովհաննես Ռուբենի Գևորգյան (AM), 
Վալերի Գուրգենի Տատինցյան (AM), Իրինա 
Լևոնի Մանուկյան (AM), Լյուդմիլա Վալերիի 
Տատինցյան (AM)
(73) Հովհաննես Ռուբենի Գևորգյան, 0035, 
Երևան, Մ. Ավետիսյան 1-ին փող. 49/2 (AM)
(54) Կաթնատամի ներպսակային ծայրատ

(57) Գյուտը վերաբերում է մանկական ստոմա-
տոլոգիային, մասնավորապես՝ կաթնատամների 
վերականգնման համար պրոթեզային կառուց-
վածքներին:

Կաթնատամի ներպսակային ծայրատը 
պատրաստված է կոմպոզիտ պլոմբանյութից 
և իր հիմքային մասով զբաղեցնում է ատամի 
պուլպար խոռոչը: Ծայրատը ամրանավորված 
է օրթոդոնտիկ մետաղալարից պատրաստ ված 
օմեգաձև գամիկով, ընդ որում, գամիկի ոտիկ-
ները հենված են ատամի դենտինին արմա-
տախողովակի ելանցքի մակարդակում:

Բարձրացվում են ներպսակային ծայրատի 
ամրությունը և ծայրատի ու կաթնատամի դեն-
տինի կցման հուսալիությունը, 2 նկ.:  

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2742 (13) A
C01B 3/00

(21) AM20120129 (22) 14.09.2012
(71) Ջանիկ Մամիկոնի Ճավրշյան (AM), Տիգրան 
Վահագնի Մամիկոնյան (AM)
(72) Ջանիկ Մամիկոնի Ճավրշյան (AM), Տիգրան 
Վահագնի Մամիկոնյան (AM)
(73) Ջանիկ Մամիկոնի Ճավրշյան, 0056, Երևան, 
Նոր Նորքի 3-րդ միկրոշրջան, Բաղյան 1, բն. 25 
(AM), Տիգրան Վահագնի Մամիկոնյան, 0056, 
Երևան, Նոր Նորքի 3-րդ միկրոշրջան, Բաղյան 
1, բն. 25 (AM)
(54) Կենսագազերից ջրածնի ստացման 
կայանք
(57) Գյուտը վերաբերում է արեգակնային էներ-
գետիկայի և կենսատեխնոլոգիայի բնագա-
վառներին և կարող է կիրառվել հատ կապես 
բնակլիմայական անբարենպաստ բարձր 
լեռնային և անապատային վայրերում։

Կայանքն ունի ռեակտոր: Ռեակտորն 
ունի կենսազանգվածի հավաքման և մշակման 
տարողություն, որի մեջ տեղակայված է 
խառնիչ: Կենսազանգվածի հավաքման և մշակ-
ման տարողությունն ունի կենսազանգվածի 
բեռնավորման անցք, արգասիքի և օգտագործ-
ված զանգվածի ելքային խողովակներ: Ռեակ-
տորը լրացուցիչ ունի ամոնիակ պարու նա-
կող գազային խառնուրդի մաքրման բլոկ և 
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ջրածին պարունակող գազային խառնուրդի 
մաքրման բլոկ, բնական և արհեստական 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթահարման 
բլոկներ, հիպերբոլական հայելի և ջրածնի 
կուտակման տարողություն: Ամոնիակ պարու-
նակող գազային խառնուրդի մաքրման բլոկի 
մուտքը փականի միջոցով միակցված է 
արգա սիքի ելքային խողովակին, իսկ ելքերը՝ 
համապա տասխանաբար ճառագայթահարման 
բլոկների մուտքերին: Ճառագայթահարման 
բլոկների ելքերը միակցված են ջրածին 
պարունակող գազային խառնուրդի մաքրման 
բլոկի մուտքին, որի ելքը պոմպի և փականի 
միջոցով միակցված է ջրածնի կուտակման 
տարողությանը: Կայանքը լրացուցիչ ունի երկու 
ռեակտոր և գազերի խառնարան: Լրացուցիչ 
առաջին ռեակտորն ունի կենսազանգվածի 
հավաքման և մշակման տարողություն, մեթան 
պարունակող գազային խառնուրդի մաքրման 
բլոկ, մեթանի կուտակման տարողություն: 
Լրացուցիչ առաջին ռեակտորի կենսազանգվածի 
հավաքման և մշակման տարողությունն ունի 
խառնիչ, կենսազանգվածի բեռնավորման անցք, 
արգասիքի և օգտագործված զանգվածի ելքային 
խողովակներ: Լրացուցիչ առաջին ռեակտորի 
արգասիքի ելքային խողովակը փականի միջոցով 
միակցված է մեթան պարունակող գազային 
խառնուրդի մաքրման բլոկի մուտքին, որի 
ելքը պոմպի և փականի միջոցով միակցված է 
մեթանի կուտակման տարողությանը: Լրացուցիչ 
երկրորդ ռեակտորն ունի գազերի խառնուրդի 
ընդունման ու փոխազդման տարողություն և 
ջրածնի կուտակման տարողություն: Գազերի 
խառնարանի մեկ մուտքը փականի միջոցով 
միակցված է ամոնիակ պարունակող գազային 
խառնուրդի մաքրման բլոկի ելքին: Գազերի 
խառնարանի երկրորդ մուտքը փականի 
միջոցով միակցված է մեթանի կուտակման 
տարողությանը, իսկ պոմպի և փականի միջոցով՝ 
մեթան պարունակող գազային խառնուրդի 
մաքրման բլոկի ելքին: Գազերի խառնարանի 
ելքը միակցված է լրացուցիչ երկրորդ ռեակտորի 
գազերի խառնուրդի ընդունման ու փոխազդման 
տարողության մուտքին, որի ելքը փականների և 
պոմպի միջոցով միակցված է լրացուցիչ երկրորդ 
ռեակտորի ջրածնի կուտակման տարողությանը:

Ապահովվում է կայանքի համապի տա-
նիությունը, 1 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2743 (13) A 
C05G 3/00
C09K 17/00

(21) AM20110154 (22) 07.11.2011
(71) Աշոտ Հովհաննեսի Բոլշիկյան (AM), Էդվին 
Մոքելի Խոդավերդի (IR), Աբդո Հայրապետյան 
(SY), Վարդան Հակոբի Թաշճյան (LB)
(72) Աշոտ Հովհաննեսի Բոլշիկյան (AM), Էդվին 
Մոքելի Խոդավերդի (IR), Աբդո Հայրապետյան 
(SY) Վարդան Հակոբի Թաշճյան (LB), Վանիկ 
Ստեփանի Ստեփանյան (AM), Համլետ Ստեփանի 
Չնավորյան (AM), Ռուբեն Բագրատի Յադոյան (AM)
(73) Աշոտ Հովհաննեսի Բոլշիկյան, 0010, Երևան, 
Նալբանդյան 50, բն. 68 (AM), Էդվին Մոքելի 
Խոդավերդի, 0046, Երևան, Տարոնցու 7/3, բն. 
28 (IR), Աբդո Հայրապետյան, 0035, Երևան, 
Լեփսիուսի 2, տուն 1 (SY), Վարդան Հակոբի 
Թաշճյան, 0052, Երևան, Զ. Քանաքեռցու 13 (LB)
(54) Ջրակլանող բաղադրանյութ գյուղա-
տնտեսական հողերի համար
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսու-
թյանը, մասնավորապես ջրակլանող բաղա-
դրանյութերին։

Ջրակլանող բաղադրանյութը ներառում է 
պոլիմեր, բենտոնիտ և կենսահումուս։  Որպես 
պոլիմեր վերցված է պոլիակրիլամիդ, իսկ 
բաղադրանյութի բաղադրամասերը վերցված 
են հետևյալ  հարաբերակցությամբ  (զանգվ.%). 
կենսահումուս 36,4 - 58,8, պոլիակրիլամիդ  2,2 
- 3,2, բենտոնիտ 39,0 - 60,5։ Պոլիակրիլամիդը  
առկա է 7-9%-անոց դոնդողի ձևով, իսկ 
բենտոնիտը` ՀՀ  Սարիգյուղի  հանքավայրի 
բենտոնիտային կավն  է։

Մշակաբույսերին մատակարարվում է 
միաժամանակ խոնավություն և սննդարար 
ու պահպանիչ նյութեր, նվազեցվում է հողի 
մշակված շերտի ջրագոլորշիացումը,  լավացվում 
են ջրաօդային ցուցանիշները։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2744 (13) A
C12G 3/00

(21) AM20120132 (22) 19.09.2012
(71) Գևորգ Մանուկյան (AM), Մարիանա Շահ-
բազյան (AM)
(72) Գևորգ Մանուկյան (AM), Մարիանա Շահ-
բազյան (AM)
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(73) Գևորգ Մանուկյան, 0052, Երևան, Քանաքեռ 
10–րդ փող. 8/2 (AM), Մարիանա Շահբազյան, 
0051, Երևան, Ն. Զարյան 3, բն. 51 (AM)
(54) Լիկյոր
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդարդյունա-
բերությանը, մասնավորապես՝ ալկոհոլային 
խմիչքներին՝ լիկյորներին։

Լիկյորը պարունակում է սերկևիլի սպիր-
տացված հյութ, վանիլի սպիրտացված լուծույթ, 
65.8%-անոց շաքարի օշարակ, կիտրոնաթթու, 
սպիրտաջրային լուծույթ, նռան սպիրտային 
թուրմ և թեյավարդի սպիրտային թուրմ, բաղա-
դրամասերի հետևյալ հարաբերակցությամբ  
(կգ, լ/1000 դալ). սերկևիլի սպիրտացված հյութ՝        
5195,0-5200,0 լ, վանիլի սպիրտացված լուծույթ՝  
1,8-2,0 լ, շաքարի օշարակ՝ 2560,0-2565,0 լ, 
կիտրոնաթթու՝ 1,6-1,8 կգ, նռան սպիրտային 
թուրմ՝  721,0-725,0 լ, թեյավարդի սպիրտային 
թուրմ՝ 182,0-184,0 լ, սպիրտաջրային լուծույթ՝ 
մնացածը, մինչև լիկյորի 23% թնդություն։

Բարձրացվում են խմիչքի համային հատկու-
թյունները։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2745 (13) A
G01M 9/00

(21) AM20120104 (22) 14.07.2012
(71) Զոհրաբ Ալեքսանդրի Մինասյան (AM), 
Նաիրա Կնյազի Մանասյան (AM)

(72) Զոհրաբ Ալեքսանդրի Մինասյան (AM), 
Նաիրա Կնյազի Մանասյան (AM)
(73) Զոհրաբ Ալեքսանդրի Մինասյան, 3104, 
Գյումրի, Աբովյան 129, բն. 10 (AM), Նաիրա 
Կնյազի Մանասյան, 3101, Գյումրի, Մանուշյան 
6ա, բն. 30 (AM)
(54) Հագուստի ջերմապաշտպանիչ հատկու-
թյունների փորձարկման համակարգ
(57) Հագուստի ջերմապաշտպանիչ հատ-
կությունների փորձարկման համակարգն 
ունի փորձարարական տեղամաս և դրա մեջ 
արտաքին միջավայրի օդերևութաբանական 
պայմանների մոդելավորման և վերահսկման 
հանգույցներ: Համակարգն իրականացված է 
հորիզոնական տեղադրված աերոդինամիկական 
խողովակի տեսքով: Համակարգը կազմված է 
կենտրոնախույս օդափոխիչից և դրան միակցված 
փորձարկման տեղամաս ունեցող ուղղանկյուն 
հատվածքով խողովակից: Խողովակի մեջ 
հաջորդաբար տեղակայված են իր առանցքի 
շուրջը պտտվելու հնարավորությամբ սողնակ, 
գազային հաշվիչ, օդի խոնավացման հանգույց: 
Խողովակի փորձարարական տեղամասում 
տեղակայված է խոնավաչափ և ջրով լցված 
սնամեջ մանեկեն: Սնամեջ մանեկենի ջրի 
մեջ տեղադրված են էլեկտրական շարժիչին 
միացված խառնիչ և ջերմաչափ: Մանեկենը 
տեղակայված է սկավառակի վրա՝ պտտվելու 
հնարավորությամբ:

Պարզեցվում է կառուցվածքը, 4 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) 320  (13) U
B01D 35/00

(21) AM20130014U (22) 11.02.2013
(71) Արա Հովսեփյան (AM)
(72) Արա Հովսեփյան (AM)
(73) Արա Հովսեփյան, 0002, Երևան, Բուզանդի 
101, բն. 8 (AM)
(54) Օդի մաքրման սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում շրջակա 
միջավայրի պահպանությանը, մասնավորապես 
օդի մաքրման սարքերին:

Օդի մաքրման սարքն ունի օդի ներծծման 
ու արտաթողման խողովակներ և զտման 
հանգույց: Արտաթողման խողովակի ստորին 
հատվածը ներկված է մուգ գույնով՝ ըստ գույների 
դասակարգման, իսկ վերինը՝ բաց գույնով: 
Խողովակի տորին հատվածի երկարությունը 
երկու անգամ ավելի մեծ է, քան վերին 
մասի երկարությունը: Ներծծման խողովակը 
կոնաձև է և միակցված է արտաթողման 
խողովակի ստորին հատվածի հիմքին: Զտման 
հանգույցը իրականացված է HEPA տիպի 
լվացվող ստվարաթղթե զտիչի տեսքով: Զտիչը 
տեղակայված է արտաթողման խողովակի 
ծայրամասում՝ խողովակի մեջ: Արտաթողման 
խողովակի ծայրամասին բացակով ամրակցված 
է պաշտպանիչ գլխանոց:

Պարզեցվում է կառուցվածքը, նվազեցվում 
է ինքնարժեքը, 1 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 321  (13) U 
F24J 2/00
H01L 31/00
C02F 1/00

(21) AM20130007U (22) 05.02.2013

(71) Արսեն Ալբերտի Հակոբյան (AM)
(72) Արսեն Ալբերտի Հակոբյան (AM), Արուսյակ 
Ռաֆիկի Հակոբյան (AM), Ահարոն Առաքել (AU)
(73) Արսեն Ալբերտի Հակոբյան, 0037, Երևան, 
Արաբկիրի 51-րդ փող. 9, բն. 118 (AM)
(54) Արևային էներգիական սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է արևատեխնիկային, 
մասնավորպես՝ արևային էներգիական կերպա-
փոխիչ կայանքներին, որոնք կոչված են բա-
վա րարելու մարդու էլեկտրական էներգիայի, 
խմելու ջրի և ջերմության կարիքները: Այն 
կարող է օգտագործվել ծովամերձ շրջաննե րում, 
արտակարգ իրավիճակներում` նավերի վրա, 
բանակում, հոսպիտալնե րում, մեկուսացման 
պայմաններում, ինչպես նաև անհատական 
տնտեսություններում: 

Արևային էներգիական համակցված սարքն 
ունի կրող կառուցվածքի վրա տեղակայված 
լուսաթափանց արտաքին շերտ, դրա տակ 
հաջորդաբար տեղակայված իրար հպվող 
աղային լուծույթի թորման հանգույց իր մուտքի 
ու ելքի կցախողովակներով և հոսանուտ 
ջերմափոխանակիչի հանգույց իր մուտքի ու 
ելքի կցախողովակներով: Թորման հանգույցը 
բազմաստիճան մեմբրանային է և արտաքին ու 
ներքին երեսակողմերում ունի ջերմահաղոր դիչ 
շերտ: Սարքը լրացուցիչ ունի ֆոտոէլեկտրական 
կերպա փոխման հանգույց, որը կատարված է 
թորման հանգույցի արտաքին ջերմահաղորդիչ 
շերտի մակերևու յթի վրա տեղակայված 
արեգակնային տարրերի մարտկոցի տեսքով: 
Սարքի բաղկա ցուցիչ շերտերն ու հանգույցները 
կարող են իրականացվել ինչպես տափակ, 
այնպես էլ գլանաձև, իսկ կրող կառուցվածքը 
կարող է կատարվել հայելային պարաբոլային 
գլանի կամ հայելային պարաբոլոիդի կամ 
Ֆրենելի ոսպնյակի տեսքով:

Բարձրացվում են սարքի համապի տա-
նիությունը և օ.գ.գ.-ն, 11 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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ՄԱՍ 1
 

14

№ 5
29 .05 . 20 13

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված
  արդյունաբերական    նմուշների մասին 

(51) 01-01 (11) 307  (13) S
(21) 20130018  (22) 28.03.2013
(71) Նաիրա Գառնիկի Բալասանյան (AM), 
Գառնիկ Արմենի Բրուտյան (AM)
(72) Նաիրա Բալասանյան (AM), Գառնիկ 
Բրուտյան (AM)
(73) Նաիրա Գառնիկի Բալասանյան, Երևան, 
Նաիրի Զարյան 122 (AM), Գառնիկ Արմենի 
Բրուտյան, Երևան, Նաիրի Զարյան 122 (AM)
(54) Սենդվիչի հաց

(55)

_____________________

(51) 09-03 (11) 308 (13) S
(21) 20120049  (22) 23.11.2012
(71) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ (AM)
(72) Հեղինակի անունը չի հրապարակվում
(73) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունու 73 (AM)
(54) Տուփ քաղցրավենիքի համար
(55)

_____________________

(51) 09-03 (11) 309  (13) S
(21) 20120045  (22) 23.11.2012
(71) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ (AM)
(72) Հեղինակի անունը չի հրապարակվում
(73) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունու 73 (AM)
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29 .05 . 20 13

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(54) Տուփ քաղցրավենիքի համար կոնֆետի 
տեսքով
(55)

_____________________

(51) 09-03 (11) 310  (13) S
(21) 20120044  (22) 23.11.2012
(71) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ (AM)
(72) Հեղինակի անունը չի հրապարակվում
(73) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունու 73 (AM)
(54) Տուփ քաղցրավենիքի համար՝ պորտֆել
(55)

_____________________

(51) 11-01 (11) 311  (13) S
(21) 20130007  (22) 04.03.2013
(71) Աննա Էդվարդի Ավագյան (AM)
(72) Աննա Ավագյան (AM)
(73) Աննա Ավագյան, Երևան, Կոնդի փ., տուն 
44 (AM)
(54) Ոսկերչական իրեր` մատանիներ (26 
տարբերակ)
(55)
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_____________________
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(51) 11-01 (11) 312  (13) S
(21) 20130006  (22) 04.03.2013
(71) Աննա Էդվարդի Ավագյան (AM)
(72) Աննա Ավագյան (AM)
(73) Աննա Ավագյան, Երևան, Կոնդի փ., տուն 
44 (AM)
(54) Ոսկերչական իրեր` ականջօղ, ճարմանդ 
(17 տարբերակ)
(55)
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_____________________
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(51) 11-01 (11) 313  (13) S
(21) 20130005  (22) 04.03.2013
(71) Աննա Էդվարդի Ավագյան, Երևան, Կոնդի 
փ., տուն 44 (AM)
(72) Աննա Ավագյան (AM)
(73) Աննա Ավագյան, Երևան, Կոնդի փ., տուն 
44 (AM)
(54) Ոսկերչական իրեր` մանյակ, ապարանջան, 
կուլոն, մետաղադրամ (41 տարբերակ)
(55)
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_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար
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(210) 20120190 (111) 19731
(220) 10.02.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 10.02.2022
(730) Մհեր Վարդանի Ավետիսյան, Երևան, 

Արտաշիսյան 73, բն. 19, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(511) 
դաս 1 .  քիմիական նյութեր,  որոնք 

նախա տեսված են օգտագործելու արդյու-
նաբերական և գիտական նպատակներով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգեգործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ.  պարարտանյո ւթեր. 
կրակ մարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպա-
տակներով օգտագործելու համար.

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

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

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

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

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

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղ յա կառուցվածքներ և 
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղի ների 
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետա-
ղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա 
խողովակներ. անկիզելի պահարաններ. 
սովորական մետաղներից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. հ              
անքանյութեր.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյու-
թեր. իրեր մաքրման նպատակների համար. 
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի (բացառությամբ շինարարական 
ապակու ) .  ապակյա,  հախճապակյա և 
ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

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

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

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.
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դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ.

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

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

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

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

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

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

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

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

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա-
կան վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում.

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

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

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

____________________

(210) 20120618 (111) 19732
(220) 07.05.2012 (151) 02.05.2013
  (181) 07.05.2022
(730) «Ջերմուկ մայր գործարան» ՓԲԸ, 

Ջերմուկ, Գործարանային 1, AM
(442) 03.08.2012
(540)

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

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

(511) 
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր:  

____________________
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(210) 20120866 (111) 19733
(220) 03.07.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 03.07.2022
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US
(442) 06.09.2012
(310) 20120652   (320) 11.05.2012   (330) AZ
(540)

(526) «PRODERMA» տարրն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 3. լվացող, սպիտակեցնող պատրաս-

տուկներ և այլ նյութեր կենցաղում օգտագործման 
համար. պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպազերծման և հղկամշակման 
համար. օճառներ ոչ անձնական օգտագործման 
համար. օդի և սպիտակեղենի թարմացման 
պատրաստուկներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121030 (111) 19734
(220) 01.08.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 01.08.2022
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 17.10.2012
(540)

(511) 
դաս 12. շարժիչային ցամաքային տրանս-

պորտային միջոցներ, մասնավորապես՝ ավտո-
մոբիլներ, արտաճանապարհային տրանս-
պորտային միջոցներ, բեռնատարներ և ֆուր-
գոններ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121031 (111) 19735
(220) 01.08.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 01.08.2022
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 17.10.2012
(540)

(511) 
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային 

միջոցներ և դրանց մասեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121138 (111) 19736
(220) 22.08.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 22.08.2022
(730) Ռոռաջ Թրեյդ ԼԼՔ, US
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաս-
տուկ ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմե-
տիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. 
ատամի փոշիներ և մածուկներ. հղկանյութեր, 
համպար (օծանելիք), կենցաղային հակադիրտեր, 
կենցաղային հակաստատիկներ, հոտավետ 
(բուրավետ) նյութեր (եթերային յուղեր), հոտավետ 
նյութեր օդի համար. հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր ամոքահունց խմորից պատրաստվող 
հրուշակեղենի համար (եթերային յուղեր), 
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր ըմպելիքների 
համար (եթերային յուղեր), աերոզոլ բերանի 
խոռոչի թարմացման համար, սեղմված օդով 
բալոններ` փոշու մաքրման և հեռացման համար. 
բալասաններ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. փայլեր 
շուրթերի համար. հղկաքարեր ողորկման համար, 
հղկաթուղթ, զմռնիտի թուղթ, ողորկման թուղթ, 
կոսմետիկական վազելին, վաքս (գուտալին), 
կոշիկի կուպր, բամբակ կոսմետիկական նպա-
տակների համար, հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրումնավետացման 
համար. բամբակե տամպոններ, կոշտ կալիչի 
վրա, կոսմետիկական նպատակների համար. 
հոտավետ (բուրավետ) ջուր, ժավելաջուր, 
նարդոսի ջուր, անուշաբույր ջուր, մոմ սպի-
տակեղենի համար,մոմ հատակի համար, 
հատակի մոմ սահելուց պաշտպանելու համար, 
մոմ բեղերի համար, դերձակի մոմ, մոմեր 
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կահույքի և հատակների փայլեցման համար, 
մոմեր կոշիկների և երկարաճիտ կոշիկների 
համար. ժելեր մերսման համար, բացա-
ռությամբ` բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. հելիոտրոպին, ատամների 
սպիտակեցման համար ժելեր. գերանիոլ 
(խորդենու յուղ), շպար, տնային կենդանիների 
համար հոտազերծիչներ. հոտազերծիչներ մարդու 
և կենդանիների համար. հատակի հեղուկներ 
սահելուց պաշտպանելու համար, հոտավետ 
ծառեր, օծանելիք. հեղուկներ ապակիների, 
այդ թվում՝ հողմապակիների, մաքրման 
համար. յուղեր կոսմետիկական նպատակների 
համար, հրաբխային մոխիր մաքրման համար, 
օծանելիքային իրեր, դեկորատիվ փոխատիպ 
նկարներ կոսմետիկական նպատակների 
համար, իոնոն (օծանելիքային) հղկաքարեր, 
մատիտներ հոնքերի համար, կոսմետիկական 
մատիտներ, սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյութեր), 
մետաղների կարբիդներ (հղկանյութեր), ալյու-
մինային շիբեր (հականեխիչներ), կիզելգուր 
ողորկման համար, սոսինձներ արհեստական 
թարթիչների ամրացման համար, սոսինձներ 
դնովի մազերի ամրացման համար, օճառածառի 
կեղև լվացքի համար, կորունդ (հղկանյութ), 
ներկանյութեր (լեղակ) սպիտակեղենի համար, 
ներկանյութեր մորուքի և բեղերի համար, 
ներկանյութեր հարդարանքի (արդուզարդի) 
համար, կոսմետիկական ներկանյութեր, 
օսլա (ապրետուր). օսլա սպիտակեղենին 
փայլ հաղորդելու համար. կոսմետիկական 
քսուքներ. կոսմետիկական սպիտակեցնող 
քսուքներ. քսուքներ, մոմեր մաշկի համար. 
կրոկուս (հղկանյութ). խունկ. լաք մազերի 
համար (աերոզոլ). լաքեր եղունգների համար. 
սափրվելու լոսյոններ. լոսյոններ մազերի համար. 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական դիմակներ. յուղեր 
օծանելիքների և հոտավետ (բուրումնավետ) 
միջոցների համար. կոսմետիկական յուղեր. 
հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. եթերային 
յուղեր մայրի ծառից. եթերային յուղեր կիտրոնից. 
յուղեր, որոնք ծառայում են որպես մաքրող 
միջոցներ. բերգամոտի յուղ. գաուլտերյան յուղ. 
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. նշի յուղ. վարդի 
յուղ. տերպենթինի յուղ ճարպազերծման համար. 
կպչուն նյութեր կոսմետիկական միջոցների 
համար. կավիճ սպիտակեցման համար. մաքրող 

կավիճ. նշի կաթ կոսմետիկական նպատակ-
ների համար. հարդարանքի կաթ. մուշկ. օճառ-
ներ. ախտահանող օճառներ. հոտազերծող 
օճառ ներ. օճառներ սափրվելու համար. 
գործվածքների երանգները վերականգնող 
օճառներ. հատով օճառներ հարդարանքի 
համար. բուժիչ օճառներ. օճառներ քրտնելու 
դեմ.օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. նշի օճառ. 
դաղձ օծանելիքի արտադրության համար. 
կոսմետիկական հավաքածուներ. զմռնիտ. 
պիտակներ եղունգ ների համար. արհեստական 
եղունգներ. խունկի փայտիկներ. շնչառության 
թարմացման համար բարակ փայտիկներ. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). հիմքեր ծաղկային 
օծանելիքների համար. մածուկներ ողորկման 
համար. մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի 
համար. ատամի մածուկներ, փոշիներ.պեմզա 
(չեչաքար) ջրածնի պերօքսիդ կոսմետիկական 
նպատակների համար.  հղկապաստառ. 
զմռնիտային պաստառ ապակե հղկանյութով. 
շրթներկ. շրթներկեր կոսմետիկական նպատակ-
ների համար. պատրաստուկներ սափրվելու 
համար. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. պատրաստուկներ հիգիենիկ 
նպատակների համար, որոնք վերաբերում են 
օծանելիքին, կոսմետիկային և հարդարանքին 
(արդուզարդին). պատրաստուկներ մազերի 
գանգրացման համար.պատրաստուկներ անձ-
նական հիգիենայի համար, հոտազերծիչներ. 
պատրաստուկներ լվացք թրջելու համար.
պատրաստուկներ գործիքներ սրելու համար. 
պատրաստուկներ գործվածքները կոկելու 
(օսլայելու) համար. պատրաստուկներ կաշվի 
գունազերծման համար. պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզների ողորկման համար.
պատրաստուկներ ողորկման կամ փայլ հաղոր-
դելու համար. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 
ողողման համար (բացառությամբ բժշկա-
կան նպատակներով օգտագործվողների). 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար.պատրաստուկներ սպիտակեղենին 
փայլ հաղորդելու համար. պատրաստուկներ 
լվանալիս սպիտակեղենի փափկացման 
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
պատրաստուկներ չոր մաքրման համար. 
պատրաստուկներ շպարը հեռացնելու հա-
մար. պատրաստուկներ ներկերի հեռացման 
համար. պատրաստուկներ լաքերի հեռացման 
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համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի 
վրայից մոմի հեռացման համար. հալվեյով 
պատրաստուկներ կոսմետիկական նպա տակ-
ների համար. արևապաշտպանիչ պատրաս-
տուկներ. պատրաստուկներ ժանգի հեռացման 
համար. պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար.պատրաստուկներ մաքրման համար. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզ-
ների մաքրման համար. պատրաստուկներ 
պատի պաստառների մաքրման համար.
պատրաստուկներ ջրհորդանների մաքրման 
համար. կենցաղային քիմիական պատ-
րաստուկներ սպիտակեղենը լվանալիս գույ-
ների վերականգնման համար. դիմափոշի 
շպարի համար. ալմաստի փոշի (հղկանյութ). 
լուծույթներ մաքրման համար. արհեստական 
թարթիչներ. կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. սաֆրոլ. բևեկ-
նայուղ ճարպազերծման համար. հոտավետ 
խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. սոդա 
սպիտակեցման համար. սոդա լվացքի, մաքրման 
համար. աղեր լոգանքների համար (բացա-
ռությամբ բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների). աղեր սպիտակեցման 
համար. ողորկման բաղադրություններ կաշվի 
համար. բաղադրություններ հոտավետ նյու-
թերով ծխեցման համար.անուշադրի սպիրտ 
( լվացող,  մաքրող միջոց) .  կապակցող 
միջոց ներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի 
համար. միջոցներ հետքերի հեռացման 
համար. միջոցներ շպար անելու համար. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի 
համար. միջոցներ մազերի ներկման համար. 
չեզոքացնող միջոցներ մշտագանգրացման 
համար. կոսմետիկական միջոցներ թարթիչ ների 
համար. միջոցներ մազերի հեռացման համար 
(դեպիլյատորներ). կոսմետիկական միջոցներ 
մաշկի խնամքի համար. միջոցներ կոշիկի 
մաքրման համար. կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների 
և հոնքերի ներկման համար. լվացող միջոցներ 
(բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկա-
կան նպատակների համար օգտագործվողների). 
ճարպազերծող միջոցներ (բացառությամբ 
արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտագործվողների). գունազրկող միջոցներ 

կոսմետիկական նպատակների համար. հար-
դարանքի (արդուզարդի) միջոցներ քրտնելու 
դեմ. հարդարանքի (արդուզարդի) տալկ. 
տերպեններ (եթերային յուղեր). շամպուններ. 
շամպուններ սենյակային կենդանիներին լվա-
նալու համար.չոր շամպուններ. ապակե հղկա-
թուղթ. սոդայական մոխրաջուր. ծաղկային 
լուծամզուքներ (օծանելիքային). եթերային էսեն-
ցիաներ (բնահյութեր). էսենցիա (բնահյութ) 
բադիանից.անանուխային էսենցիա (եթերայուղ). 
բույսերին փայլ հաղորդելու համար միջոցներ. 
լվացող միջոցներով տոգորված լաթեր մաքրման 
համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
միանձնուհիների լանջապանակներ. շարֆեր 
(պարանոցի թաշկինակներ). հագնելու սպիտա-
կեղեն. քրտինք կլանող (ներծծող) հագնելու 
սպիտակեղեն. բանվորական բլուզներ.նա-
վաստու բլուզներ. բոաներ (կանացի վզպատ-
ներ(վզամորթիներ), գորժետներ). կիսա-
կոշիկներ. բրիջներ. տաբատներ (անդրա-
վարտիքներ). բուտսեր (ֆուտբոլային). կրծկալ-
ներ. հագուստի օձիքներ. հանովի օձիքներ. 
ներդիրներ շապիկների (բլուզների) համար. 
քողեր (շղարշներ).կրկնակոշիկներ. փողկապ-
ներ. ժապավենակապ փողկապներ. գամաշներ 
(ճարմանդներ). զանկապաններ. կոշիկների 
ճտքեր. բաճկոնակներ (ժիլետներ). սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. տրիկոտաժեղեն. կրունկ ներ.
վարտիքներ (փոխաններ). կամզոլներ. գլխա-
նոցներ. բոլորագլխարկների շրջանակներ. 
գրպանիկներ.գրպաններ հագուստի համար. 
կաշնեներ. հովարներ գլխարկների համար. 
զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ (հագուստ). 
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար. 
իրանակալներ. կոստյումներ.լողազգեստներ. 
դիմակահանդեսի կոստյումներ. լողափի 
զգեստներ. բաճկոններ. ձկնորսական բաճ-
կոններ. շքազգեստներ (սպասավորների). լիֆեր. 
կարճ թևքերով մայկաներ.բազկապատներ 
(թևքածալեր). կրծքակալներ. թիկնոցներ. 
մանտո (կանացի լայն վերարկու, հիմնականում 
մորթեղենից). մորթիներ (հագուստ). թաթ-
մաններ. խույրեր (եկեղեցական գլխարկ). մուֆ-
տաներ, ձեռնամուշտակներ (հագուստ). ոչ 
էլեկտրականությամբ տաքացվող մուֆտաներ 
ոտքերի համար. կոշիկների կրնկատակեր. 
մանկական կրծքակալներ (բացառությամբ 
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թղթից պատրաստվածների). մորթե թիկնոցներ. 
ականջակալներ (հագուստ). գուլպաներ. լողի 
կոշիկ (ոտնաման). լողափի կոշիկ (ոտնաման). 
սպորտային կոշիկ (ոտնաման).կոշիկ (ոտնաման). 
թղթե հագուստ. վերնազգեստ. պատրաստի 
հագուստ. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. հագուստ հեծանվորդների համար.հա-
գուստ մարմնամարզիկների համար. հագուստ 
գաբարդինից. հագուստ ջերսիից. հագուստ 
արհեստական կաշվից. կաշվե հագուստ. 
տրիկոտաժե հագուստ. համազգեստ. հագուստ 
(զգեստ). մետաղե եզրակ կոշիկների համար. 
օրարի (եկեղեցական հագուստ). վերարկուներ. 
եղջրվամուշտակներ. խանձարուրներ (բարուր-
ներ). կնգուղով վերարկու (համակցված). 
ձեռնոցներ (հագուստ). պիժամաներ (ննջա-
զգեստներ). լողազգեստներ. վզպատներ. 
զգեստներ. անջրանցիկ անձրևանոցներ.գլխա-
կապեր (գլխի ծածկոցներ). կախակապեր. 
կապեր կիսագուլպաների համար. կապեր 
գուլպաների համար.պատրաստի աստառներ 
(հագուստի տարրեր). թևատակեր (կռնատակեր). 
ներբաններ (կոշկատակեր). տաբատակալներ. 
քուղերով կիսակոշիկներ. գոտիներ (հագուստ).
գոտի-քսակներ (դրամապանակներ). նորածնի 
օժիտ. կոշիկի սահելը խոչընդոտող հար մա-
րանքներ. պուլովերներ. գուլպաների կրկնա-
կրունկներ. ռանտեր կոշիկների համար.
շուրջառներ (եկեղեցական զգեստ). շապիկներ 
(բլուզներ). սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ 
(ոտնամաններ). ճտքավոր (երկարաճիտ) կոշիկ-
ներ. սարիներ. սվիտերներ. կոշկերեսներ.
միջատակեր. պատմուճաններ (պարեգոտներ). 
կիսավարտիքներ. մարմնամարզական (կիսա)
կոշիկներ. տնային (կիսա)կոշիկներ. (կիսա)
կոշիկներ. չալմաներ (տուրբաններ). գլխարկներ 
(գլխի ծածկոցներ). գոգնոցներ (հագուստ). 
խալաթներ. կոշիկների քթամասեր (ծայրեր). 
շորագլխարկներ (կապագլխարկներ) ջրցողի 
(ցնցուղի) համար. գուլպաներ. քրտինք կլանող 
(ներծծող) գուլպաներ. շալեր. թասակներ (կլոր, ոչ 
խորը, առանց եզրերի գլխարկ). լողագլխարկներ. 
շարֆեր (վզարկուներ). սեպեր բուտսերի համար.
մանկական վարտիքներ. փողքաժապավեններ 
(ներբաներիզներ). մուշտակներ, քուրքեր. 
էսպադրիլներ (քաթանե տնային կոշիկներ 
պարանե ներբանով). շրջազգեստներ. տակի 
շրջազգեստներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121139 (111) 19737
(220) 22.08.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 22.08.2022
(730) Գալդերմա Ս.Ա., CH
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք և 

պատրաստուկներ, մասնավորապես՝ անզգա-
յացնող միջոցներ, ցավազրկող միջոցներ. 
հականեխիչ միջոցներ. ցավազրկող և ան-
զգայացնող բաղադրություններ՝ տեղային, 
տրանսդերմալ կամ լորձաթաղանթի համար 
նախատեսված թրջոցների համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121140 (111) 19738
(220) 22.08.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 22.08.2022
(730) Գալդերմա Ս.Ա., CH
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք և 

պատրաստուկներ, մասնավորապես՝ անզգա-
յացնող միջոցներ, ցավազրկող միջոցներ. 
հականեխիչ միջոցներ. ցավազրկող և ան-
զգա յացնող բաղադրություններ՝ տեղային, 
տրանսդերմալ կամ լորձաթաղանթի համար 
նախատեսված թրջոցների համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121236 (111) 19739
(220) 06.09.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 06.09.2022
(730) Աբրո Ինդասթրիզ, Ինք., US
(442) 20.12.2012
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(540)

(511) 
դաս 1. չմշակված էպօքսիդային խեժեր:

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20121397 (111) 19740
(220) 12.10.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 12.10.2022
(730) «Արտէքսիմ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 

5ա, բն. 212, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511) 

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

(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20121411 (111) 19741
(220) 16.10.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 16.10.2022
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

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

____________________

(210) 20121412 (111) 19742
(220) 16.10.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 16.10.2022
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

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

____________________

(210) 20121465 (111) 19743
(220) 26.10.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 26.10.2022
(730) Հերբալայֆ Ինթըրնեշնլ, Ինք., US
(442) 20.12.2012
(540)



ԳՅՈՒՏԵՐ

52

ՄԱՍ 1

52

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 5 

29 .05 . 20 13

(511) 
դաս 30. սուրճի, շոկոլադի և թեյի հիմքով 

ըմպելիքներ. թեյեր, սուրճ, շոկոլադ, կակաո. 
խորտիկներ, թեթև ուտեստներ. փոշիներ թեյի և 
կակաոյի հիմքով ըմպելիքների պատրաստման 
համար. փոշիներ խոտաբույսային սննդային 
ըմպելիքների պատրաստման համար. խոտա-
բույսային թեյեր և թուրմեր, խոհանոցային 
խոտեր և կանաչիներ. խոտաբույսային թեյեր 
սննդային նպատակների համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121506 (111) 19744
(220) 07.11.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 07.11.2022
(730) Վահե Չանգլյան, Երևան, Պուշկինի 36, 

բն. 2, AM
(442) 20.11.2012
(540)

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

____________________

(210) 20121507 (111) 19745
(220) 07.11.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 07.11.2022
(730) Վահե Չանգլյան, Երևան, Պուշկինի 36, 

բն. 2, AM
(442) 20.11.2012
(540)

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

____________________

(210) 20121553 (111) 19746
(220) 20.11.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 20.11.2022
(730) «Ապառաժ մայնինգ» ՍՊԸ, Երևան, 

Դեղոյան 25, AM
(442) 20.12.2012
(540)

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

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 

քսուքներ. 
դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 

պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. 
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 

սարքավորումների տեղակայում.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ:  

____________________

(210) 20121564 (111) 19747
(220) 22.11.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 22.11.2022
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(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(442) 07.12.2012
(540)

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույք ներ 
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 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

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

____________________

(210) 20121618 (111) 19748
(220) 30.11.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 30.11.2022
(730) «Պոլ էյրտուր» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն, 

1-ին փող., 2-րդ նրբ., տուն 2ա, AM
(442) 20.12.2012
(540)

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

(511) 
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20121619 (111) 19749
(220) 30.11.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 30.11.2022
(730) «Պոլ էյրտուր» ՍՊԸ, Երևան, 

Դավիթաշեն, 1-ին փող., 2-րդ նրբ., տուն 
2ա, AM

(442) 20.12.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և փիրու-
զագույն գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20121620 (111) 19750
(220) 30.11.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 30.11.2022
(730) «Արինսայթս» ՍՊԸ, Երևան, Բաշինջաղյան 

191, բն. 12, AM
(442) 17.01.2013
(540)

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

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. մարկետինգ, 
մարկետինգային և սոցիոլոգիական հարցումներ 
և հետազոտություններ.
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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) 20121621 (111) 19751
(220) 30.11.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 30.11.2022
(730) «Արինսայթս» ՍՊԸ, Երևան, Բաշինջաղյան 

191, բն. 12, AM
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. մարկետինգ, 
մարկետինգային և սոցիոլոգիական հարցումներ 
և հետազոտություններ.

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) 20121640 (111) 19752
(220) 05.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 05.12.2022
(730) Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարան 

ԱԿ, Երևան, Մոսկովյան 3, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(526) «ԲԻԶՆԵՍ ԿԵՆՏՐՈՆ» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի վարձով տրամա-

դրում, անշարժ գույքի կառավարում:  
____________________

(210) 20121646 (111) 19753
(220) 06.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 06.12.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անիկ Եգորյան, 

Երևան, Բաղրամյան 58, 75/1, AM
(442) 20.12.2012
(540)

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

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

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործակալություն:  

____________________

(210) 20121666 (111) 19754
(220) 07.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 07.12.2022
(730) Ջեք Դենիելս Փրոփերթիզ, Ինք., Դելավերի 

նահանգ, US
(442) 17.01.2013
(540)

(526) «RARE TENNESSEE WHISKEY» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, ներառյալ 

թորած սպիրտային խմիչքներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20121746 (111) 19755
(220) 25.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 25.12.2022
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, 

ք. Երևան, Շովրոյան 5, AM
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

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

____________________

(210) 20120185 (111) 19756
(220) 09.02.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 09.02.2022
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

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

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

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

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

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կենդա-
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգե-
գործական և անտառային ծառայություններ: 

____________________
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(210) 20121093 (111) 19757
(220) 14.08.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 14.08.2022
(730) «Թամարա ֆրութ» ՓԲԸ, ՀՀ, Արագածոտնի 

մարզ, գյուղ Կարբի, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. տարաներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

____________________

(210) 20121094 (111) 19758
(220) 14.08.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 14.08.2022
(730) «Թամարա ֆրութ» ՓԲԸ, ՀՀ, Արագածոտնի 

մարզ, գյուղ Կարբի, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(554) Ծավալային նշան

(511) 
դաս 21. տարաներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճար-
պեր:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121095 (111) 19759
(220) 14.08.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 14.08.2022
(730) «Թամարա ֆրութ» ՓԲԸ, ՀՀ, Արագածոտնի 

մարզ, գյուղ Կարբի, AM
(442) 06.09.2012
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. տարաներ.
դաս 29. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. կաթ 

և կաթնամթերք.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:
(740) Ա. Նազարյան

____________________
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(210) 20121096 (111) 19760
(220) 14.08.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 14.08.2022
(730) «Թամարա ֆրութ» ՓԲԸ, ՀՀ, 

Արագածոտնի մարզ, գյուղ Կարբի, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. տարաներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

____________________

(210) 20121369 (111) 19761
(220) 04.10.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 04.10.2022
(730) Օբշեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ-

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

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

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

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

____________________

(210) 20121400 (111) 19762
(220) 15.10.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 15.10.2022
(730) «ԷյԱյՓի ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ, VG
(442) 05.11.2012
(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. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր: 

____________________

(210) 20121456 (111) 19763
(220) 25.10.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 25.10.2022
(730) «Տ.Ն.Վ. - Գործընկերներ» ՍՊԸ, Երևան, 

Կոմիտասի 16, AM
(442) 05.11.2012
(540)

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:  
____________________

(210) 20121457 (111) 19764
(220) 25.10.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 25.10.2022
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(730) «Տ.Ն.Վ. - Գործընկերներ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտասի 16, AM

(442) 05.11.2012
(540)

(511) 
դաս 43. սրճարան: 

____________________

(210) 20121504 (111) 19765
(220) 07.11.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 07.11.2022
(730) «Արենիի գինու գործարան» ՓԲԸ, Վայոց 

Ձորի մարզ, գյուղ Արենի, AM
(442) 20.11.2012
(540)

(526) Բացի «Արենիի Գինու Գործարան» 
և «ԼԵՌՆԱՇԵՆ» (ռուս.) գրառումներից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահապանվում է կարմիր, կանաչ, 
սպիտակ, սև, ոսկեգույն և նարնջագույն 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 33. գինի: 

____________________

(210) 20121505 (111) 19766
(220) 07.11.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 07.11.2022
(730) «Արենիի գինու գործարան» ՓԲԸ, Վայոց 

Ձորի մարզ, գյուղ Արենի, AM

(442) 20.11.2012
(540)

(526) Բացի «ARENI WINE FACTORY» գրառումից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 33. գինի: 

____________________

(210) 20121543 (111) 19767
(220) 19.11.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 19.11.2022
(730) Բերգլենդ Ինվեսթ Ս.Ա., VG
(442) 20.12.2012
(540)

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

(511) 
դաս 29. արևածաղկի ձեթ, սննդային յուղեր 

և ճարպեր:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20121566 (111) 19768
(220) 22.11.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 22.11.2022
(730) «Պոլիտան» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 8, 

306-309 սենյակ, AM
(442) 20.12.2012
(540)

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

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

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

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

____________________

(210) 20121590 (111) 19769
(220) 27.11.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 27.11.2022
(730) «Տեքսուորլդ» ՍՊԸ, Երևան, Ուլնեցու 66, AM
(442) 20.12.2012
(540)

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

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

(511) 
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20121632 (111) 19770
(220) 03.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 03.12.2022
(730) Օբշեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեն-

նոստյու «Մարկետ-Ա», UA
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 33. թեքիլա:

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20121657 (111) 19771
(220) 07.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 07.12.2022
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա-

րակի խճուղի 47/5, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20121668 (111) 19772
(220) 07.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 07.12.2022
(730) «Արեգա» պահածոների գործարան ՍՊԸ, 

Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ, փող.13, շին. 
5, AM

(442) 20.12.2012
(540)
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(526) «VITTELLO» բառը և «ԳՈՎՅԱԴԻՆԱ 
ՏՈՒՇՈՆԱՅԱ» (ռուս.) արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 29. պահածոներ:  

____________________

(210) 20121675 (111) 19773
(220) 11.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 11.12.2022
(730) «Սքայֆոքս փրոդաքշն» ՍՊԸ, Երևան, 

Նար-Դոսի փ., 69 տուն, AM
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 35. լուսային, ձայնային, տեսային, 

բեմական, երաժշտական գործիքների և 
սարքավորումների ներմուծում և վաճառք.

դաս 37. լուսային, ձայնային, տեսային, 
բեմական, երաժշտական գործիքների և 
սարքավորումների տեղադրում և սպասարկում.

դաս 41. շոուների, համերգների, մար-
զական, մշակութային, կուլտմասսայական, 
հասա րակաքաղաքական և այլ միջոցառումների 
կազմակերպում. լուսային, ձայնային, տեսային, 
բեմական, երաժշտական գործիքների և սարքա-
վորումների վարձակալում և ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում.

դաս 42. համերգասրահների, դահլիճ-
ների,  մարզասրահների, թատրոնների, 
կինոթատրոնների և այլ սրահների, լուսային, 
ձայնային, տեսային, երաժշտական, բեմական 
միջոցներով և սարքավորումներով ձևավորում 
և կահավորում: 

____________________

(210) 20121681 (111) 19774
(220) 12.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 12.12.2022

(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշ-
կինի 12, AM

(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20121683 (111) 19775
(220) 12.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 12.12.2022
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20121684 (111) 19776
(220) 12.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 12.12.2022
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________
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(210) 20121687 (111) 19777
(220) 12.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 12.12.2022
(730) «Սանուս վիտա» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 

16/2, AM
(442) 17.01.2013
(540)

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

(511) 
դաս 44. բժշկական կենտրոն:  

____________________

(210) 20121692 (111) 19778
(220) 14.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 14.12.2022
(730) Քանքո Քանադա Քորփորեյշն, CA
(442) 17.01.2013
(540)

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր գույնով:

(511) 
դաս 16. կարիչներ (ստեպլերներ) և կարա-

հանիչներ. դակիչներ. կպչուն ժապավենի 
բաշխիչներ. ինքնասոսնձվող պիտակներ. սեղ-
մակներ (թղթի, թղթագրենական պիտույք-
ների համար). սևեռակներ. կնիքներ. գրիչների 
բռնիչներ. սեղանի համակցված սարքեր 
գրասենյակային պարագաների համար. 
թղթից կամ ստվարաթղթից պատրաստված 

նույնա կանացման քարտեր. թղթապանակներ 
(գրա սենյակային). գրատախտակներ, գծա-
գրատախտակներ և նկարակալներ. ջնջոցներ 
գրատախտակի համար. սրբագրիչներ փաստա-
թղթերի համար. քանոններ. սրիչներ. ջնջելու 
պարագաներ. պարագաներ նկարչական, 
գծագրական աշխատանքների համար. գծա-
նշիչներ (մարկերներ). դոնդողից պատրաստված 
թանաքներ գրիչների համար. լուսածոր (ֆլուո-
րեսցենտ) գծանշիչներ (գծանշիչ գրիչներ). 
կերպարվեստի համար նյութեր. ներկեր բացելու 
պնակներ. մատիտներ. վրձիններ նկարիչների 
համար. գունավոր մատիտներ. գրաքարե 
միջուկներ (գրաֆիտ) մատիտների համար. 
մեխանիկական մատիտներ. գնդիկավոր գրիչներ. 
ինքնահոս գրիչներ. թանաք գրիչների համար. 
ջրային գրիչներ. բազմագործառական գրիչներ. 
ինքնասոսնձվող թղթե թերթիկներ գրառումների 
համար. ծոցատետրեր. տոպրակներ նվերների 
համար և թղթապանակների տուփեր. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. գրա-
մեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական կլիշեներ, խաղային 
խմորանման զանգված և կաղապարակավ:
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________

(210) 20121743 (111) 19779
(220) 25.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 25.12.2022
(730) «Սոֆթ թայմ» ՍՊԸ, 0002, Երևան, Ղ. 

Փարպեցու 16, գրասենյակ 1, AM
(442) 17.01.2013
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սև և սպի-
տակ գունային համակցությամբ:
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(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 տեղե կատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխա վճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

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

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

____________________

(210) 20121752 (111) 19780
(220) 26.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 26.12.2022
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(442) 17.01.2013

(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20121753 (111) 19781
(220) 26.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 26.12.2022
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20120736 (111) 19782
(220) 01.06.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 01.06.2022
(730) Նիքովենչրզ Լիմիթիդ, GB
(442) 06.09.2012
(540)
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(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

մասնավորապես դեղագործական պատրաս-
տուկներ մարդկանց համար, ներառյալ, բայց 
չսահմանափակվելով տրանսդերմալ վիրա-
կապերով, պաստեղներով, միկրոհաբերով.

դաս 10. բժշկական սարքեր և գործիքներ, 
մասնավորապես բժշկական սարքեր և գոր-
ծիքներ մարդկանց համար, ներառյալ, բայց 
չսահմանափակվելով բերանի հեղուկացիրներով, 
քթի հեղուկացիրներով և ներշնչակներով (ինհա-
լատորներով).

դաս 34. ծխախոտի փոխարինիչներ, սիգա-
րետներ, որոնք պարունակում են ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակների 
համար). նիկոտին պարունակող սարքեր՝ ոչ 
բժշկական նպատակների համար. սիգարետներ. 
ծխախոտ, ծխախոտային արտադրանք. կրակ-
այրիչներ. լուցկի. ծխելու պիտույքներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20120884 (111) 19783
(220) 09.07.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 09.07.2022
(730) Բուրլինգ Լիմիթեդ, VG
(442) 08.10.2012
(540)

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, դրան-

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր. քեյսեր. պայուսակներ. դրամապանակներ 
և գոտիներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, 
գոտիներ (հագուստ).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ. 

մատակարարման (դիստրիբյուտորային) գործու-
նեություն, մեծածախ առևտրի և ֆրանչայզինգի 
ծառայություններ. ակնոցների, արևապաշտ-
պան ակնոցների, ազնիվ մետաղների և դրանց 
համահալվածքների, ազնիվ մետաղներից 
կամ դրանցով պատված ապրանքների, 
ոսկերչական իրերի, թանկարժեք քարերի, 
ժամա ցույցների և ժամանակաչափ սարքերի, 
ձեռքի ժամացույցների, ժամանակաչափերի, 
կաշվի և կաշվի նմանակումների, ինչպես նաև 
այդ նյութերից պատրաստված ապրանքների, 
կենդանիների մորթիների, սնդուկների և ճամփոր-
դական ճամպրուկների, անձրևակալների և 
հովանոցների, ձեռնափայտերի, մտրակների, 
լծասարքերի և թամբագործական իրերի, քեյսերի, 
պայուսակների, դրամապանակների, գոտիների, 
հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկների մանրածախ 
առևտրի ծառայություններ և մանրածախ 
առևտրի ծառայություններ՝ ինտերնետի միջոցով: 
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121035 (111) 19784
(220) 01.08.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 01.08.2022
(730) Հերբալայֆ Ինթըրնեշնլ, Ինք., US
(442) 06.09.2012
(540)

(511) 
դաս 3. օճառներ, օծանելիք, եթերային 

յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, մազերի 
լոսյոններ, մազերի խնամքի պատրաստուկներ. 
ատամի փոշիներ և մածուկներ. շամպուն-
ներ, լավորակիչներ, մազերի հարդարման 
ցրցայ տիչներ, ժելեր և պոմադներ. դեմքի 
քսուքներ, լոսյոններ, ժելեր, կոսմետիկական 
կաթ, դիմակներ, մաշկի մեռած բջիջների 
հեռացման կոսմետիկական միջոցներ, մաշկի 
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տոնավորման միջոցներ և ցրցայտիչներ. ձեռքի 
լոսյոններ, քսուքներ, ժելեր և սկրաբներ. մարմնի 
քսուքներ, լոսյոններ, լվացման միջոցներ, 
ժելեր, մաշկի մեռած բջիջների հեռացման 
կոսմետիկական միջոցներ և ցրցայտիչներ. 
սափրվելու պատրաստուկներ տղամարդկանց 
համար. անուշաբույր արտադրանք. հղկման 
կամ թեփազերծման լաթեր. մաշկի սպիտա-
կեցման պատրաստուկներ. մաշկի խնամքի 
պատրաստուկներ.

դաս 5. պատրաստուկներ առողջապահա-
կան նպատակների համար, բնական սննդային 
հավելումներ՝ առավելապես բաղկացած վիտա-
միններից, բնական սննդային հավելումներ՝ 
առավելապես բաղկացած հանքանյութերից, 
առողջարար պատրաստուկներ հատուկ դիետիկ 
պահանջներով մարդկանց համար, առողջարար 
պատրաստուկներ, սննդային հավելումներ առող-
ջապահական և դիետիկ նպատակների համար. 
սննդային և դիետիկ հավելումներ.

դաս 29. մշակված յուղերից, ճարպերից 
և ընկույզներից պատրաստված մթերքներ 
և խորտիկներ. դիետիկ հավելումներ փոշու, 
պար կուճի կամ հաբի տեսքով՝ պատրաստված 
մշակված յուղերից, ճարպերից և ընկույզներից. 
խորտիկային սննդամթերքներ, ջերմամշակված 
ընկույզներ պարունակող խորտիկներ, չորացրած 
ընկույզներ պարունակող խորտիկներ, բոված 
սոյայի հատիկներ պարունակող խորտիկներ, 
սպիտակուցներ պարունակող խորտիկներ, 
փոշու տեսքով սպիտակուցներ մարդկանց 
համար, ապուրներ, պատրաստուկներ ապուրներ 
պատրաստելու համար, բանջարեղենային 
ապուրների պատրաստուկներ, կաթ, կաթնային 
ըմպելիքներ, կաթնամթերք, սպիտակուցներ 
մարդկանց համար, սպիտակուցային փոշու 
տեսքով սպիտակուցներ մարդկանց համար՝ 
հիմնականում հանքանյութերի,  վիտա-
մինների և խոտաբուսային բաղադրիչների 
պարունակությամբ, միս, ձուկ, թռչնամիս և 
որսամիս, մսի էքստրակտներ. սննդային յուղեր 
և ճարպեր, բացառությամբ քսվող մթերքների.

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր 
և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. խմելու 
համար պատրաստի, խտացված կամ փոշիաց-
ված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. փոշիաց ված 
ըմպելիքային խառնուրդներ. խմիչքներ և ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ.

դաս 35. գովազդ, գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. օժանդակման 
ծառայություններ երրորդ անձանց՝ ուղղակի 
շուկայավարման, գովազդի, պոտենցիալ սպա-
ռողների շրջանակի որոշման, պատվերների 
մշակման և վճարումների մշակման հար ցերում. 
էլեկտրոնային տվ յալների կառավարման 
ծառա յություններ քաշի կառավարման, մարդու 
առողջության և մարզավիճակի, բազմա մա-
կարդակ շուկայավարման և փոքր բիզնեսի 
զարգացման վերաբերյալ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121066 (111) 19785
(220) 06.08.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 06.08.2022
(730) «ԷյԴիԱր փարթներս» ՍՊԸ, Երևան, Սար-

մենի 1, 2/1 տարածք, AM
(442) 06.09.2012
(540)

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

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

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

____________________

(210) 20121079 (111) 19786
(220) 09.08.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 09.08.2022
(730) Դանհիլ Թբեքոու օֆ Լոնդոն Լիմիթիդ, GB
(442) 08.10.2012
(540)

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

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

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

____________________

(210) 20121116 (111) 19787
(220) 17.08.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 17.08.2022
(730) Էլիզաբեթ Արդեն, Ինք., ը Ֆլորիդա Քոր-

փորեյշն, US
(442) 20.11.2012

(540)

(511) 
դաս 3. օծանելիքային իրեր անձնական 

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

____________________

(210) 20121183 (111) 19788
(220) 27.08.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 27.08.2022
(730) ՕԱՕ «Պոլիմետալ», RU
(442) 17.01.2013
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն 
գույնով:

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ.
դաս 37. լեռնային օգտակար հանածոների 

արդյունահանում. 
դաս 42. հետազոտություններ երկրաբա-

նության բնագավառում. ամփոփումներ (ամփո-
փագրերի կազմում) երկրաբանության աս-
պարեզում. երկրաբանական հետախուզում:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121184 (111) 19789
(220) 27.08.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 27.08.2022
(730) ՕԱՕ «Պոլիմետալ», RU
(442) 17.01.2013
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(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն 
գույնով:

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ.
դաս 37. լեռնային օգտակար հանածոների 

արդյունահանում.
դաս 42. հետազոտություններ երկրաբա-

նության բնագավառում. ամփոփումներ (ամփո-
փագրերի կազմում) երկրաբանության ասպա-
րեզում. երկրաբանական հետախուզում:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121198 (111) 19790
(220) 29.08.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 29.08.2022
(730) ՕԱՕ «Պոլիմետալ», RU
(442) 17.01.2013
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն և 
դեղին գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ.
դաս 37. լեռնային օգտակար հանածոների 

արդյունահանում. 
դաս 42. հետազոտություններ երկրա-

բա նության բնագավառում. ամփոփումներ 
(ամփոփագրերի կազմում) երկրաբանության 
ասպարեզում. երկրաբանական հետախուզում: 
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121244 (111) 19791
(220) 07.09.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 07.09.2022
(730) Ֆորդ Մոթոր Քամփնի, US
(442) 20.12.2012
(540)

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ) 

մարդկանց տեղափոխման համար, այդ թվում՝ 
մարդատար ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ):
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121245 (111) 19792
(220) 07.09.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 07.09.2022
(730) Ֆորդ Մոթոր Քամփնի, US
(442) 20.12.2012
(540)

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ) 

մարդկանց տեղափոխման համար, այդ թվում՝ 
մարդատար ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ):
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121342 (111) 19793
(220) 24.09.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 24.09.2022
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US
(442) 05.11.2012
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական 

պատրաստուկներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121367 (111) 19794
(220) 03.10.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 03.10.2022
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(730) Ջինիվը Լըբորըթրիզ Լիմիթիդ, VG
(442) 05.11.2012
(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, մազերի լոսյոններ. ատամի փոշիներ 
և մածուկներ. հոտազերծիչներ անձնական 
օգտագործման համար. օդի բուրավետացման 
պատրաստուկներ. մաշկի խնամքի յուղեր, 
քսուքներ, ժելեր և լոսյոններ. շամպուններ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121448 (111) 19795
(220) 24.10.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 24.10.2022
(730) ՋեյԴիԲԻ Ինթերնեշնլ Գրուփ Քամփնի 

Լիմիթիդ, VG
(442) 07.12.2012
(310) 010849289   (320) 30.04.2012   (330) EM
(540)

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

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

(511) 
դաս 5. չինական դեղամիջոցներ և դեղա-

բույսեր. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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

դաս 32. ըմպելիքներ. ըմպելիքների պատ-
րաստման բաղադրանյութեր. գարեջուր. 
հանքային և գազավորված ջրեր և այլ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20121492 (111) 19796
(220) 02.11.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 02.11.2022
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 07.12.2012
(540)

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

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

____________________

(210) 20121495 (111) 19797
(220) 05.11.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 05.11.2022
(730) «Լեռնատուն» առողջարանային համալիր 

ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 21 շենք, բն. 3, AM
(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 30. մեղր:  

____________________
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(210) 20121527 (111) 19798
(220) 13.11.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 13.11.2022
(730) Սամվել Մինասյան, Կոտայքի մարզ, գ. 

Կամարիս, 3-րդ փող., 1-ին նրբ., տուն 2, AM
(442) 07.12.2012
(540)

(526) Բացի «ԿՈՌՈԼևՍԿԻ ՌԵՑԵՊՏ (ռուս.)» և 
«ROYAL RECIPE» արտահայտություններից, 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դեղին, բաց և մուգ կանաչ 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: 

____________________

(210) 20121565 (111) 19799
(220) 22.11.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 22.11.2022
(730) «Ար ռադիո միջմայրցամաքային» ՍՊԸ, 

Երևան, Ալեք Մանուկյան 5, AM
(442) 20.12.2012

(540)

(511) 
դաս 38. ռադիոծրագրերի հեռարձակում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
ռադիոծրագրերի պատրաստում: 

____________________

(210) 20121570 (111) 19800
(220) 26.11.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 26.11.2022
(730) Ալ-Զավրաա ֆոր Թբեքո ընդ Սիգարեթս 

Թրեյդինգ, JO
(442) 20.12.2012
(540)

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

(511) 
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 

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

դաս 16. 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 
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(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյու-
թեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ.

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

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ. 
համակարգիչների վաճառք. առևտուր.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20121669 (111) 19801
(220) 07.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 07.12.2022
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 

Երևան, Չկալովի 43, AM
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

(բացառությամբ գարեջրի), շամպայն:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20121672 (111) 19802
(220) 10.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 10.12.2022
(730) Դը Բի.Վի.ԴԻ. Լայսենզինգ Քորփորեյշն, US
(442) 06.02.2013
(540)

(511) 
դաս 25. հագուստ, ներառյալ՝ տղամարդկանց, 

կանանց, տղաների և աղջիկների ներքնազգեստ, 
կոշկեղեն և գլխարկներ.

դաս 35. հագուստի մեծածախ և մանրածախ 
վաճառք, ներառյալ՝ տղամարդկանց, կանանց, 
տղաների և աղջիկների ներքնազգեստ, կոշկեղեն 
և գլխարկներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20121682 (111) 19803
(220) 12.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 12.12.2022
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20121694 (111) 19804
(220) 14.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 14.12.2022
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(442) 06.02.2013
(310)m 201210944   (320) 27.06.2012   (330) UA
(540)

(511) 
դաս 34. սիգարետներ:

(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20121699 (111) 19805
(220) 14.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 14.12.2022
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեն-

նոստյու «Բեսթ Քլին», RU
(442) 17.01.2013
(540)

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

տես ված են օգտագործելու արդյունաբե րա-
կան և գիտական նպատակներով, լուսա-
նկարչության, գյուղատնտեսության, այգե-
գործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ,  պարարտանյո ւթեր. 
կրակմարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպա-
տակներով օգտագործելու համար.

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

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար-
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ. խոնավ անձեռոցիկներ 
փոշու և աղտոտումների հեռացման համար. 
լվացող նյութերով տոգորված լաթեր մաքրություն 
կատարելու համար. հղկանյութեր. համպար 
(պարֆյումերիա). կենցաղային հակադիրտներ. 
կենցաղային անտիստատիկներ. բուրավետիչներ 
(անուշաբույր նյութեր) (եթերային յուղեր). 
օդի բուրավետիչներ (անուշաբույր նյութեր). 
անուշաբույր նյութեր կաթնահունց խմորից պատ-
րաստված հրուշակեղենի համար (եթերային 
յուղեր). անուշաբույր նյութեր ըմպելիքների համար 

(եթերային յուղեր). բերանի խոռոչի թարմացման 
աերոզոլներ. սեղմված օդով բալոններ մաքրման 
և փոշու հեռացման համար. բալասաններ 
(բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների). փայլեր շուրթերի 
համար. հղկաքարեր ողորկման (փայլեցման) 
համար. հղկաթուղթ. զմռնիտե թուղթ. ողորկ-
ման (փայլեցման) թուղթ. կոսմետիկական 
վազելին. վաքս, գուտալին. կոշկակարի ձյութ. 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար. անուշաբույր նյութեր սպիտակեղենի 
բուրումնավետացման համար. խոնավակլանիչ 
նյութեր ամանալվացման մեքենաների համար. 
կպչուն նյութեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. անուշաբույր ջուր. ժավելաջուր. 
նար դոսի ջուր. բուրավետացված ջուր. մոմ 
սպիտակեղենի համար. մոմ հատակի համար. 
սահումը կանխարգելող հատակի մոմ. մոմ 
մազերի հեռացման համար. մոմ բեղերի 
համար. մոմ դերձակների համար. մոմեր 
կահույքի և հատակի ողորկման (փայլեցման) 
համար. մոմեր կոշկակարների և կոշկեղենի 
համար. ողորկման մոմ. ժելեր մերսման համար 
(բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների). հելիոտրոպին. 
ատամների սպիտակեցման ժելեր. գերանիոլ. 
շպար. հոտազերծիչներ ընտանի կենդանիների 
համար. հոտազերծիչներ մարդկանց կամ 
կենդանիների համար. անուշաբույր փայտանյութ. 
դուխի. սահումը կանխարգելող հատակի 
հեղուկներ. հեղուկներ ապակիների, այդ 
թվում հողմապակիների մաքրման համար. 
ճարպեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. հրաբխային մոխիր մաքրման համար. 
արտատպվող դեկորատիվ պատկերներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. իոնոն 
(պարֆյումերային). պաղլեղաքար սափրման 
համար (կապակցող նյութ). հղկաքարեր. 
հոնքերի  մատիտներ.  կոսմետիկական 
մատիտներ. սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյութ). 
մետաղների կարբիդներ (հղկանյութեր). 
ալյումինային շիբ (հականեխիչներ). կիզելգուր 
ողորկման (փայլեցման) համար. սոսինձներ 
արհեստական թարթիչների ամրացման համար. 
սոսինձներ դնովի մազերի ամրացման համար. 
օճառածառի կեղև լվացքի համար. կորունդ 
(հղկանյութ). ներկանյութեր սպիտակեղենի 
համար. ներկանյութեր մորուքների և բեղերի 
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համար. ներկանյութեր արտաքնոցի ջրի 
համար. կոսմետիկական ներկանյութեր. օսլա 
(ապրետուր). օսլա սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. քսուքներ և մոմեր կաշվի 
համար. ողորկման (փայլեցման) քսուքներ. 
կոսմետիկական քսուքներ. կոսմետիկական 
սպիտակեցնող քսուքներ. կարմիր կրոկուս 
(հղկանյութ). խունկ. լաքեր մազերի համար 
(աերոզոլ). լաքեր եղունգների համար. լոսյոններ 
կոս մետիկական նպատակների համար. լոսյոններ 
սափրման համար. կոսմետիկական դիմակներ. 
յուղեր օծանելիքի և անուշաբույր միջոցների 
համար. կոսմետիկական յուղեր. հարդարանքի 
յուղեր. եթերային յուղեր մայրու ծառից. եթերային 
յուղեր կիտրոնից. յուղեր մաքրման նպատակների 
համար. բերգամոտի յուղ. գաուլտերիայի 
յուղ. հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. նշի յուղ. 
վարդի յուղ. տերպենտինի յուղ ճարպազերծման 
համար. կավիճ սպիտակեցման համար. կավիճ 
մաքրման համար. նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հարդարանքի կաթ. 
մուշկ (պարֆյումերիա). ախտահանող օճառներ. 
հոտազերծող օճառներ. սափրման օճառներ. 
գործվածքների գույնը պայծառացնող օճառներ. 
կտորներով օճառներ հարդարանքի համար. 
բուժիչ օճառներ. հակաքրտինքային օճառներ. 
հակաքրտինքային օճառներ ոտքերի համար. 
նշի օճառ. անանուխ օծանելիքի համար. 
կոսմետիկական հավաքածուներ. զմռնիտ. կպչուն 
տարրեր եղունգների համար. արհեստական 
եղունգներ. օդեկոլոններ. հիմքեր ծաղկային 
օծանելիքների համար. բամբակյա տամպոններ 
կոշտ կալիչի վրա կոսմետիկական նպատակ-
ների համար. խունկի, կնդրուկի փայտիկներ. 
մածուկներ ածելիներ սրելու կաշեփոկերի համար. 
պեմզա. ջրածնի պերօքսիդ կոսմետիկական 
նպատակների համար. շերտեր շնչառության 
թարմացման համար. հղկաժապավեն. ապակե 
հղկանյութով զմռնիտաժապավեն. շրթներկ. 
պոմադներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ սափրվելու հա-
մար. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. պատրաստուկներ հիգիենիկ 
նպատակների համար, որոնք վերաբերում են 
օծանելիքին և կոսմետիկային, արդուզարդի 
պարագաներ. պատրաստուկներ մազերի 
գանգրացման համար. պատրաստուկներ 
ապիտակեղենի, լվացքի թրջման համար. 

պատրաստուկներ գործիքներ սրելու համար. 
պատրաստուկներ, հոտազերծիչներ ինտիմ 
հիգիենայի համար. պատրաստուկներ գործ-
վածքների կոկման (օսլայելու )  համար. 
պատ րաստուկներ գունաթափման համար. 
պատրաստուկներ կաշվի գունաբացման 
համար. պատրաստուկներ ատամների պրո-
թեզների ողորկման (փայլեցման) համար. 
պատրաստուկներ բերանը ողողելու համար 
(բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների). կոսմետիկական 
պատրաստուկներ նիհարելու համար. պատրաս-
տուկներ սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու 
համար. պատրաստուկներ փայլ հաղոր-
դելու համար. պատրաստուկներ լվանալու 
ընթաց քում սպիտակեղենը փափկացնելու 
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
պատրաստուկներ չոր մաքրման համար. 
պատրաստուկներ ներկերի հեռացման համար. 
պատրաստուկներ լաքերի հեռացման համար. 
պատրաստուկներ շպարի հեռացման համար. 
պատրաստուկներ մանրահատակի մոմի 
հեռացման համար (մաքրող պատրաստուկներ). 
պատրաստուկներ ողորկալաքի հեռացման 
համար. պատրաստուկներ ժանգի հեռացման 
համար. պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. պատրաստուկներ ատամների պրո-
թեզների մաքրման համար. պատրաստուկներ 
պաստառների մաքրման համար. կեղտաջրերի 
խողովակների մաքրման պատրաստուկներ. 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի հա-
մար. ալոե վերայի պարունակությամբ պատ-
րաստուկներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ 
լվացքի ընթացքում սպիտակեղենի գույնը 
պայծառացնելու համար. փայլ հաղորդող ապ-
րանքներ (ողորկման, փայլեցման համար). 
շպարի դիմափոշի. ալմաստափոշի (հղկանյութ). 
բծերի հեռացման միջոցներ. մաքրման, ճար-
պազերծման լուծույթներ. արհեստական թար-
թիչներ. կոսմետիկական լոսյոններով տոգոր-
ված անձեռոցիկներ. սաֆրոլ. լեղակ լվացքի 
մշակման համար. բևեկնայուղ ճարպազերծման 
համար. ծաղիկներից և խոտերից անուշաբույր 
խառնուրդներ. սոդա սպիտակեցման համար. 
սոդա լվացքի և մաքրման համար. աղեր 
վաննաների (լոգանքի) համար (բացառությամբ 
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բժշկական նպատակներով օգտագործվող-
ների). սպիտակեցման աղեր. բաղադրություններ 
անուշաբույր նյութերով ծխահարման համար 
(պարֆյումերիա). բաղադրություններ կաշվի 
պահպանման համար (ողորկման, փայլեցման 
համար). անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող 
միջոց). կապակցանյութեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական միջոց-
ներ հոնքերի համար. շպարման միջոցներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
միջոցներ մազերի ներկման համար. չեզոքացնող 
նյութեր երկարատև գանգրացման համար. 
բույսերի տերևներին փայլ հաղորդող միջոցներ. 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների համար. 
մազերի հեռացման միջոցներ (դեպիլ յա-
տորներ). մաշկի խնամքի կոսմետիկական մի-
ջոց ներ. միջոցներ կոշկեղենի խնամքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. կոսմետիկական 
միջոցներ կենդանիների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչների և հոնքերի ներկման 
համար. լվացման միջոցներ (բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակ-
ներով օգտագործվողների). ճարպազերծման 
միջոցներ (բացառությամբ արդյունաբերա-
կան նպատակներով օգտագործվողների). 
գունաթափող միջոցներ (դեկոլորատորներ) 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
հարդարանքի միջոցներ քրտնելու դեմ (արդու-
զարդի պարագաներ). հարդարանքի տալկ. 
տերպեններ (եթերային յուղեր). զմռնիտե 
գործվածք. լվացող նյութերով տոգորված լա-
թեր մաքրություն կատարելու համար. շամ-
պուններ. շամպուններ տնային կենդանիներ 
լողացնելու համար. չոր շամպուններ. ապակե 
հղկաթուղթ. սոդայական մոխրաջուր. ծաղիկների 
լուծամզուքներ (պարֆյումերիա). եթերային 
էսենցիաներ. բադյանի էսենցիաներ. անանուխի 
էսենցիաներ (եթերային յուղ).

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչաց ման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. 
բալասաններ բուժական նպատակների համար. 
թուղթ մանանեխի սպեղանիի համար. կպչուն 
թուղթ ճանճերի դեմ. հատուկ տոգորմամբ 
թուղթ ցեցի դեմ. հականեխական բամբակ, 
հականեխիչ բամբակ. խոնավածուծ բամբակ. 
բամբակ բուժական նպատակների համար. 

բամբակ (բնական). դիետիկ նյութեր բուժա-
կան նպատակների համար. ծովի աղ բուժա-
կան վաննաների համար. հանքային ջրեր 
բուժական նպատակների համար. ստոր-
երկրյա տաք ջրեր. սննդային թելքեր. օդի թար-
մացման հոտազերծիչներ. հոտազերծիչներ 
(բացառությամբ մարդկանց կամ կենդանիների 
համար նախատեսվածների). հոտազերծիչներ 
հագուստի կամ մանածագործական իրերի 
համար. սոսինձ ատամի պրոթեզների համար. 
ծվատ բուժական նպատակների համար. կպչուն 
սպեղանի. կպչուն ժապավեններ բուժական 
նպատակների համար. սպեղանի բուժական 
նպատակների համար. տակաշորեր (մանկական 
խանձարուրներ). շրթունքի բուժական քսուք. 
դեղագործական պատրաստուկներ թեփի 
հեռացման համար. վնասակար բույսերի 
ոչնչացման պատրաստուկներ. տնային սնկիկ-
ների ոչնչացման պատրաստուկներ. միջատների 
թրթուրների ոչնչացման պատրաս տուկներ. 
ճանճերի ոչնչացման պատրաստուկներ. մկների 
ոչնչացման պատ րաստուկներ. վերգետնյա 
կակղամորթների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
մակաբույծների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար. հպաոսպնյակների մաքրման 
պատրաստուկներ. դեղագործական պատ-
րաստուկներ մազերի աճի համար. հիգիե-
նիկ միջադիրներ կանանց համար. ամեն-
օրյա միջադիրներ (հիգիենիկ). լուծույթ-
ներ հպաոսպնյակների համար. բևեկնայուղ 
դեղագործական նպատակների համար. աղեր 
վաննաների համար բուժական նպատակներով. 
աղեր հանքային ջրերով վաննաների համար. 
աղեր բուժական նպատակների համար. 
կալիումի աղեր բուժական նպատակների 
համար. նատրիումի աղեր բուժական նպա-
տակների համար. հոտոտելու աղեր. հան-
քային ջրերի բաղադրամաս կազմող աղեր. 
մակաբույծների ոչնչացման միջոցներ. միջոցներ 
քրտնելու դեմ. միջոցներ ոտքերի քրտնելու դեմ. 
հակաբեղմնավորական քիմիական միջոցներ. 
հակամակաբուծային միջոցներ. հիգիենիկ 
տամպոններ կանանց համար.

դաս 16. թղթե անձեռոցիկներ. զուգարանի 
թուղթ. թղթե սրբիչներ. թղթե կամ պլաստմասսե 
պարկեր աղբի համար. թղթե թաշկինակներ քթի 
համար. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

73

ՄԱՍ 1

73

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 5 

29 .05 . 20 13

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ վրձինների) և 
դրանց պատրաստման համար նյութեր. իրեր 
մաքրման նպատակների համար. պողպատյա 
տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ապակի (բացառությամբ շինարարական 
ապակու ) .  ապակյա,  հախճապակյա և 
ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. լաթեր հատակների լվացման համար. 
լաթեր մաքրություն կատարելու համար. լաթեր 
փոշու հեռացման համար. ձեռնոցներ տնային 
տնտեսության համար. ողորկման (փայլեցման) 
ձեռնոցներ. 

դաս 27. բորբոսի առաջացմանը խոչընդոտող 
գորգիկներ սառնարանների համար.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ. 
ապրանքների մեծածախ և մանրածախ առև-
տրի ծառայություններ. մատակարար ման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար, այդ 
թվում ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
դրանցով ապահովում. ապրանքների խթանում 
երրորդ անձանց համար. արտաքին գովազդ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
համացանցում. հեռուստատեսային գովազդ. 
գովազդային նյութերի տարածում. գովազդային 
նյութերի ցրում. գովազդային տեքստերի 
հրապարակում. մանրածախ առևտրի նպա-
տակով ապրանքների ներկայացում բոլոր 
մեդիամիջոցներով. գովազդային գործա կա-
լություններ. ցուցահանդեսների կազ մակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
ռադիոգովազդ. աֆիշների փակցնում. նմուշների 
տարածում. գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
գովազդ փոստով:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121700 (111) 19806
(220) 14.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 14.12.2022
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեն-

նոստյու «Բեսթ Քլին», RU
(442) 17.01.2013

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է ծխախոտագույն և 
կարմիր գույների համակցությամբ:

(511) 
դաս 1 .  քիմիական նյութեր,  որոնք 

նախատեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակներով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգեգործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստ մասսաներ, պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական նյութեր 
մետաղների զոդման և մխման համար. 
քիմիական նյութեր սննդամթերքի պա հա-
ծոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող 
նյութեր արդյունաբերական նպատակ ներով 
օգտագործելու համար.

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

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկ ներ 
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ. խոնավ անձեռոցիկներ 
փոշու և աղտոտումների հեռացման համար. 
լվացող նյութերով տոգորված լաթեր մաքրություն 
կատարելու համար. հղկանյութեր. համպար 
(պարֆյումերիա). կենցաղային հակադիրտներ. 
կենցաղային անտիստատիկներ. բուրավետիչներ 
(անուշաբույր նյութեր) (եթերային յուղեր). 
օդի բուրավետիչներ (անուշաբույր նյութեր). 
անուշաբույր նյութեր կաթնահունց խմորից պատ-
րաստված հրուշակեղենի համար (եթերային 
յուղեր). անուշաբույր նյութեր ըմպելիքների համար 
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(եթերային յուղեր). բերանի խոռոչի թարմացման 
աերոզոլներ. սեղմված օդով բալոններ մաքրման 
և փոշու հեռացման համար. բալասաններ 
(բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների). փայլեր շուրթերի 
համար. հղկաքարեր ողորկման (փայլեցման) 
համար. հղկաթուղթ. զմռնիտե թուղթ. ողորկ-
ման (փայլեցման) թուղթ. կոսմետիկական 
վազելին. վաքս, գուտալին. կոշկակարի ձյութ. 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների համար. 
անուշաբույր նյութեր սպիտակեղենի բուրում-
նավետացման համար. խոնավակլանիչ նյու-
թեր ամանալվացման մեքենաների համար. 
կպչուն նյութեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. անուշաբույր ջուր. ժավելաջուր. 
նարդոսի ջուր. բուրավետացված ջուր. մոմ 
սպիտակեղենի համար. մոմ հատակի համար. 
սահումը կանխարգելող հատակի մոմ. մոմ 
մազերի հեռացման համար. մոմ բեղերի 
համար. մոմ դերձակների համար. մոմեր 
կահույքի և հատակի ողորկման (փայլեցման) 
համար. մոմեր կոշկակարների և կոշկեղենի 
համար. ողորկման մոմ. ժելեր մերսման համար 
(բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների). հելիոտրոպին. 
ատամների սպիտակեցման ժելեր. գերանիոլ. 
շպար. հոտազերծիչներ ընտանի կենդանիների 
համար. հոտազերծիչներ մարդկանց կամ 
կենդանիների համար. անուշաբույր փայտա-
նյութ. դուխի. սահումը կանխարգելող հատակի 
հեղուկներ. հեղուկներ ապակիների, այդ 
թվում հողմապակիների մաքրման համար. 
ճարպեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. հրաբխային մոխիր մաքրման համար. 
արտատպվող դեկորատիվ պատկերներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. իոնոն 
(պարֆյումերային). պաղլեղաքար սափրման 
համար (կապակցող նյութ). հղկաքարեր. 
հոնքերի մատիտներ. կոսմետիկական մա-
տիտ ներ. սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյութ). 
մետաղների կարբիդներ (հղկանյութեր). ալյու-
մինային շիբ (հականեխիչներ). կիզելգուր 
ողորկման (փայլեցման) համար. սոսինձներ 
արհեստական թարթիչների ամրացման համար. 
սոսինձներ դնովի մազերի ամրացման համար. 
օճառածառի կեղև լվացքի համար. կորունդ 
(հղկանյութ). ներկանյութեր սպիտակեղենի 
համար. ներկանյութեր մորուքների և բեղերի 

համար. ներկանյութեր արտաքնոցի ջրի 
համար. կոսմետիկական ներկանյութեր. օսլա 
(ապրետուր). օսլա սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. քսուքներ և մոմեր կաշվի 
համար. ողորկման (փայլեցման) քսուքներ. 
կոսմետիկական քսուքներ. կոսմետիկական 
սպիտակեցնող քսուքներ. կարմիր կրոկուս 
(հղկանյութ). խունկ. լաքեր մազերի համար 
(աերոզոլ). լաքեր եղունգների համար. լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. լոսյոններ 
սափրման համար. կոսմետիկական դիմակներ. 
յուղեր օծանելիքի և անուշաբույր միջոցների 
համար. կոսմետիկական յուղեր. հարդարանքի 
յուղեր. եթերային յուղեր մայրու ծառից. եթերային 
յուղեր կիտրոնից. յուղեր մաքրման նպատակ-
ների համար. բերգամոտի յուղ. գաուլտերիայի 
յուղ. հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. նշի յուղ. 
վարդի յուղ. տերպենտինի յուղ ճարպազերծման 
համար. կավիճ սպիտակեցման համար. կավիճ 
մաքրման համար. նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հարդարանքի կաթ. 
մուշկ (պարֆյումերիա). ախտահանող օճառներ. 
հոտազերծող օճառներ. սափրման օճառներ. 
գործվածքների գույնը պայծառացնող օճառներ. 
կտորներով օճառներ հարդարանքի համար. 
բուժիչ օճառներ. հակաքրտինքային օճառներ. 
հակաքրտինքային օճառներ ոտքերի համար. 
նշի օճառ. անանուխ օծանելիքի համար. կոսմե-
տիկական հավաքածուներ. զմռնիտ. կպչուն 
տարրեր եղունգների համար. արհեստական 
եղունգներ. օդեկոլոններ. հիմքեր ծաղկային 
օծանելիքների համար. բամբակյա տամպոններ 
կոշտ կալիչի վրա կոսմետիկական նպատակ-
ների համար. խունկի, կնդրուկի փայտիկներ. 
մածուկներ ածելիներ սրելու կաշեփոկերի համար. 
պեմզա. ջրածնի պերօքսիդ կոսմետիկական 
նպատակների համար. շերտեր շնչառության 
թարմացման համար. հղկաժապավեն. ապակե 
հղկանյութով զմռնիտաժապավեն. շրթներկ. 
պոմադներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ սափրվելու համար. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. պատրաստուկներ հիգիենիկ նպա-
տակների համար, որոնք վերաբերում են 
օծանելիքին և կոսմետիկային, արդուզարդի 
պարագաներ. պատրաստուկներ մազերի 
գանգրացման համար. պատրաստուկներ 
ապիտակեղենի, լվացքի թրջման համար. 
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պատրաստուկներ գործիքներ սրելու համար. 
պատրաստուկներ, հոտազերծիչներ ինտիմ 
հիգիենայի համար. պատրաստուկներ գործ-
վածքների կոկման (օսլայելու )  համար. 
պատրաստուկներ գունաթափման համար. 
պատրաստուկներ կաշվի գունաբացման 
համար. պատրաստուկներ ատամների պրո-
թեզների ողորկման (փայլեցման) համար. 
պատրաստուկներ բերանը ողողելու համար 
(բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների). կոսմետիկա-
կան պատրաստուկներ նիհարելու համար. 
պատրաստուկներ սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. պատրաստուկներ փայլ 
հա ղորդելու համար. պատրաստուկներ լվանալու 
ընթացքում սպիտակեղենը փափկացնելու 
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
պատրաստուկներ չոր մաքրման համար. 
պատրաստուկներ ներկերի հեռացման համար. 
պատրաստուկներ լաքերի հեռացման համար. 
պատրաստուկներ շպարի հեռացման համար. 
պատրաստուկներ մանրահատակի մոմի հեռաց-
ման համար (մաքրող պատրաստուկներ). 
պատրաստուկներ ողորկալաքի հեռացման 
համար. պատրաստուկներ ժանգի հեռացման 
համար. պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. պատրաստուկներ ատամների պրոթեզ-
ների մաքրման համար. պատրաստուկներ 
պաստառների մաքրման համար. կեղտաջրերի 
խողովակների մաքրման պատրաստուկներ. 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի 
համար. ալոե վերայի պարունակությամբ պատ-
րաստուկներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ 
լվացքի ընթացքում սպիտակեղենի գույնը 
պայծառացնելու համար. փայլ հաղորդող 
ապրանքներ (ողորկման, փայլեցման համար). 
շպարի դիմափոշի. ալմաստափոշի (հղկանյութ). 
բծերի հեռացման միջոցներ. մաքրման, 
ճարպազերծման լուծույթներ. արհեստական 
թարթիչներ. կոսմետիկական լոսյոններով տոգոր-
ված անձեռոցիկներ. սաֆրոլ. լեղակ լվացքի 
մշակման համար. բևեկնայուղ ճարպազերծման 
համար. ծաղիկներից և խոտերից անուշաբույր 
խառնուրդներ. սոդա սպիտակեցման համար. 
սոդա լվացքի և մաքրման համար. աղեր վան-
նաների (լոգանքի) համար (բացառությամբ 

բժշկական նպատակներով օգտագործվող-
ների). սպիտակեցման աղեր. բաղադրություններ 
անուշաբույր նյութերով ծխահարման համար 
(պարֆյումերիա). բաղադրություններ կաշվի 
պահպանման համար (ողորկման, փայլեցման 
համար). անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող 
միջոց). կապակցանյութեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական միջոց-
ներ հոնքերի համար. շպարման միջոցներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
միջոցներ մազերի ներկման համար. չեզոքացնող 
նյութեր երկարատև գանգրացման համար. 
բույսերի տերևներին փայլ հաղորդող միջոցներ. 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների համար. 
մազերի հեռացման միջոցներ (դեպիլյատորներ). 
մաշկի խնամքի կոսմետիկական միջոցներ. 
միջոցներ կոշկեղենի խնամքի համար. կոսմե-
տիկական միջոցներ. կոսմետիկական միջոցներ 
կենդանիների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչների և հոնքերի ներկման 
համար. լվացման միջոցներ (բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակ-
ներով օգտագործվողների). ճարպազերծման 
միջոցներ (բացառությամբ արդյունաբերա-
կան նպատակներով օգտագործվողների). 
գունաթափող միջոցներ (դեկոլորատորներ) 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
հարդարանքի միջոցներ քրտնելու դեմ (արդու-
զարդի պարագաներ). հարդարանքի տալկ. 
տերպեններ (եթերային յուղեր). զմռնիտե 
գործ վածք. լվացող նյութերով տոգորված 
լաթեր մաքրություն կատարելու համար. շամ-
պուններ. շամպուններ տնային կենդանիներ 
լողացնելու համար. չոր շամպուններ. ապակե 
հղկաթուղթ. սոդայական մոխրաջուր. ծաղիկների 
լուծամզուքներ (պարֆյումերիա). եթերային 
էսենցիաներ. բադյանի էսենցիաներ. անանուխի 
էսենցիաներ (եթերային յուղ).

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ բու-
ժական նպատակների համար. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. 
բալասաններ բուժական նպատակների համար. 
թուղթ մանանեխի սպեղանիի համար. կպչուն 
թուղթ ճանճերի դեմ. հատուկ տոգորմամբ 
թուղթ ցեցի դեմ. հականեխական բամբակ, 
հականեխիչ բամբակ. խոնավածուծ բամբակ. 
բամբակ բուժական նպատակների համար. 
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բամբակ (բնական). դիետիկ նյութեր բուժա-
կան նպատակների  համար.  ծովի  աղ 
բուժական վաննաների համար. հանքային 
ջրեր բուժական նպատակների համար. ստոր-
երկրյա տաք ջրեր. սննդային թելքեր. օդի 
թարմացման հոտազերծիչներ. հոտազերծիչ ներ 
(բացառությամբ մարդկանց կամ կենդանիների 
համար նախատեսվածների). հոտազերծիչներ 
հագուստի կամ մանածագործական իրերի 
համար. սոսինձ ատամի պրոթեզների համար. 
ծվատ բուժական նպատակների համար. կպչուն 
սպեղանի. կպչուն ժապավեններ բուժական 
նպատակների համար. սպեղանի բուժական 
նպատակների համար. տակաշորեր (մանկական 
խանձարուրներ). շրթունքի բուժական քսուք. 
դեղագործական պատրաստուկներ թեփի 
հեռացման համար. վնասակար բույսերի ոչնչաց-
ման պատրաստուկներ. տնային սնկիկ ների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. միջատների 
թրթուրների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ճանճերի ոչնչացման պատրաստուկներ. մկների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. վերգետնյա 
կակղամորթների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
մակաբույծների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար. հպաոսպնյակների մաքրման 
պատրաստուկներ. դեղագործական պատ-
րաստուկներ մազերի աճի համար. հիգիենիկ 
միջադիրներ կանանց համար. ամենօրյա 
միջադիրներ (հիգիենիկ). լուծույթներ հպա-
ոսպնյակների համար. բևեկնայուղ դեղագոր-
ծական նպատակների համար. աղեր վաննա-
ների համար բուժական նպատակներով. աղեր 
հանքային ջրերով վաննաների համար. աղեր 
բուժական նպատակների համար. կալիումի աղեր 
բուժական նպատակների համար. նատրիումի 
աղեր բուժական նպատակների համար. հոտո-
տելու աղեր. հանքային ջրերի բաղադրամաս 
կազմող աղեր. մակաբույծների ոչնչացման 
միջոցներ. միջոցներ քրտնելու դեմ. միջոցներ 
ոտքերի քրտնելու դեմ. հակաբեղմնավորական 
քիմիական միջոցներ. հակամակաբուծային 
միջոցներ. հիգիենիկ տամպոններ կանանց 
համար. 

դաս 16. թղթե անձեռոցիկներ. զուգարանի 
թուղթ. թղթե սրբիչներ. թղթե կամ պլաստմաս-
սայե պարկեր աղբի համար. թղթե թաշկինակներ 
քթի համար. 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ վրձինների) և 
դրանց պատրաստման համար նյութեր. իրեր 

մաքրման նպատակների համար. պողպատյա 
տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ապակի (բացառությամբ շինարարական 
ապակու). ապակյա, հախճապակյա և ճեն-
ապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. լաթեր հատակների լվացման համար. 
լաթեր մաքրություն կատարելու համար. լաթեր 
փոշու հեռացման համար. ձեռնոցներ տնային 
տնտեսության համար. ողորկման (փայլեցման) 
ձեռնոցներ. 

դաս 27. բորբոսի առաջացմանը խոչընդո-
տող գորգիկներ սառնարանների համար.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ. 
ապրանքների մեծածախ և մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ. մատակարարման ծառա-
յություններ երրորդ անձանց համար, այդ թվում՝ 
ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
դրանցով ապահովում. ապրանքների խթանում 
երրորդ անձանց համար. արտաքին գովազդ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
համա  ցանցում. հեռուստատեսային գովազդ. 
գովազդային նյութերի տարածում. գովազդային 
նյութերի ցրում. գովազդային տեքստերի 
հրապարակում. մանրածախ առևտրի նպա-
տակով ապրանքների ներկայացում բոլոր 
մեդիամիջոցներով. գովազդային գործա-
կալություններ. ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպա տակներով. ռադիոգովազդ. աֆիշների 
փակցնում. նմուշների տարածում. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. գովազդ փոստով:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121702 (111) 19807
(220) 17.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 17.12.2022
(730) «Շահումյան ալքո» ՍՊԸ, Արարատի 

մարզ, գյուղ Շահումյան, AM
(442) 17.01.2013
(540)

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

____________________
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(210) 20121703 (111) 19808
(220) 17.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 17.12.2022
(730) «Շահումյան ալքո» ՍՊԸ, Արարատի 

մարզ, գյուղ Շահումյան, AM
(442) 17.01.2013
(540)

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

____________________

(210) 20121708 (111) 19809
(220) 17.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 17.12.2022
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի 

նահանգ, US
(442) 17.01.2013
(310)   85657589   (320) 21.06.2012   (330) US
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

Գոշեի հիվանդության բուժման համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121709 (111) 19810
(220) 17.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 17.12.2022
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի 

նահանգ, US
(442) 17.01.2013
(310) 85657604   (320) 21.06.2012   (330) US
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

Գոշեի հիվանդության բուժման համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121710 (111) 19811
(220) 17.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 17.12.2022
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի 

նահանգ, US
(442) 17.01.2013
(310) 85657583   (320) 21.06.2012   (330) US
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

Գոշեի հիվանդության բուժման համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121744 (111) 19812
(220) 25.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 25.12.2022
(730) Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH
(442) 17.01.2013
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 30. սուրճ, սրճային էքստրակտներ 
(մզվածքներ), սուրճի հիմքով պատրաստուկներ 
և ըմպելիքներ, սառեցված սուրճ, սուրճի 
փոխարինիչներ, սուրճի փոխարինիչների էքս-
տրակտ ներ, սուրճի փոխարինիչների հիմքով 
պատ րաստուկներ և ըմպելիքներ, եղերդ (սուրճի 
փոխարինիչ):
(740) Զ. Մանուկյան

____________________
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(210) 20121763 (111) 19813
(220) 27.12.2012 (151) 02.05.2013
 (181) 27.12.2022
(730) Օբշեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեն-

նոստյու «Մարկետ-Ա», UA
(442) 06.02.2013
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20120956 (111) 19814
(220) 21.07.2012 (151) 06.05.2013
 (181) 21.07.2022
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 08.10.2012
(540)

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

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

(511) 
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա-

խոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում՝ 
սիգարներ, 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 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ. լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20120957 (111) 19815
(220) 21.07.2012 (151) 06.05.2013
 (181) 21.07.2022
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 08.10.2012
(540)

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

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնա-
գույն, սպիտակ, արծաթամոխրագույն և 
կարմիր գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա-

խոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում՝ 
սիգարներ, 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

____________________
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(210) 20120976 (111) 19816
(220) 24.07.2012 (151) 06.05.2013
 (181) 24.07.2022
(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 արծաթամոխրագույն, 
կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա-

խոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում՝ 
սիգարներ, 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) 20121090 (111) 19817
(220) 14.08.2012 (151) 06.05.2013
 (181) 14.08.2022
(730) «Թամարա ֆրութ» ՓԲԸ, ՀՀ, Արագածոտնի 

մարզ, գյուղ Կարբի, AM
(442) 06.09.2012

(540)

(526) Բացի «TAMARA FRUIT» արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ 
կարմիր, մոխրագույն և դեղին գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 29. պահածոներ:

(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20121091 (111) 19818
(220) 14.08.2012 (151) 06.05.2013
 (181) 14.08.2022
(730) «Թամարա ֆրութ» ՓԲԸ, ՀՀ, Արագածոտնի 

մարզ, գյուղ Կարբի, AM
(442) 06.09.2012
(540)
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(526) Բացի «TAMARA FRUIT» արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ 
կարմիր, մոխրագույն և դեղին գունային 
համակցությամբ:

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121272 (111) 19819
(220) 12.09.2012 (151) 06.05.2013
 (181) 12.09.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ Ֆանար-

ջյան, Երևան, Սարմենի 90, AM
(442) 05.11.2012
(540)

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:  

____________________

(210) 20121299 (111) 19820
(220) 14.09.2012 (151) 06.05.2013
 (181) 14.09.2022

(730) Ակավա Լիմիթիդ, MT
(442) 07.12.2012
(540)

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

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121301 (111) 19821
(220) 14.09.2012 (151) 06.05.2013
 (181) 14.09.2022
(730) Ակավա Լիմիթիդ, MT
(442) 07.12.2012
(540)

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

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121302 (111) 19822
(220) 14.09.2012 (151) 06.05.2013
 (181) 14.09.2022
(730) Ակավա Լիմիթիդ, MT
(442) 07.12.2012
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(540)

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

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121303 (111) 19823
(220) 14.09.2012 (151) 06.05.2013
 (181) 14.09.2022
(730) Ակավա Լիմիթիդ, MT
(442) 07.12.2012
(540)

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

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղա դրանյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121306 (111) 19824
(220) 14.09.2012 (151) 06.05.2013
 (181) 14.09.2022
(730) Ակավա Լիմիթիդ, MT
(442) 07.12.2012
(540)

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

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121459 (111) 19825
(220) 25.10.2012 (151) 06.05.2013
 (181) 25.10.2022
(730) «Գոլդ վառ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 

Աբովյան 2-րդ արդյունաբերական գոտի, 
3/5 պ/տ, AM

(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20121461 (111) 19826
(220) 26.10.2012 (151) 06.05.2013
 (181) 26.10.2022
(730) «Ֆանիմեջին» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 10, AM
(442) 05.11.2012
(540)

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հատ-

կապես՝ ինտերնետային ծառայությունների 
մատուցում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
գիտական հետազոտություններ և մշակումներ. 
ծառայություններ արդյունաբերական վերլու-
ծության և գիտական հետազոտությունների բնա-
գավառում. համակարգիչների տեխնիկական 
և ծրագրային ապահովման մշակում և կատա-
րելագործում, հատկապես՝ դիզայներական 
գործունեություն, գեղարվեստական նախագծում, 
վեբ-կայքերի տեղադրում, վեբ-կայքերի կազմում 
և տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար:  

____________________

(210) 20121462 (111) 19827
(220) 26.10.2012 (151) 06.05.2013
 (181) 26.10.2022
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(730) «Ֆանիմեջին» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 10, AM
(442) 05.11.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն և 
նարնջագույն գունային համակցությամբ

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հատ-

կապես՝ ինտերնետային ծառայությունների 
մատուցում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
գիտական հետազոտություններ և մշակումներ. 
ծառայություններ արդյունաբերական վերլու-
ծության և գիտական հետազոտությունների 
բնագավառում. համակարգիչների տեխնիկական 
և ծրագրային ապահովման մշակում և կատա-
րելագործում, հատկապես՝ դիզայներական 
գործունեություն, գեղարվեստական նախագծում, 
վեբ-կայքերի տեղադրում, վեբ-կայքերի կազմում 
և տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար:  

____________________

(210) 20121544 (111) 19828
(220) 19.11.2012 (151) 06.05.2013
 (181) 19.11.2022
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US
(442) 17.01.2013
(310) 011296399   (320) 26.10.2012   (330) EM
(540)

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ 
կենցաղային օգտագործման համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121571 (111) 19829
(220) 26.11.2012 (151) 06.05.2013
 (181) 26.11.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Համլետ Հովհան-

նիսյան, Երևան, Ռուբինյանց 23/6, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է փիրուզագույն, 
երկնագույն, մուգ և բաց կապույտ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 3. ժավելի սպիրտ: 

____________________

(210) 20121575 (111) 19830
(220) 26.11.2012 (151) 06.05.2013
 (181) 26.11.2022
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 86/1, 

0026, AM
(442) 20.12.2012
(540)
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(526) Բացի «Daroink» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, շագա-
նակագույն, ոսկեգույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք: 

____________________

(210) 20121639 (111) 19831
(220) 05.12.2012 (151) 06.05.2013
 (181) 05.12.2022
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 86/1, 

0026, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(526) Բացի «DAROINK» բառից մնացած գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք: 

____________________

(210) 20121645 (111) 19832
(220) 06.12.2012 (151) 06.05.2013
 (181) 06.12.2022
(730) «Ունիվերսալ սիսթեմս» ՍՊԸ, Երևան, 

Արցախի 30, Երևան, Չարենցի 44, բն. 7, AM
(442) 17.01.2013

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց կապույտ 
գույնով:

(511) 
դաս 35. ներմուծում և առևտուր.
դաս 37. տեղադրման ծառայություն:  

____________________

(210) 20121661 (111) 19833
(220) 07.12.2012 (151) 06.05.2013
 (181) 07.12.2022
(730) «Կրեաս» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 42, բն. 

24, AM
(442) 17.01.2013
(540)

(526) «QUALITY GUARANTEED» արտահայ տու-
թյունը և «THE PREMIUM» բառն ինքն ուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

մսի էքստրակտներ. 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 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր.

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

____________________
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(210) 20121747 (111) 19834
(220) 25.12.2012 (151) 06.05.2013
 (181) 25.12.2022
(730) «Թամարա ֆրութ» ՓԲԸ, Արագածոտնի 

մարզ, գյուղ Կարբի, AM
(442) 17.01.2013
(540)

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

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121759 (111) 19835
(220) 26.12.2012 (151) 06.05.2013
 (181) 26.12.2022
(730) Վարշամ Ղարիբյան, ք. Երևան, Եղիա

զարյան 10, AM
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 

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

____________________

(210) 20121761 (111) 19836
(220) 26.12.2012 (151) 06.05.2013
 (181) 26.12.2022
(730) Վարշամ Ղարիբյան, ք. Երևան, Եղիա

զարյան 10, AM
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:  

____________________

(210) 20121357 (111) 19837
(220) 01.10.2012 (151) 07.05.2013
 (181) 01.10.2022
(730) Վիքթորիա`ս Սիքրիթ Սթորզ Բրենդ 

Մենեջմենթ, Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US

(442) 20.11.2012
(540)

(511) 
դաս 16. անձնական հուշատետրեր (օրգա

նայզերներ), հասցեագրքեր, գործնական 
հանդիպումների օրագրեր, այցեքարտեր, 
գրքերի կազմեր, վճարագրերի գրքույկների 
բռնիչներ, ալբոմներ, նոթատետրեր, օրվա 
պլանավորման նոթատետրեր, լուսանկարների 
ա լբոմ ներ ,  օրացո ւ յ ցներ ,  գրասեղանի 
պարագաներ, գրելու պարագաներ, գրիչներ, 
մատիտներ, ջնջելու պարագաներ, մատիտներ 
սրելու հարմարանքներ, գրիչների և մատիտների 
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տուփեր, թղթագրենական պիտույքներ, ծրար-
ներ, հրավիրատոմսեր, հատվածական նոթա-
տետրեր, նկարչական և գեղարվեստի պարա-
գաների հավաքածուներ, էջանշաններ, տպագիր 
թերթեր, գրելու թերթիկներ, գնումների թղթյա 
պայուսակներ, գնումների պլաստիկ պայու-
սակներ.

դաս 18. կանացի պայուսակներ, տեղա-
փոխման պայուսակներ բոլոր նպատակների 
համար, մեծ պայուսակներ, ճամփորդական 
պայուսակներ, ուսից կախվող պայուսակներ, 
քսակներ, կլատչ պայուսակներ, սուրհանդակների 
պայուսակներ, նախշազարդերով կտորից 
պայուսակներ, երեկոյան պայուսակներ, ձեռքից 
կախվող պայուսակներ, իրեղենի պարկեր, 
շների տեղափոխման համար պայուսակներ, 
գոտկային դրամապանակներ, ուսապարկեր, 
մարզիկների պայուսակներ, մարմնամարզիկ-
ների պայուսակներ, պայուսակներ երկարատև 
ճանապարհորդելու համար, համակարգիչների 
պայուսակներ, պորտֆելներ, ճամպրուկներ, 
ճանապարհորդական պայուսակներ հագուստի 
համար, տափակ ճամպրուկներ, լողափնյա 
պայուսակներ, տնտեսական պայուսակներ, փոքր 
պայուսակներ, դրամապանակներ, բանալիների 
պատյաններ, վարկաքարտերի պատյաններ, 
դատարկ վաճառվող կոսմետիկական պայու-
սակներ և պատյաններ, հովանոցներ, անձրևա -
կալներ, անձնագրերի պատյաններ, ման-
րադրամի քսակներ և գոտիներ.

դաս 24. մանածագործական ապրանքներ, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում, այն է 
անկողնու և սեղանի ծածկոցներ, վերմակներ, 
մահճակալի ծածկոցներ, բամբակյա վերմակ-
ներ, անկողնու ծածկոցներ, դեկորատիվ բար-
ձերեսներ, լաթերից կարած վերմակներ, 
սավաններ, բարձերեսներ, բարձի ծածկոցներ, 
ծալազարդ ծածկոցներ, բմբուլե ծածկոցներ և 
վերմակներ, սեղանի սփռոցներ, լոգարանային 
սպիտակեղեն, սրբիչներ, երեսսրբիչներ, սեղանի 
մանածագործական սփռոցներ, սփռոցներ 
(բացառությամբ թղթից պատրաստվածների), 
անձեռոցիկներ, թաշկինակներ, լոգարա նա-
գորգեր, վարագույրներ լոգարանի համար, 
սպասքի տակ դրվող անձեռոցիկներ, խոհա-
նոցային ձեռնոցներ և բռնիչներ, վարագույրներ, 
ծալազարդ վարագույրներ, պատի նկարա-
հյուս մանածագործվածքներ (գոբելեն), ծալա-
զարդարանք և պաստառացու կտորեղեն:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121450 (111) 19838
(220) 25.10.2012 (151) 07.05.2013
 (181) 25.10.2022
(730) «Սպիտակկաթ» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, Սպի-

տակի շրջան, գ. Խնկոյան, AM
(442) 05.11.2012
(540)

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

(511) 
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20121451 (111) 19839
(220) 25.10.2012 (151) 07.05.2013
 (181) 25.10.2022
(730) «Սպիտակկաթ» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, Սպի-

տակի շրջան, գ. Խնկոյան, AM
(442) 05.11.2012
(540)

(526) Բացի «ՎԻՏԱԿԱԹ», «VITAKAT» բառերից, 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 29. պանիր:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________
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(210) 20121601 (111) 19840
(220) 28.11.2012 (151) 07.05.2013
 (181) 28.11.2022
(730) «Մարտի-գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 

17/21, AM
(442) 17.01.2013
(540)

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

(511) 
դաս 39. միջազգային բեռնափոխադրումներ: 

____________________

(210) 20121730 (111) 19841
(220) 21.12.2012 (151) 07.05.2013
 (181) 21.12.2022
(730) Օուփն Ինգլիշ ԼԼՔ, PA
(442) 06.02.2013
(540)

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

(511) 
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում) և լեզվի ուսուցում, հատկապես՝ ոչ 
պաշտոնական օնլայն ծրագրերի անցկացում 
լեզուների ուսուցման և նյութերի տեղհասցնման 
համար. դաստիարակչական (կրթական, ուսու-
ցողական) ծառայություններ, այն է՝ դասա-
վանդման կուրսերի տրամադրում ավագ 
դպրոցների մակարդակով և այդ կուրսերի 
հետ կապված նյութերի տարածում, կրթու-
թյան, ուսուցման, դաստիարակության և 
լեզվի ուսուցման համար սարքավորումների 
տրամադրում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130007 (111) 19842
(220) 09.01.2013 (151) 07.05.2013
 (181) 09.01.2023
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-

Բերդի նրբ. 5, N 10, AM
(442) 06.02.2013
(540)

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, արծաթագույն, մոխրագույն, բաց 
և մուգ շագանակագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 30. շոկոլադ, շոկոլադային արտադրանք: 

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20130090 (111) 19843
(220) 25.01.2013 (151) 07.05.2013
 (181) 25.01.2023
(730) «Մակել թեքնոլոջի» ՍՊԸ, Երևան, Արին-

Բերդի 5/3, AM
(442) 06.02.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գույնով:

(511) 
դաս 9. էլեկտրական վարդակներ, անջա-

տիչներ և անջատման տուփեր, էլեկտրական 
բաշխիչ սարքեր, էլեկտրական խրոցներ, վար-
դակներ հեռախոսի և ալեհավաքի համար, 
երկարացման լարեր, էլեկտրական բաշխիչներ, 
միացնող և ճյուղավորման տուփեր. մալուխներ:  

____________________
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(210) 20130165 (111) 19844
(220) 12.02.2013 (151) 07.05.2013
 (181) 12.02.2023
(730) «Տաքսի ի տուր» ՍՊԸ, Երևան, Շիրվանզադե 

4/1, բն. 11, AM
(442) 21.02.2013
(540)

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

(511) 
դաս 39. տաքսի ծառայություն:  

____________________

 
(210) 20110673 (111) 19845
(220) 30.05.2011 (151) 13.05.2013
 (181) 30.05.2021
(730) «Սիլ կոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծ 

3-րդ նրբ., 62, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(526) «AQUA», «CARBONATED» և «ԳԱԶԱՎՈՐՎԱԾ» 
բառերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր: 

____________________

(210) 20110674 (111) 19846
(220) 30.05.2011 (151) 13.05.2013
 (181) 30.05.2021
(730) «Սիլ կոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծ 

3-րդ նրբ., 62, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(526) Բացի «ԱՐԱՐԱՏ» և «ARARAT» բառերից 
մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր, 
երկնագույն, սև և սպիտակ գունային հա-
մակ ցությամբ:

(511) 
դաս 32. խմելու աղբյուրի ջուր:  

____________________

(210) 20121083 (111) 19847
(220) 10.08.2012 (151) 13.05.2013
 (181) 10.08.2022
(730) «Սոնագրո» ՓԲԸ, Երևան, Թումանյան 18, 

բն. 9, AM
(442) 06.09.2012
(540)

(554) Ծավալային նշան
(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, դարչ-

նագույն և շագանակագույն գունային հա-
մակ ցությամբ:

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 

մաս նավորապես՝ կոնֆետներ. պաղպաղակ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121388 (111) 19848
(220) 11.10.2012 (151) 13.05.2013
 (181) 11.10.2022
(730) «Ռոքարմ» ՍՊԸ, Ջրվեժ, Մայակ թաղ. 

44/1, AM
(442) 05.11.2012
(540)
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(526) «BABY WATER» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ 
կարմիր, երկնագույն, բաց և մուգ կանաչ, 
կարմիր, բաց և մուգ նարնջագույն, դեղին, 
մանուշակագույն և սպիտակ գունային հա-
մակ ցությամբ:

(511) 
դաս 32. ջուր:

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20121389 (111) 19849
(220) 11.10.2012 (151) 13.05.2013
 (181) 11.10.2022
(730) «Ռոքարմ» ՍՊԸ, Ջրվեժ, Մայակ թաղ. 

44/1, AM
(442) 05.11.2012
(540)

(526) «ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՋՈՒՐ» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ 
կարմիր, երկնագույն, բաց և մուգ կանաչ, 
կարմիր, բաց և մուգ նարնջագույն, դեղին, 
մանուշակագույն և սպիտակ գունային հա-
մակ ցությամբ:

(511) 
դաս 32. ջուր:

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20121634 (111) 19850
(220) 04.12.2012 (151) 13.05.2013
 (181) 04.12.2022
(730) «Պիացցա Գռանդե» ՍՊԸ, 0010, Երևան, 

Վ. Սարգսյան փ., 10 շ., 105 տարածք, AM
(442) 20.12.2012
(540)

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

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 

գործառնություններ: 
____________________

(210) 20121728 (111) 19851
(220) 21.12.2012 (151) 13.05.2013
 (181) 21.12.2022
(730) Ջեյ. Բուշոն Կոմպանյա Լթդա., CL
(442) 17.01.2013
(540)

(511) 
դաս 33. գինիներ, լիկյորներ և ալկոհոլային 

խմիչքներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121774 (111) 19852
(220) 28.12.2012 (151) 13.05.2013
 (181) 28.12.2022
(730) «Հակոբ Ավետիքյան» ՓԲԸ, Երևան, 

Արմենակյան փող. 6, բն. 1, AM
(442) 06.02.2013
(540)

(511) 
դաս 16. թերթ:  

____________________

(210) 20121777 (111) 19853
(220) 28.12.2012 (151) 13.05.2013
 (181) 28.12.2022
(730) «Նուբարաշենի թռչնաբուծական ֆաբրիկա» 

ԲԲԸ, Երևան, Նուբարաշեն Ավան, հ. 11, 75, AM
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(442) 06.02.2013
(540)

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

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

____________________

(210) 20130009 (111) 19854
(220) 11.01.2013 (151) 13.05.2013
 (181) 11.01.2023
(730) «Ալիաս» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող. 37, 

բն. 6, AM
(442) 06.02.2013
(540)

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

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
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. արդյունաբե-
րական վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում.

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

____________________

(210) 20130024 (111) 19855
(220) 16.01.2013 (151) 13.05.2013
 (181) 16.01.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վարդան Խազ-

մալյան, Երևան, Մովսես Խորենացի 43շ., 
բն 24, AM

(442) 06.02.2013
(540)

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

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

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

____________________

(210) 20130042 (111) 19856
(220) 17.01.2013 (151) 13.05.2013
 (181) 17.01.2023
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(730) «ՄԳԱ կոնտինենտ» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 
40, AM

(442) 06.02.2013
(540)

(526) «CONCIERGE» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

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

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

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-
ռա յություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա-
կան վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անաս նաբուժական ծառայություններ. կենդա-
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկա-
կան ծառայություններ. գյուղատնտեսական, 
այգե գործական և անտառային ծառայություններ.

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

____________________

(210) 20130098 (111) 19857
(220) 29.01.2013 (151) 13.05.2013
 (181) 29.01.2023
(730) «Սմարտդենտ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-

Նովա 26, բն. 8, AM
(442) 21.02.2013
(540)

(526) «DENTAL CENTER» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511) 
դաս 44. ստոմատոլոգիական ծառայու-

թյուններ: 
____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

    7326  23.04.2023     «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ,  Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 8,

          Հայաստան, AM

    7501  10.04.2023     «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

    7581  24.02.2023     Դեու Էլեկտրոնիքս Քորփորեյշն, KR

    7604           15.05.2023     «Արեգակ» կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,  Արարատի մարզ, գյուղ Դալար, AM

     7606   12.06.2023           «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 8, 

         Հայաստան, AM

    7720            21.02.2023     Թակասո Ռաբեր Փրոդաքս Սդն Բհդ, MY

    7721            21.02.2023             Թակասո Ռաբեր Փրոդաքս Սդն Բհդ, MY

    7722   21.02.2023       Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP

    7725            26.03.2023      Ն.Ի.Թ. Քո. Յունայթիդ Ս.Ա., VG

    7726  11.04.2023             Իթակա Հարբորս, Ինք., US

    7740  06.05.2023      Ուոթքինզ Մենյուֆեքչրինգ Քորփորեյշն, Կալիֆորնիայի նահանգ, US

    7753  07.04.2023      «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

    7785  23.04.2023      «Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ, Երևան,

                                                    Հանրապետության փ. 8, AM

    7851  18.09.2023      «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 

                                                    Շահամիրյանների 22, AM

    7927   14.11.2023             «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 

                                                    Շահամիրյանների 22, AM

    8427  30.09.2023           Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01B 3/00 2740 A
A61C 5/00            2741 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

  B01D 35/00   320 U

  F24J 2/00    321 U

  H01L 31/00    321 U

  C02F 1/00    321 U

       01-01     307 S

      09-03     308 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

C01B 3/00        2742 A

C05G 3/00       2743 A

C09K 17/00      2743 A

C12G 3/00        2744 A

G01M 9/00       2745 A

09-03    309 S

09-03    310 S

11-01      311 S

11-01      312 S

11-01      313 S



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1255

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18256

73 (1) Իրավատեր  «Մեղվի քաղաք» ՍՊԸ, 
Կոտայքի մարզ, գ. Մեղրաձոր, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Բիիկիպեդիա» 
ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. Մեղրաձոր, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                           Հանրապետություն

Գրանցված է 26.03.2013
_____________________

Գրանցում No 1256

Ապրանքային նշանի լիցենզիա

(11) Վկայական No IR 1082176

73 (1) Լիցենզատու Նանոտեկ Ֆարմա

Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu  
“NanoTech Pharma”, Office 1307, d.29, pr-t 
Vernadskogo RU-119331 Moscow, RU
73 (2) Լիցենզառու «Տոնուս-լես» ՍՊԸ,  
Երևան, Եր. Քոչարի 1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Լիցենզիայի տեսակը բացառիկ

Գործողության ժամկետը 28.01.2014

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 02.04.2013
_____________________

 

Գրանցում No 1257
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16928
73 (1) Իրավատեր «Մեծ անիվ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
16 թաղամաս, 33 շենք, բն. 2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Դարֆ» ՍՊԸ,
 ք. Երևան, Ս. Վրացյան փ.,  71 շենք, բն. 34, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                 Հանրապետություն

Գրանցված է 08.04.2013
_____________________

Գրանցում No 1258
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 19463
73 (1) Լիցենզատու «Կիբեռ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Ամիրյան փ., թիվ 13, AM
73 (2) Լիցենզառու «Լենդֆրի» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Մաշտոցի 16, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը 1 8 . 0 3 . 2 0 1 8                                                                  
ենթակա է ինքնաբերաբար երկարաձգման
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                               Հանրապետություն

Գրանցված է 10.04.2013
_____________________

Գրանցում No  1259
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19463
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73 (1) Իրավատեր  «Կիբեռ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Ամիրյան փ., թիվ 13, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Կանդեքս 
Ինքորփորեյշն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Թումանյան 
14, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը 1 8 . 0 3 . 2 0 1 8 
ենթակա է ինքնաբերաբար երկարաձգման

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                                                Հանրապետություն

Գրանցված է 10.04.2013
_____________________

Գրանցում No 1260
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16860
73 (1) Իրավատեր Դիսքավըր Ֆայնենշըլ 
Սըրվիսիս

DISCOVER FINANCIAL SERVICES, 2500 Lake Cook 
Road, Riverwoods, Illinois 60015, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դայնըրս Քլաբ 
Ինթերնեյշնլ ԷլԹիԴի, Նյու Յորքի նահանգ
DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD., a NEW YORK 
CORPORATION, 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, 
llinois 60015, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                       Հանրապետություն
Գրանցված է 06.04.2013

_____________________

Գրանցում No 1261
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  17062
73 (1) Իրավատեր «Մակ.Ամ» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 8, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Այսթոր» ՍՊԸ, 
ք. Երևան, Թումանյան 8, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                               Հանրապետություն

Գրանցված է 17.04.2013
_____________________

Գրանցում No 1262

Ապրանքային նշանի լիցենզիա 1041944, 
1014944, 873376
Քամփնի Ֆորեքս Քլաբ Լթդ.
COMPANY FOREX CLUB LTD., Apartment Ns 3, 
Beau Bios, Castle Comfort Roseau, Commonwealth 
of Dominica, DM
«Ֆորեքս Քլաբ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Հյուսիսային 
պողոտա 1, 23, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                          Հանրապետություն
Գրանցված է 19.04.2013

_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2092  30.08.2012
2378  29.10.2012 
2451  02.09.2012
2483       18.10.2012 
2510  14.10.1012
2558  11.10.2012

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

    136 U             22.08.2012

    275 U            02.09.2012

2585 27.09.2012

2593 09.09.2012

2599 17.10.2012

2602 31.10.2012 

2608 18.10.2012

2623 21.10.2012

2626 05.10.2012

2671 24.03.2012

2677 21.04.2012

2725 02.09.2012 

2727 02.09.2012

276 U     17.09.2012

277 U     27.09.2012

280 U     16.11.2012

281 U     13.10.2012

291 U     28.10.2012

297 U     11.11.2012



98

ՄԱՍ 1
 

98

№ 5 
29 .05 . 20 13

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանների գրանցման գործողության 

վերականգնման  մասին

Сведения
о восстановлении действия регистрации товарных знаков

    13301              05.04.2013
    12544              05.04.2013

Վկայագրի 
համարը

Номер 
свидетельства

Գործողության 
վերականգնման 

թվականը

Дата 
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Сведения о выданных патентах

(51) (2013.01)  (11) 2740 (13) A 
A01B 3/00

(21) AM20110148 (22) 25.10.2011
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Арамаис Есоян (AM), Паргев Тонапетян (AM), 
Манвел Алавердян (AM), Айк Мкртчян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Фронтальный плуг несвязанных почв
(57) Изобретение относится к сельско хозяйст-
венному машиностроению, в частности, машинам 
основной обработки земли.

Фронтальный плуг несвязанных почв имеет 
раму, ножи, опорные колеса, корпуса пово-
рачивающиеся направо и налево, оборотные 
плугы. Плуг имеет прикрепенную к оборотным 
плугам вертикальную стойку с возможностью 
регулирования. Оборотные плуги со стойкой 
расположенные в горизонтальной плоскости 
имеют уклон 30-45˚ и дополнительно имеют с 
равномерной дистанцией металлические пальцы, 
которые прикреплены к оборотным плугам 
болтом и хомутом.

Обеспечивается высокое качество обработки 
земли, 2 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2741 (13) A 
A61C 5/00

(21) AM20130016 (22) 19.02.2013
(71) Оганес Геворгян (AM)
(72) Оганес Геворгян (AM), Валерий Татинцян 
(AM), Ирина Манукян (AM), Людмила Татинцян 
(AM)
(73) Оганес Геворгян, 0035, Ереван, 1-ая ул. М. 
Аветисяна 49/2 (AM)
(54) Подкороночная культя молочного зуба
(57) Изобретение относится к детской стома-
тологии, в частности, к протетическим конс трук-
циям для реставрации молочных зубов.

Подкороночная культя молочного зуба 
выполнена из пломбирующего композиционного 
материала, заполняющего пульповую камеру зуба. 

Культя армирована омегаобразным штифтом из 
ортодонтической проволоки, причем ножки 
штифта упираются в дентин зуба на уровне устья 
корневого канала.

Повышаются прочность подкороночной 
культи и надежность ее крепления к дентину 
молочного зуба, 2 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2742 (13) A 
C01B 3/00

(21) AM20120129 (22) 14.09.2012
(71) Джаник Чавршян (AM), Тигран Мамиконян (AM)
(72) Джаник Чавршян (AM), Тигран Мамиконян (AM)
(73) Джаник Чавршян, 0056, Eреван, 3-ий микро-
район Нор Норка, Багян 1, кв. 25 (AM), Тигран 
Мамиконян, 0056, Eреван, 3-ий микрорайон Нор 
Норка, Багян 1, кв. 25 (AM)
(54) Станция получения водорода из биогаза
(57) Изобретение относится к областям солнечной 
энергетики и биотехнологии и может быть 
использовано преимущественно в высокогорных, 
пустынных местностях с неблагоприятными 
климатическими условиями. 

Станция содержит реактор. Реактор включает 
емкость сбора и обработки биомассы, в которой 
размещен смеситель. Емкость сбора и обработки 
биомассы снабжена загрузочным люком биомассы, 
выходными патрубками продукта и отработанной 
массы. Реактор дополнительно содержит блок 
очистки аммиак содержащей газовой смеси 
и блок очистки водород содержащей газовой 
смеси, блоки естественного и искусственного 
ультрафиолетового облучения, гиперболоидное 
зеркало и емкость накопления водорода. Вход 
блока очистки аммиак содержащей газовой смеси 
через задвижку соединен с выходным патрубком 
продукта, а выход – соответственно с входами 
блоков облучения. Выходы блоков облучения 
подсоединены ко входу блока очистки водород 
содержащей газовой смеси, выход которого 
через насос и задвижку подсоединен к емкости 
накопления водорода. Станция дополнительно 
содержит два реактора и смеситель газов. 
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Дополнительный первый реактор включает 
емкость сбора и обработки биомассы, блок 
очистки метан содержащей газовой смеси, 
емкость накопления метана. Емкость сбора и 
обработки биомассы дополнительного первого 
реактора содержит смеситель, загрузочный 
люк биомассы, выходные патрубки продукта 
и отработанной массы. Выходной патрубок 
продукта дополнительного первого реактора 
через задвижку подсоединен ко входу блока 
очистки метан содержащей газовой смеси, выход 
которого через насос и задвижку подсоединен к 
емкости накопления метана. Дополнительный 
второй реактор включает емкость приема 
и взаимодействия газовой смеси и емкость 
накопления водорода. Один из входов смесителя 
газов через задвижку подсоединен к выходу 
блока очистки аммиак содержащей газовой 
смеси. Второй вход смесителя газов через 
задвижку подсоединен к емкости накопления 
метана, а через насос и задвижку –к выходу 
блока очистки метан содержащей газовой смеси. 
Выход смесителя газов подсоединен ко входу 
емкости приема и взаимодействия газовой 
смеси дополнительного второго реактора, выход 
которой через задвижки и насос подсоединен к 
емкости накопления водорода дополнительного 
второго реактора.

Обеспечивается универсальность станции, 
1 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2743 (13) A 
C05G 3/00
C09K 17/00

(21) AM20110154 (22) 07.11.2011
(71) Ашот Большикян (AM), Эдвин Ходаверди 
(IR), Апто Айрапетян  (SY), Вардан Ташчян (LB)
(72) Ашот Большикян (AM), Эдвин Ходаверди (IR), 
Апто Айрапетян  (SY), Вардан Ташчян (LB), Ваник 
Степанян ( AM), Гамлет Чнаворян (AM), Рубен 
Ядоян (AM)
(73) Ашот Большикян, 0010, Ереван, Налбандян 
50, кв. 68 (AM), Эдвин Ходаверди, 0046, Ереван, 
Таронци 7/3, кв. 28 (IR), Апто Айрапетян, 0035, 
Ереван, Лепсиуси 2, дом 1  (SY), Вардан Ташчян, 

0052, Ереван, З. Канакерцу 13 (LB)
(54) Водопоглощающая композиция для сельс-
кохозяйственных земель
(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, 
в частности, к водопоглощающим композициям.

Водопоглощающая композиция содержит 
полимер, бентонит и биогумус. В качестве 
полимера взят полиакриламид, компоненты взяты 
в следующем соотношении, мас.%։ биогумус - 
36,4-58,8,  полиакриламид  -  2,2-3,2,  бентонит 
-  39,0-60,5. Полиакриламид вносят в виде 7–
9 %-ного геля, а бентонит в виде бентонитовой 
глины Саригюхского месторождения Армении.
Растениям одновременно подаются влага и 
питательные предохраняющие вещества.

Снижается водоиспаряемость обработанного 
слоя почвы, улучшаются ее водо-воздушные 
показатели.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2744 (13) A 
C12G 3/00

(21) AM20120132 (22) 19.09.2012
(71) Геворг Манукян (AM), Мариана Шагбазян (AM)
(72) Геворг Манукян (AM), Мариана Шагбазян (AM)
(73) Геворг Манукян, 0052, Ереван, Канакер 10-я 
ул. 8/2 (AM), Мариана Шагбазян, 0051, Еереван, 
Н. Заряан 3, кв. 51 (AM)
(54) Ликер
(57) Изобретение относится к пищевой промыш-
ленности, в частности, к  алкогольным напиткам 
- ликерам.

Ликер содержит спиртованный сок айвы, 
спиртованный раствор ванили, 65,8% сахарный 
сироп, лимонную кислоту, водо-спиртовый 
раствор, спиртовую настойку граната и спирто-
вую настойку чайной розы, при следую щем 
соотношении компонентов, кг,л/1000дал։ 
спир тованный сок айвы -  5195,0-5200,0, 
спиртованный раствор ванили - 1,8-2,0, сахарный 
сироп - 2560,0-2565,0, лимонная кислота  - 
1,6-1,8, спиртовая настойка граната -  721,0-
725,0, спиртовую настойка чайной розы -182,0-
184,0, водо-спиртовый раствор – остальное, до 
крепости ликера 23%.

Улучшаются вкусовые качества алкогольного 
напитка.

_____________________



103

ՄԱՍ 1
 

103

№ 5  
29 .05 . 20 13

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) (2013.01)  (11) 2745 (13) A 
G01M 9/00

(21) AM20120104 (22) 14.07.2012
(71) Зограб Минасян (AM), Наира Манасян (AM)
(72) Зограб Минасян (AM), Наира Манасян (AM)
(73) Зограб Минасян, 3104, Гюмри, Абовян 
129, кв. 10 (AM), Наира Манасян, 3101, Гюмри, 
Манушян 6а, кв. 30 (AM)
(54) Испытательная система теплозащитных 
свойств одежды
(57) Испытательная система теплозащитных 
свойств одежды имеет экспериментальный учас-
ток и расположенные в нем узлы контролирования 
и моделирования метеорологических условий 
внешней среды. Система осуществлена в виде 
гори зонтально расположенной аэродинами-
ческой трубы.

Система состоит из центробежного вен-
тилятора и прикрепенного к нему испытательного 
участка трубы с прямоугольным сечением. В 
трубе последовательно установлены: с возмож-
ностью поворота вокруг своей оси задвижка, 
газовый счетчик, узел увлажнения воздуха. На 
экспериментальном участке трубы установлен 
влагомер и заполненный водой полый манекен. 
В воде полого манекена установлен термометр 
и смеситель присоединенный к электрическому 
двигателю. Манекен установлен на диске с 
возможностью вращения. 

Упращается конструкция, 4 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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Сведения о выданных патентах

(51) (2013.01)  (11) 320  (13) U 
B01D 35/00

(21) AM20130014U (22) 11.02.2013
(71) Ара Овсепян (AM)
(72) Ара Овсепян (AM)
(73) Ара Овсепян, 0002, Ереван, Бузанди 101, 
кв. 8 (AM)
(54) Устройство для очистки воздуха
(57) Полезная модель относится к защите 
окружающей среды, в частности, к устройствам  
для очистки воздуха.

Устройство для очистки воздуха имеет 
всасывающие и выпускающие трубы и филь-
трационный узел. Нижний участок выпус кающей 
трубы окрашен по классификации цветов темным 
цветом, а верхний часть: светлым цветом. Длина 
нижней части трубы в два раза больше, чем длина 
верхней части. Всасывающая труба коническая и 
прикреплена к основе нижней части выпускающей 
трубы. Фильтрационный узел выполнен в виде 
HEPA моющегося картонного фильтра. Фильтр 
установлен внутри верхней части выпускающей 
трубы. На конце выпускающей трубы с зазорм 
прикреплен защитный зонт.

Упрощается конструкция, уменьщается 
себестоимость, 1 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 321 (13) U
F24J 2/00
H01L 31/00
C02F 1/00

(21) AM20130007U (22) 05.02.2013

(71) Арсен Акопян (AM)
(72) Арсен Акопян (AM), Арусяк Акопян (AM), 
Агарон Аракел (AU)
(73) Арсен Акопян, 0037, Ереван, 51-ая ул. 
Арабкира 9, кв. 118 (AM)
(54) Солнечно-энергетическое устройство
(57) Изобретение относится к гелиотехнике, 
в частности, к комбинированным солнечно-
энергетическим преобразовательным установкам, 
удовлетворяющим потребности человека в 
электричестве, в питьевой воде и в тепле.Оно 
может быть использовано в приморских районах, 
в чрезвычайных ситуациях – на судах, в армии, 
в госпиталях, в условиях изоляции, а также в 
индивидуальных хозяйствах. 

Солнечно-энергетическое устройство содер-
жит установленные на несущей конструкции 
внешний светопрозрачный слой, помещенные 
под ним последовательно и контактирующие 
между собой узел дистилляции солевого раствора 
с патрубками входа и выхода и узел проточного 
теплообменника с патрубками входа и выхода. 
Узел дистилляции солевого раствора выполнен 
мембранным, многоступенчатым и с внешней 
и внутренней сторон покрыт теплопроводными 
слоями. Устройство дополнительно снабжено 
узлом фотоэлектрического преобразования в 
виде батареи солнечных элементов, размещенных 
на поверхности внешнего теплопроводного слоя 
узла дистилляции. Составляющие слои и узлы 
устройства могут быть осуществлены как в 
плоском, так и в цилиндрическом исполнении, а 
несущая конструкция может быть выполнена в 
виде зеркального параболического цилиндра или 
зеркального параболоида или линзы Френеля.

Повышаются универсальность и кпд 
устройства, 11 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) 01-01 (11) 307  (13) S
(21) 20130018  (22) 28.03.2013
(71) Наира Гарниковна Баласанян (AM), Гарник 
Арменович Брутян (AM)
(72) Наира Баласанян (AM), Гарник Брутян (AM)
(73) Наира Гарниковна Баласанян, Ереван, ул. 
Наири Заряна 122 (AM), Гарник Арменович 
Брутян, Ереван, ул. Наири Заряна 122 (AM)
(54) Хлеб для сендвича
(55)*

_____________________

(51) 09-03 (11) 308 (13) S
(21) 20120049  (22) 23.11.2012
(71) ЗАО «Экофуд», Ереван (AM)
(72) Имя автора не публикуется
(73) ООО «Экофуд», Ереван, ул. А. Вштуни 73 (AM)
(54) Коробка для конфет
(55)*

_____________________

(51) 09-03 (11) 309  (13) S
(21) 20120045  (22) 23.11.2012
(71) ЗАО «Экофуд» (AM)
(72) Имя автора не публикуется
(73) ООО «Экофуд», Ереван, ул. А. Вштуни 73 (AM)
(54) Коробка для сладостей в виде конфеты
(55)*

_____________________

(51) 09-03 (11) 310  (13) S
(21) 20120044  (22) 23.11.2012
(71) ЗАО «Экофуд» (AM)

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(72) Имя автора не публикуется
(73) ООО «Экофуд», Ереван, ул. А. Вштуни 73 (AM)
(54) Коробка для сладостей- портфель
(55)*

_____________________

(51) 11-01 (11) 311  (13) S
(21) 20130007  (22) 04.03.2013
(71) Анна Эдвардовна Авакян (AM)
(72) Анна Авакян (AM)
(73) Анна Авакян, Ереван, ул. Конд, дом 44 (AM)
(54) Ювелирные изделия - кольца (26 
вариантов)
(55)*

_____________________

(51) 11-01 (11) 312  (13) S
(21) 20130006  (22) 04.03.2013
(71) Анна Эдвардовна Авакян (AM)
(72) Анна Авакян (AM)
(73) Анна Авакян, Ереван, ул. Конд, дом 44 (AM)
(54) Ювелирные изделия - серьги, запонки (17 
вариантов)
(55)*

_____________________

(51) 11-01 (11) 313  (13) S
(21) 20130005  (22) 04.03.2013
(71) Анна Эдвардовна Авакян (AM)
(72) Анна Авакян (AM)
(73) Анна Авакян, Ереван, ул. Конд, дом 44 (AM)
(54) Ювелирные украшения - ожерелья, 
браслеты, подвески, монеты (41 варианта)
(55)*

_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

CI Փղոսկրի Ափ
CK Կուկի Կղզիներ
CL Չիլի
CM Կամերուն
CN Չինաստան
CO Կոլումբիա
CR Կոստա Ռիկա
CU Կուբա
CV Կանաչ հրվանդան
CY Կիպրոս
CZ Չեխիայի
 Հանրապետություն
DE Գերմանիա
DJ Ջիբութի
DK Դանիա
DM Դոմինիկա
DO Դոմինիկյան
 Հանրապետություն
DZ Ալժիր
EA ևրասիական
 արտոնագրային կազմա-
 կերպություն (ԵԱԿ)
EC Էկվադոր
EE Էստոնիա
EG Եգիպտոս
EH Արևմտյան Սահարա
EM Ներքին շուկայի 
 ներդաշնակման 
 գերատեսչություն
 (ապրանքային նշաններ 
 և արդյունաբերական 
 նմուշներ)
EP ևրոպական 
 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 ևրոմիության 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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