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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) 2751 (13) A
A23L 1/00

(21) AM20120005 (22) 12.01.2012
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-
սարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Գեղամ Սնապյան (AM), Տատյանա Մկրտչյան 
(AM), Արթուր Լալայան (AM), Կարինե Կոստանյան 
(AM), Մարթա Սնապյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-
սարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Կարտոֆիլի մշակման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա-
բերությանը, մասնավորապես՝ կարտոֆիլի 
մշակման եղանակին:

Կարտոֆիլը լվանում են, տեսակավորում, 
լցնում ջրի մեջ, այնուհետև անջատում ջրից, 
սառեցնում -20 – (-18)°C ջերմաստիճանում, 
ընդ որում կարտոֆիլը լցնում են սենյակային 
ջերմաստիճանի օզոնացրած ջրի մեջ և 3 ժամվա 
ընթացքում մատուցում են օզոն:

Երկարաձգվում է կարտոֆիլի պահպանման 
ժամկետը:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2752 (13) A 
A23L 1/00
A21D 8/00 

(21) AM20120001 (22) 10.01.2012
(71) Վահրամ Գաբզիմալյան (AM), Վարսենիկ 
Ավետիսյան (AM)
(72) Վահրամ Գաբզիմալյան (AM), Վարսենիկ 
Ավետիսյան (AM)
(73) Վահրամ Գաբզիմալ յան, 0005, Երևան, 
Արցախի 1,բն.32 (AM), Վարսենիկ Ավետիսյան, 
0025, Երևան, Հերացու 14/4 (AM)
(54) Սննդային հավելումների կոմպլեքս
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա-
բերությանը, մասնավորապես սննդային հավե-
լումներին:

Սննդային հավելումների կոմպլեքսը ներա-
ռում է հետևյալ բաղադրամասերը, զանգվ. %. 
գետնախնձորի չորացրած աղացվածք՝ 55.0-
56.0, եղերդակի արմատ՝ 12.5-13.5, յակոնի 
արմատ՝ 13.0-14.0, սկորցիոնի արմատ՝ 10.0-
11.0, խատուտիկի արմատ՝ 5.0-6.0, վարսակի 
արմատ՝ 2.0-3.0:

Բարձացվում են սննդամթերքի ֆունկցիոնալ 
հատկությունները:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2753 (13) A
A61K 35/00

(21) AM20130019 (22) 20.02.2013
(71) Նաիրա Բաբկենի Չիչոյան (AM), Հասմիկ 
Միխաիլի Գալստյան (AM)
(72) Նաիրա Բաբկենի Չիչոյան (AM), Հասմիկ 
Միխաիլի Գալստյան (AM), Կարինե Հրանտի 
Դումանյան (AM), Մարգարիտա Հրանտի Բեգ-
լարյան (AM), Արմինե Վաչագանի Մողրովյան 
(AM), Վահե Գերմանի Հովհաննիսյան (AM), 
Նաիրա Կամոյի Շաբոյան (AM), Արթուր Կիմի 
Շուքուրյան (AM), Նունե Ռոբերտի Նահապետյան 
(AM), Սիրանուշ Աշոտի Մկրտչյան (AM)
(73) Նաիրա Բաբկենի Չիչոյան, 0063, Երևան, 
Ավան, Շահինյան 95, բն.15 (AM), Հասմիկ 
Միխաիլի Գալստյան, 0028, Երևան, Օրբելի 
եղբայրների 33ա, բն. 2 (AM)
(54) Վերին շնչուղիների հիվանդությունների 
բուժման բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է դեղագործությանը, 
մասնավորապես՝ հակաբորբոքային, վերա-
կանգնող և հակամանրէային հատկություններ 
ունեցող բուսական ծագման քթի կաթիլների 
բաղադրակազմին:

Կաթիլները ներառում են հետևյալ բաղա-
դրամասեր, զանգվ.%. դեղատնային երիցուկի 
ծաղիկների չոր սպիրտային լուծամզվածք՝ 0,015-
0,025, սովորական խնկածաղիկի վերգետնյա 
մասի չոր սպիրտային լուծամզվածք՝ 0,015-
0,025, դեղատու պատրինջի վերգետնյա մասի 
չոր սպիրտային լուծամզվածք՝ 0,015-0,025, 
մարիամախոտի վերգետնյա մասի չոր սպիր-
տային լուծամզվածք՝ 0,015-0,025, դրախտածառի 
ծաղիկների չոր ջրային լուծամզվածք՝ 0,015-
0,025, ծիրանենու կամեդ՝ 0,015-0,025 և բուժիչ 
հիմք՝ դեղատու վաղենակի ծաղիկների յուղ՝ 
մնացածը: Կաթիլները պատրաստված են յու-
ղային հիմքի վրա և իրենցից ներկայացնում են 
0.1%-անոց վաղենակի յուղային կախույթ:

Ընդլայնվում է քթի կաթիլների տեսականին:
_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2754 (13) A 
B05D 1/00
B01D 3/00

(21) AM20120017 (22) 24.01.2012
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(71) Մանուկ Ալեքսանի Առաքելյան (AM), Սերգեյ 
Սուրենի Հայրապետյան (AM)
(72) Մանուկ Ալեքսանի Առաքելյան (AM), Սերգեյ 
Սուրենի Հայրապետյան (AM)
(73) Մանուկ Ալեքսանի Առաքել յան, 0238, 
Արարատի մարզ, Արարատ, Աղբյուր Սերոբի 6, 
բն. 26 (AM), Սերգեյ Սուրենի Հայրապետյան, 
0008, Երևան, Չեռնիշևսկու 58, բն.1 (AM)
(54) Շինարարական նյութերի մակերևույթի 
պատման բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է ջրակայուն շինա-
րա րական նյութերի արտադրության բնա-
գավառին, մասնավորապես՝ շինարարական 
նյութերի մակերևույթների մշակման համար 
խառնուրդներին և կարող է կիրառվել բետո-
նային և բնական քարերի, ինչպես նաև ցեմենտի 
մակերևույթների վրա տարբեր տիպի պոլի-
մերային նյութերով պաշտպանական շերտերի 
ստացման համար։

Բաղադրանյութը պարունակում է բարձ-

րա մոլեկուլային կապակցանյութ՝ ակրիլային, 
պոլիմերային, էպօքսիդային, սիլիկոնային 
կամ միզանյութաֆորմալդեհիդային խեժ, 
անօրգանական կապակցանյութ՝ պորտ-
լանդցեմենտ,  մագնեզիական ցեմենտ, 
հեղուկ ապակի կամ ավազ, ինչպես նաև 
անօրգա  նական հավելանյութեր՝ կավիճ, բնա-
կան և բետոնային քարերի փոշիներ կամ 
ներկանյութեր, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ, զանգվ.%. բարձրա-
մոլեկուլային կապակցանյութ՝ 39.5–40.5, 
անօրգանական կապակցանյութ՝ 19.5– 20.5 և 
անօրգանական հավելանյութ՝ 39.5–40.5։

Գյուտի կիրառումը թույլ կտա հարթել շի-
նա րարական նյութերի մակերևույթի անհար-
թությունները և դարձնել այն հղկելի։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2755 (13) A 
B05D 3/00
C04B 7/00

(21) AM20120018 (22) 24.01.2012
(71) Մանուկ Ալեքսանի Առաքելյան (AM), Սերգեյ 
Սուրենի Հայրապետյան (AM)
(72) Մանուկ Ալեքսանի Առաքելյան (AM), Սերգեյ 
Սուրենի Հայրապետյան (AM)

(73) Մանուկ Ալեքսանի Առաքել յան, 0238, 
Արարատի մարզ, Արարատ, Աղբյուր Սերոբի 6, 
բն. 26 (AM), Սերգեյ Սուրենի Հայրապետյան, 
0008, Երևան, Չեռնիշևսկու 58, բն.1 (AM)
(54) Ջրակայուն շինարարական նյութերի 
ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ջրակայուն շինարա-
րական նյութերի արտադրության բնագավա-
ռին, մասնավորապես՝ շինարարական նյութերի 
մակերևույթների մշակման եղանակներին և 
կարող է կիրառվել բետոնային և բնական քա-
րերի, ինչպես նաև ցեմենտի հիդրոֆոբացնող 
հատկությունը բարձրացնելու համար։

Շինարարական նյութերի մակերևույթը 
մշակում են մագնեզիական կապակցանյութով, 
հեղուկ ապակու և չհանգած կրի խառնուրդով 
կամ երկարժեք մետաղի աղով, որից հետո 
մշակում են մակերևութաակտիվ նյութով: Որպես 
մագնեզիական կապակցանյութ օգտագործում 
են Սորելի ցեմենտ, կաուստիկ մագնեզիտ կամ 
կաուստիկ դոլոմիտ, որպես երկարժեք մետաղի 
աղ՝ կալցիումի կամ մագնեզիումի քլորիդ, իսկ 
որպես մակերևութաակտիվ նյութ՝ կալիումի 
ստեարատի կամ նատրիումի ստեարատի 
2%-անոց լուծույթ:

Բարձրացվում է շինարարական նյութերի 
ջրակայունությունը՝ դրանց հիդրոֆոբացնող 
հատկությունների բարձրացման շնորհիվ:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2756 (13) A
B25B 13/00

(21) AM20120014 (22) 20.01.2012
(71) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(54) Վեցանիստ մանեկադարձակ և դրա 
գլխակալով բռնակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ձեռքի գործիքներին, 
մասնավորապես` վեցանիստ աշխատանքային 
գլխիկներ ունեցող մանեկադարձակին և դրա 
գլխակալով բռնակին:

Վեցանիստ մանեկադարձակն ունի վեցա-
նիստ իրան և աշխատանքային գլխիկ: Իրանը 
միևնույն կոօրդինատային առանցքների կեն-
տրոն ունեցող գնդի և խորանարդի փոխհատված 
մարմին է, որի ութ գագաթները հատված են 
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խորանարդի անկյունագծերին ուղղահայաց տա-
րած հարթություններով՝ կազմելով լրացուցիչ 
անկյունային նիստեր: Աշխատանքային գլխիկը 
կատարված է իրանի յուրաքանչյուր հիմնական 
նիստի կենտրոնում՝ վեցանիստ պրիզմայի ձև 
ունեցող ելուստի տեսքով: Գլխիկները չափ-
սերով տարբերվում են միմյանցից, իսկ իրանի 
անկյունային նիստերի վրա կատարված են 
սևեռման միջոցներ: Մանեկադարձակի բռնակն 
ունի իրան և դրա ծայրամասում տեղակայ-
ված քառանիստ խոռոչով գլխակալ: Բռնակի 
գլխակալը տեղակայված է իրանի երկայնական 
առանցքին համառանցք: Գլխակալի խոռոչն 
ունի չորս անկյունային շրջանաձև նիստեր, իսկ 
խոռոչի չորս հիմնական նիստերը կատարված 
են կիսաշրջանաձև բացվածքներով, ընդ որում 
գլխակալն լրացուցիչ ունի կենտրոնական գլա-
նաձև խոռոչ, իսկ անկյունային շրջանաձև նիս-
տերի վրա կատարված են սևեռման միջոցներ:

Ապահովվում է տարբեր չափերի գործիքների 
պատրաստման հնարավորությունը, 19 նկ.:
(74) Ռ. Մանասերյան

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2757 (13) A
B25J 7/00

(21) AM20130025 (22) 27.02.2013
(71) Նարեկ Զաքարյան (AM)
(72) Միքայել Հարությունյան (AM), Մանուկ 
Մկրտչյան (AM), Սուրեն Սարգսյան (AM), Նարեկ 
Զաքարյան (AM)
(73) Նարեկ Զաքարյան, 3601, Վայոց Ձորի մարզ, 
ք. Եղեգնաձոր, Միկոյան 12, բն 20 (AM)
(54) Զուգահեռ միկրոմանիպուլյատոր
(57) Գյուտը վերաբերում է ռոբոտատեխնիկայի 
բնագավառին, մասնավորապես միկրոմանի-
պուլյատորներին և կարող է կիրառվել օպտիկա-
մեխանիկական համակարգերում:

Զուգահեռ միկրոմանիպուլյատորն ունի շար -
ժական և անշարժ հարթակներ, որոնք միմյանց 
միացված են առաձգական հոդակա պեր ունեցող 
երեք նույնատիպ կինեմատիկական շղթաներով: 
Շղթաներին միացված են պոլիմեր-մետաղական 
կոմպոզիտից իրականացված երկկողմանի գոր-
ծողության երեք ակտուա տորներ:

Միկրոմանիպուլ յատորի կինեմա տիկա-
կան շղթաներն իրականացված են խողո-

վակների տեսքով: Խողովակների միջնա-
մասերում մշակված են մեկ զույգ անցքեր՝ 
միմյանց միացված կտրվածքներով, որոնք 
առաջացնում են միաշարժուն առաձգական 
միջնամասային հոդակապ: Ծայրամասերում 
մշակված են երկուական փոխուղղահայաց 
զույգ անցքեր՝ միմյանց զույգ առ զույգ միացված 
կտրվածքներով, որոնք առաջացնում են երկ -
շարժուն ծայրամասային առաձգական հոդա-
կապեր: Միկրոմանիպուլյատորն ունի երկկող-
մանի գործողության պյեզոէլեկտրա կան երեք 
ակտուատորներ, որոնք միացված են խողո վակ-
ների միջնամասային տեղամասերին: 

Ապահովվում է սարքի բարձր արագա-
գործություն, ինչպես նաև անընդհատ կառա-
վարվող ճշգրիտ տեղափոխություններ, 4 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2758 (13) A 
C03B 5/00
C03C 1/00 

(21) AM20120007 (22) 16.01.2012
(71) «Էնի» էլեկտրոնային նյութերի ինստիտուտ» 
ՍՊԸ (AM)
(72) Աննա Համլետի Բարսեղյան (AM), Ռաֆաել 
Մխիթարի Հովհաննիսյան (AM), Բերթա 
Վարդանի Պետրոսյան (AM), Ալվարդ Լևոնի 
Աբելյան (AM)
(73) «Էնի» էլեկտրոնային նյութերի ինստիտուտ» 
ՍՊԸ, 0007, Երևան, Արշակունյաց պող. 119 (AM)
(54) Դյուրահալ ապակի
(57) Գյուտը վերաբերում է կապար չպարունա-
կող դյուրահալ ապակիներին, որոնք կարող են 
կիրառվել թերթավոր ապակու ցածր ջերմաս-
տիճանային հերմետիկ զոդման համար։

Դյուրահալ ապակին ներառում է հետևյալ 
բաղադրամասերը, զանգվ. %. կալցիումի օքսիդ՝ 
0.4 - 6.0, ստրոնցիումի օքսիդ՝ 0.4- 6.0, բիսմութի 
օքսիդ՝ 50.0 - 70.0, բորի օքսիդ՝ 20.0 - 40.0՝ 
սիլիցիումի օքսիդ՝ 0.1 - 2.0, ցինկի օքսիդ՝ 0.1 - 
2.0 և պղնձի օքսիդ՝ 0.1 - 2.0։

Բարձրացվում է դյուրահալ ապակու կայու-
նությունը բյուրեղացման նկատմամբ, նվազեցվում 
գծային ընդարձակման ջերմային գործակցի 
արժեքը և կապակցման ջերմաստիճանը։

_____________________
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(51) (2013.01)  (11) 2759 (13) A 
C07K 7/00
A61K 7/00

(21) AM20110188 (22) 27.12.2011
(71) Կարինա Արմենի Գալոյան (AM), Արմեն 
Անուշավանի Գալոյան (AM)
(72) Կարինա Արմենի Գալոյան (AM), Արմեն 
Անուշավանի Գալոյան (AM)
(73) Կարինա Արմենի Գալոյան, 0010, Երևան, 
Եզնիկ Կողբացու 2ա, բն.66 (AM), Արմեն 
Անուշավանի Գալոյան, 0010, Երևան, Եզնիկ 
Կողբացու 2ա, բն. 66 (AM)
(54) Հիպոթալամուսի պրոլինով հարուստ պոլի-
պեպտիդ «Գալարմին»-ի կիրառումը որպես 
mTOR ինհիբիտոր մեզենքիմալ ուռուցքների՝ 
մարդու կրծքագեղձի ադենոկարցինոմայի և 
քոնդրոսարկոմայի դեպքում 
(57) Գյուտը վերաբերում է պեպտիդներին, 
մասնավորապես՝ հիպոթալամուսի և նեյրո-
հիպոֆիզի նեյրոսեկրետոր գրանուլաներից ան-
ջատված AGAPEPAEPAQPGVY ամինաթթվային 
հաջորդականությամբ պրոլինով հարուստ պոլի-
պեպտիդ «Գալարմին»–ին։

«Գալարմին»–ը կարող է կիրառվել որպես 
mTOR ինհիբիտոր մեզինքիմալ ուռուցքների՝ 
մարդու կրծքագեղձի ադենոկարցինոմայի և 
քոնդրոսարկոմայի դեպքում։

Ընդլայնվում է քաղցկեղի բուժման միջոց-
ների տեսականին։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2760 (13) A
C07K 7/00

(21) AM20110187 (22) 27.12.2011
(71) Վարդան Սերգեյի Ապրիկյան (AM), Արմեն 
Անուշավանի Գալոյան (AM)
(72) Վարդան Սերգեյի Ապրիկյան (AM), Արմեն 
Անուշավանի Գալոյան (AM)
(73) Վարդան Սերգեյի Ապրիկյան, 0014, Երևան, 
Թբիլիսիի խճ. 10, բն.12 (AM), Արմեն Անուշավանի 
Գալոյան, 0010, Երևան, Եզնիկ Կողբացու 2ա, 
բն. 66 (AM)
(54) Հիպոթալամուսի պրոլինով հարուստ 
պոլիպեպտիդ «Գալարմին»-ի կիրառումը 
որպես հեմատոպոեզի խթանիչ միջոց
(57) Գյուտը վերաբերում է պեպտիդներին, 
մասնա վորապես՝ հիպոթալամուսի և նեյրո-

հիպոֆիզի նեյրոսեկրետոր գրանուլաներից ան-
ջատված AGAPEPAEPAQPGVY ամինաթթվային 
հաջորդականությամբ պրոլինով հարուստ պոլի-
պեպտիդ «Գալարմին»–ին։

«Գալարմին»–ը կարող է կիրառվել որպես 
հեմատոպոեզի խթանիչ միջոց:

Ընդլայնվում է հեմատոպոեզի խթանիչ 
միջոցների տեսականին։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2761 (13) A
C07K 7/00

(21) AM20110186 (22) 27.12.2011
(71) Վարդան Սերգեյի Ապրիկյան (AM), Արմեն 
Անուշավանի Գալոյան (AM)
(72) Վարդան Սերգեյի Ապրիկյան (AM), Արմեն 
Անուշավանի Գալոյան (AM)
(73) Վարդան Սերգեյի Ապրիկյան, 0014, Երևան, 
Թբիլիսիի խճ. 10, բն.12 (AM), Արմեն Անուշավանի 
Գալոյան, 0010, Երևան, Եզնիկ Կողբացու 2ա, 
բն. 66 (AM)
(54) Հիպոթալամուսի պրոլինով հարուստ 
պոլիպեպտիդ «Գալարմին»-ի կիրառումը 
որպես իմունախթանիչ միջոց Mycobacterium 
tuberculosis  միկոբակտերիայով  պայմա-
նավորված ինֆեկցիայի դեպքում
(57) Գյուտը վերաբերում է պեպտիդներին, 
մաս նավորապես՝ հիպոթալամուսի և նեյրոհի-
պոֆիզի նեյրոսեկրետոր գրանուլաներից ան-
ջատված AGAPEPAEPAQPGVY ամինաթթվային 
հաջորդականությամբ պրոլինով հարուստ 
պոլիպեպտիդ «Գալարմին»–ին։

«Գալարմին»–ը կարող է կիրառվել որպես 
իմունախթանիչ միջոց Mycobacterium tuber-
culosis միկոբակտերիայով պայմանավորված 
ինֆեկցիայի բուժման և կանխարգելման նպա-
տակով:

Ընդլայնվում է բակտերիալ և վիրուսային 
հիվանդությունների բուժման միջոցների տեսա-
կանին։

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2762 (13) A
F02M 21/00

(21) AM20120004 (22) 12.01.2012



ԳՅՈՒՏԵՐ

10

ՄԱՍ 1
 

10

ԳՅՈՒՏԵՐ
     № 7 

25 .07 . 20 13

(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-
սարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Նորիկ Ավետիսի Բազիկյան (AM), Ռազմիկ 
Մակարի Բալայան (AM), Արման Ռոբերտի 
Սիմոնյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM) 
(54) Ներքին այրման գազային շարժիչ օդի 
մատուցման համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը, 
մասնավորապես` ներքին այրման գազային 
շարժիչ օդի մատուցման համակարգերին։

Համակարգն ունի խողովակաոստով օդառիչ 
պարունակող օդազտիչ և խողովակաոստի 
ծայրամասի վրա հագցված օդի մատուցման 
քանակի կարգավորման սարք: Սարքն ունի 
սնամեջ հատած կոնի տեսք ունեցող, հորիզո-
նական տեղակայված իրան, բարձրաչափ, 
դրան և հոսանքի աղբյուրին միացված էլեկտրա-
մագնիսական ռելե-կարգավորիչ, էլեկտրա -
մագ նիսական ռելե-կարգավորիչի ձողին 
հոդա կապորեն միակցված կինեմատիկական 
փոխանցման մեխանիզմի լծակ: Լծակի հենման 
կետն անշարժ տեղակայված է իրանի կողմնային 
մակերևույթին արված անցքում, իսկ լծակի 
ազատ ծայրին ամրակցված է իրանի մեջ 
կողմնային մակերևույթի նկատմամբ բացակով, 
ուղղաձիգ տեղադրված սկավառակ։

Անկախ ծովի մակերևույթից ունեցած տե-
ղանքի բարձրությունից ներքին այրման գա-
զային շարժիչի աշխատանքի տվյալ ռեժիմի 
համար ապահովվում է շարժիչ մատուցվող օդի 
անհրաժեշտ քանակը, բարելավվում են ավտո-
մոբիլի քարշաարագային հատկանիշները և 
բարձրացվում է վառելիքի խնայողությունը, 1 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2763 (13) A
F02M 21/00

(21) AM20120003 (22) 12.01.2012
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-
սարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Նորիկ Ավետիսի Բազիկյան (AM), Ռազմիկ 
Մակարի Բալայան (AM), Արման Ռոբերտի 
Սիմոնյան (AM)

(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-
սարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM) 
(54) Ներքին այրման գազային շարժիչ օդի 
մատուցման համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը, 
մասնավորապես` ներքին այրման գազային 
շարժիչների սնման համակարգի օդի մատուցման 
համակարգերին։

Ներքին այրման գազային շարժիչ օդի 
մատուցման համակարգն ունի խողովակաոստով 
օդառիչ պարունակող օդազտիչ և խողովակաոստի 
ծայրամասի վրա հագցված օդի մատուցման 
քանակի կարգավորման սարք: Սարքն ունի 
սնամեջ հատած կոնի տեսք ունեցող իրան: 
Իրանի ներսում հորիզոնական տեղադրված 
է կենտրոնական անցք ունեցող շերտաձող, 
կենտրոնական անցքում տեղադրված է ուղղորդիչ, 
որն ամրակցված է շերտաձողից ներքև՝ մանեկի 
օգնությամբ, իսկ ուղղորդիչի վրա հագցված 
է կենտրոնական անցք ունեցող զսպանակած 
սկավառակ: Սկավառակի տրամագիծը փոքր է 
շերտաձողի երկարությունից։

Ապահովվում է ներքին այրման գազային 
շարժիչ մատուցվող օդի անհրաժեշտ քանակը, 
շարժիչի աշխատանքի ռեժիմի կտրուկ փոփոխ-
ման ժամանակ բարելավվում են ավտո մո-
բիլի քարշաարագային հատկանիշները և 
բարձրացվում է վառելիքի խնայողությունը, 2 նկ.:

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2764 (13) A 
G21F 9/00
B01J 20/00

(21) AM20110176 (22) 14.12.2011
(31) 61/423,282        (32) 15.12.2010    (33) US
      13/303,211         23.11.2011                 US
(71) Իլեքթրիկ Փաուըր Րիսըրչ Ինսթիթյութ, Ինք. 
(US)
(72) Փոլ Լ. Ֆրատտինի (US), Ռոջեր Հովարդ Ասեյ 
(US), Քեյթ Փոլ Ֆրուցետտի (US), Սյուզան Էլեյն 
Գարսիա (US), Ռիչարդ Հերբերթ Քոլման (US), 
Դենիել Մորգան Ուելս (US)
(73) Իլեքթրիկ Փաուըր Րիսըրչ Ինսթիթյութ, Ինք. (US)
(54) Ատոմային էլեկտրակայանի տեխնոլո-
գիական հոսքաջրերի մաքրման եղանակ 
անցումային մետաղների ճառագայթաակտիվ 
իզոտոպներից
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(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական քի-
միային, մասնավորապես` ատոմային էլեկ-
տրակայանի տեխնոլոգիական հոսքաջրերն  
անցումային մետաղների ճառագայթաակտիվ 
իզոտոպներից մաքրման եղանակին:

Ատոմային էլեկտրակայանի տեխնոլո-
գիական հոսքաջրերն անցկացնում են զտիչի 
կլանող նյութի միջով, որը իրենից ներկայացնում 
է սուլֆաթթվային հիմքով պոլիմերային խեժի և 
ամինի հիմքով լիգանդի սուլֆամիդային կապով 
համալիր միացություն հանդիսացող կլանող 
խեժ: Կլանող խեժը փոշեկերպ է, գնդիկաձև: 

Օգտագործում են անիոնափոխանակային 
խեժի հետ խառնելով ֆլոկուլացված կլանող 
խեժ, ընդ որում անիոնափոխանակային խեժի 
քանակը կազմում է կլանող խեժի 5-10%-ը, իսկ 
ֆլոկուլացված կլանող խեժը տեղադրում են 
աղազերծման կայանքի զտիչի վերին մասում, 
աղազերծման կայանքի զտիչը պատում են 
կլանող խեժով:

Բարձրացվում է ատոմակայանի արտադրո-
ղականության գործակիցը, կրճատվում են աշ-
խա տանքային ընդմիջումները, նվազեցվում է 
ճառագայթման  աստիճանը:
(74) Հ. Դավթյան

_____________________



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) 328  (13) U
A23L 2/00

(21) AM20120142U (22) 08.10.2012
(71) Վանյա Գառնիկի Հակոբյան (AM)
(72) Վանյա Գառնիկի Հակոբյան (AM)
(73) Վանյա Գառնիկի Հակոբյան, 0026, Երևան, 
Լազոյի 6, բն. 67 (AM)
(54) Թթվածնային կոկտեյլի պատրաստման 
սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ոչ 
ալկոհոլային ընպելիքների արտադրությանը, 
մասնավորապես` թթվածնային կոկտեյլների 
պատրաստման սարքերին և կարող է օգտա-
գործվել ինչպես հասարակական սննդի ձեռ-
նարկություններում, բուժական և առող ջա-

րարական հիմնարկներում, այնպես էլ տնային 
պայմաններում: 

Թթվածին պարունակող կոկտեյլի պատ-
րաստման սարքն ունի փրփրեցման անոթ, 
անոթի կափարիչ, կափարիչով անցնող ելքային և 
թթվածնի մատուցման խողովակներ, ընդ որում, 
թթվածնի մատուցման խողովակի ելքային ծայրին 
տեղակայված է ծակոտկեն փոշեցիր ֆիլտր, իսկ 
մուտքային ծայրն ունի փական: Առաջարկության 
համաձայն, փոշեցիր ֆիլտրը կազմված է 4–10 
միկրոն չափի  ծակոտիներով խեցե մասից և դրան 
ամրակցված պլաստմասսայե խողովակաոստից:

Բարձրացվում է պատրաստված փրփուրի 
կայունությունը (նկ. 2):

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

(51) 06-03 (11) 316  (13) S
(21) 20130020  (22) 25.04.2013
(71) «ՕՎԱԼ» պլաստիկ ՍՊԸ (AM)
(72) Վահե Խալաթյան (AM)
(73) «ՕՎԱԼ» պլաստիկ ՍՊԸ, Երևան, Հաղթա-
նակի 1-ին փող., 1/8 (AM)
(54) Ֆուրշետի սեղան
(55)

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20120264 (111) 20002
(220) 27.02.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 27.02.2022
(730) «Սիբուս» ՍՊԸ, Երևան, Ռոստովյան 58, AM
(442) 06.04.2012
(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 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. մասնավորապես 
արագ սննդի կազմակերպում: 

____________________

(210) 20121011 (111) 20003
(220) 30.07.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 30.07.2022
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM
(442) 18.08.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և նարնջա-
գույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:  

____________________

(210) 20121298 (111) 20004
(220) 14.09.2012 (151) 01.07.2013
 (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) 20121308 (111) 20005
(220) 14.09.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 14.09.2022
(730) Ակավա Լիմիթիդ, MT
(442) 20.12.2012
(540)

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

(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

____________________
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(210) 20121393 (111) 20006
(220) 12.10.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 12.10.2022
(730) ՌԵՔ Սըրեմիքս Փի.Էս.Սի., AE
(442) 06.02.2013
(540)

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

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

(511)
դաս 11. սանիտարատեխնիկական սար-

քա վորումներ, ներառյալ՝ զուգարանակոնքեր, 
զուգարանի նստոցներ և ռեզերվուարներ, բիդե-
ներ, լոգարանային խեցիներ և լվացարաններ, 
լոգարանի խողովակներ, լոգարանային տակ-
դիրներ, միզամաններ և միջնորմով միզամաններ. 
խոհանոցային խեցիներ և լվացարաններ, 
սանիտարատեխնիկական լվացարանակոնքեր, 
տաշտեր, վաննաներ, զուգարանային և լվա-
ցարանային սիֆոններ.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր, ներառ-
յալ, բայց չսահմանափակվելով ոչ մետաղյա 
սալիկներով պատերի և հատակի համար.

դաս 21. խոհանոցային կամ տնային 
կահկարասի և սպասք (ոչ թանկարժեք մետաղ-
ներից կամ դրանցով պատված), չմշակ ված 
կամ մասնակի մշակված ապակի (բացա-
ռությամբ շինարարական ապակու), ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում, ներառ յալ, 
բայց չսահմանափակվելով լագաններով, 
օճառ ամաններով, սրբիչների կախիչներով, 
զուգարանի թղթի բռնիչներով:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121394 (111) 20007
(220) 12.10.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 12.10.2022
(730) ՌԵՔ Սըրեմիքս Փի.Էս.Սի., AE
(442) 20.12.2012

(540)

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր գույնով:

(511)
դաս 8. դանակավոր իրեր, այն է՝ պատա-

ռաքաղներ, դանակներ, գդալներ, սեղանի 
սպասք (ոչ թանկարժեք մետաղներից).

դաս 21. խոհանոցային կամ տնային 
կահկարասի և սպասք՝ պատրաստված ճեն-
ապակուց, ոսկրե ճենապակուց և ապակուց, ճաշի 
սպասք՝ պատրաստված ճենապակուց, ոսկրե 
ճենապակուց և ապակուց, շշեր, լագաններ, 
օճառամաններ, սրբիչների կախիչներ, զուգա-
րանի թղթի բռնիչներ.

դաս 24. սեղանի ծածկոցներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121466 (111) 20008
(220) 26.10.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 26.10.2022
(730) «Չիրօ» ՍՊԸ, Երևան, Սոսեի 6 շ., բն. 23, AM
(442) 20.11.2012
(540)

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

(511)
դաս 35. ապրանքների մանրամեծածախ 

առևտուր:  
____________________

(210) 20121545 (111) 20009
(220) 19.11.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 19.11.2022
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(730) Իբեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 20.12.2012
(310) 85/727,676   (320) 12.09.2012   (330) US
(540)

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

(511)
դաս 35. առևտրի օնլայն ծառայություններ, 

այն է՝ շուկայական տարածքներ վաճառողների 
և գնորդների ապրանքների ու ծառայությունների 
գործարկման համար. առևտրի օնլայն ծառա-
յություններ, որոնց միջոցով վաճառողները 
տեղադրում են առք ու վաճառքի ենթակա 
ապրանքները և ծառայությունները, կամ ինտեր-
նետի միջոցով իրականացվում է առևտուր՝ եր-
րորդ անձանց կողմից համակարգչային ցանցի 
միջոցով ապրանքների ու ծառայությունների 
վաճառքի խթանման համար. վաճառող-
ների ապրանքների և ծառայությունների 
գնա հատ ման հետադարձ կապի և գնահա-
տականի, վաճառողների ապրանքների և 
ծառայությունների արժեքի և գների, գնորդ-
ների և վաճառողների կատարողականության, 
մատակարարման և դրանց առնչվող լիարժեք 
առևտրային փորձի տրամադրման ապա հո-
վում. օնլայն վաճառողների ապրանքների ու 
ծառայությունների վերաբերյալ որոնման օնլայն 
գովազդային ուղեցույցների տրամադրում. 
վաճա ռողներին և գնորդներին որոնման օնլայն 
գնահատման տվյալների բազայի տրամադրում. 
գովազդ և գովազդային ծառայություններ. գոր-
ծարարական ծառայություններ, այն է` վեբ-
կայքի տրամադրում, որը հնարավորություն 
է ընձեռում օգտագործողներին ստեղծելու 
սպասարկվողին հարմարեցված վեբ-էջեր 
մտավոր սեփականության իրավունքների և 
մտավոր սեփականության իրավակիրա ռա-
կան քաղաքականության ոլորտին վերաբերող 
օգտատիրական տեղեկատվությամբ՝ օժան-
դակելու ծրագրի մասնակիցներին երրորդ 
անձանց կողմից օնլայն շուկայում մտավոր 
սեփականության օգտագործման վերաբերյալ 
հարցումների և պահանջների հարցում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121713 (111) 20010
(220) 19.12.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 19.12.2022
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 

Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
(442) 17.01.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20121714 (111) 20011
(220) 19.12.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 19.12.2022
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա-

րակի խճուղի 47/5, AM
(442) 17.01.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20121727 (111) 20012
(220) 21.12.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 21.12.2022
(730) Շևրոն Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԼԼՔ, 

Դելավերի նահանգ, US
(442) 06.02.2013
(540)



ԳՅՈՒՏԵՐ

23

ՄԱՍ 1

23

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 7 

25 .07 . 20 13

(511)
դաս 1. բենզինի, շարժիչային վառելիքի 

հավելույթներ և հավելանյութեր.
դաս 4. շարժիչային վառելիք և քսանյութեր, 

յուղեր և քսուքներ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121767 (111) 20013
(220) 28.12.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 28.12.2022
(730) «Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն» 

ՓԲԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 10, 95 տարածք, 
AM

(442) 06.02.2013
(540)

(526) «Չամիչ», «անկորիզ», «raisin» բառերը և 
«Quality Sign» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 29. չամիչ: 

____________________

(210) 20121768 (111) 20014
(220) 28.12.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 28.12.2022
(730) «Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն» 

ՓԲԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 10, 95 տարածք, 
AM

(442) 06.02.2013
(540)

(526) «QUALITY SIGN» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր 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. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական, 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 ըմպե-
լիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգա հյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատ րաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:  
____________________

(210) 20121769 (111) 20015
(220) 28.12.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 28.12.2022
(730) «Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն» 

ՓԲԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 10, 95 տարածք,  
AM
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(442) 06.02.2013
(540)

(526) «ՈՐԱԿԻ ՆՇԱՆ» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր 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. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական, 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:  
____________________

(210) 20121770 (111) 20016
(220) 28.12.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 28.12.2022
(730) «Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն» 

ՓԲԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 10, 95 տարածք,  
AM

(442) 06.02.2013
(540)

(526) «ԶՆԱԿ ԿԱՉԵՍՏՎԱ» (ռուս.) արտահայ-
տու թյունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր 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. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական, անտառային և հացահատիկային 
մթերք ներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. 
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ.

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 
____________________

(210) 20121771 (111) 20017
(220) 28.12.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 28.12.2022
(730) «Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն» 

ՓԲԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 10, 95 տարածք,  
AM

(442) 06.02.2013
(540)
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(526) «Կիսաանապակ գինի», «Quality Sign», 
«Semidry wine», «Product of Armenia» 
արտա  հայտություններն ինքնուրույն պահ-
պա  նության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 33. գինի:  

____________________

(210) 20121780 (111) 20018
(220) 28.12.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 28.12.2022
(730) «Բեներիկ» ՍՊԸ, Երևան, Աղբյուր Սերոբի 

3, բն. 21, AM
(442) 21.02.2013
(540)

(526) «b» տառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարե զում. 
գրասենյակային ծառայություններ. մասնա-
վորապես՝ մանրամեծածախ առևտուր, ապրանք-
ների ներմուծում և արտահանում:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20130052 (111) 20019
(220) 21.01.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 21.01.2023
(730) «Սերվա պլյուս» ՍՊԸ, Երևան, Հանրա-

պետության 62, 114 տարածք, AM
(442) 06.02.2013

(540)

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

(511)
դաս 7. առևտրի ավտոմատներ.
դաս 9. դրամարկղային ապարատներ. 

հաշվիչ մեքենաներ.
դաս 37. նորոգում: 

____________________

(210) 20130056 (111) 20020
(220) 22.01.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 22.01.2023
(730) «Եվրոպա հյուրանոց» ՓԲԸ, Երևան, Հան-

րա պետության 38, AM
(442) 21.02.2013
(540)

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

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մոխ-
րագույն, բաց կապույտ և դեղին գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ:

(740) Է. Նահապետյան
____________________
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(210) 20130057 (111) 20021
(220) 22.01.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 22.01.2023
(730) «Եվրոպա հյուրանոց» ՓԲԸ, Երևան, Հան-

րապետության 38, AM
(442) 21.02.2013
(540)

(511)
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ:

(740) Է. Նահապետյան
____________________

(210) 20130058 (111) 20022
(220) 22.01.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 22.01.2023
(730) «Եվրոպա հյուրանոց» ՓԲԸ, Երևան, Հան-

րապետության 38, AM
(442) 21.02.2013
(540)

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

(511)
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ:

(740) Է. Նահապետյան
____________________

(210) 20130059 (111) 20023
(220) 22.01.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 22.01.2023
(730) «Եվրոպա հյուրանոց» ՓԲԸ, Երևան, Հան-

րապետության 38, AM
(442) 21.02.2013
(540)

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

(511)
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ:

(740) Է. Նահապետյան
____________________

(210) 20130065 (111) 20024
(220) 22.01.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 22.01.2023
(730) «Մոզաիկ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 11, AM
(442) 21.02.2013
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130076 (111) 20025
(220) 23.01.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 23.01.2023
(730) «Գ. Հովանյան» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 

15, AM
(442) 21.02.2013
(540)

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

(511)
դաս 35. գրենական պիտույքների առևտուր: 

____________________

(210) 20130159 (111) 20026
(220) 12.02.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 12.02.2023
(730) «Սկատ-էլեկտրո» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային 

պող., 6-րդ շ., բն. 69, AM
(442) 07.03.2013
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(540)

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

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

(511)
դաս 30. պաղպաղակ.
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում: 

____________________

(210) 20130181 (111) 20027
(220) 15.02.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 15.02.2023
(730) «Խաս-պրոֆիտ» ՍՊԸ, Երևան, Ե. Կողբացի 

53, 1-ին տարածք, AM
(442) 07.03.2013
(540)

(511)
դաս 43. հյուրանոց:  

____________________

(210) 20130198 (111) 20028
(220) 19.02.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 19.02.2023
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE
(442) 20.03.2013
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատ-

ճեն ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130233 (111) 20029
(220) 26.02.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 26.02.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գագիկ Ղազարյան, 

Երևան, Միքայելյան 80 շ., բն. 22, AM
(442) 03.04.2013
(540)

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

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

(511)
դաս 19. կերամիկական սալիկներ:
դաս 20. կահույք:  

____________________

(210) 20130257 (111) 20030
(220) 01.03.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 01.03.2023
(730) Դավիթ Գրիգորյան, Երևան, Եղվարդի 

խճ. 1, AM
(442) 20.03.2013
(540)

(511)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

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

____________________
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(210) 20130268 (111) 20031
(220) 05.03.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 05.03.2023
(730) «Կրեդո ֆինանս» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, Երևան, 

Կիևյան փող., 2-րդ նրբ., տուն 16, AM
(442) 20.03.2013
(540)

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

(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20091180 (111) 20032
(220) 01.10.2009 (151) 01.07.2013
 (181) 01.10.2019
(730) «Դ.Է.Լ.Վ.» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 9, AM
(540)

(526) «ՀԻՆ ՊԵԿԻՆ», «OLD BEIJING», «ՉԻՆԱԿԱՆ 
ԽՈՀԱՆՈՑ», «CHINESE CUISINE» արտա-
հայտություններն և չինարեն գրա ռում ներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, մասնավորա-
պես չինական և այլ ասիական խոհանոցների 
կերակրատեսակներով և ըմպելիքներով ապա-
հովման ծառայություն:  

____________________

(210) 20120106 (111) 20033
(220) 25.01.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 25.01.2022
(730) «Ջեոգրաֆիկ թրեվլ քլաբ» ՍՊԸ, Երևան, 

Լենինգրադյան 2, բն. 41, AM
(442) 20.02.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույնով:
(511)

դաս 39. ճանապարհորդությունների կազ-
մա կերպում.

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

____________________

(210) 20120506 (111) 20034
(220) 13.04.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 13.04.2022
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի 

մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 04.05.2012
(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.
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դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք սառույց.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք-
ներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20121305 (111) 20035
(220) 14.09.2012 (151) 01.07.2013
 (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 
բաղադրանյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20121431 (111) 20036
(220) 19.10.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 19.10.2022
(730) Արմեն Մարտիրոսյան, Երևան, Մաշտոցի 

50ա/1, AM
(442) 05.11.2012

(540)

(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

____________________

(210) 20121513 (111) 20037
(220) 08.11.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 08.11.2022
(730) Գյուլբահար Թբեքոու Ինթրնեյշնլ Էֆզեթի, AE
(442) 06.02.2013
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, ծխելու 

պիտույքներ. լուցկի:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20121519 (111) 20038
(220) 09.11.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 09.11.2022
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 20.12.2012
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ և մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ, այն է՝ 
դեմքի խոնավացված անձեռոցիկներ անձնական 
օգտագործման համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20121528 (111) 20039
(220) 13.11.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 13.11.2022
(730) «Բեներիկ» ՍՊԸ, Երևան, Աղբյուր Սերոբի 

3, բն. 21, AM
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(442) 20.12.2012
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ. 
մաս նավորապես՝ մանրամեծածախ առևտուր, 
ապրանքների ներմուծում և արտահանում:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20121546 (111) 20040
(220) 19.11.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 19.11.2022
(730) Թրանսաթլանտիկ Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 06.02.2013
(540)

(511)
դաս 36. ապահովագրություն, վերաապա-

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

____________________

(210) 20121547 (111) 20041
(220) 19.11.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 19.11.2022
(730) Թրանսաթլանտիկ Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 06.02.2013
(540)

(511)
դաս 36. ապահովագրություն, վերաապա-

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

____________________

(210) 20121592 (111) 20042
(220) 27.11.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 27.11.2022
(730) «Տեքսուորլդ» ՍՊԸ, Երևան, Ուլնեցու 66, AM
(442) 20.12.2012
(540)

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

(511)
դաս 35. առևտուր:  

____________________

(210) 20121637 (111) 20043
(220) 05.12.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 05.12.2022
(730) «Բայրամյան և որդիներ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. 

Նժդեհի 15 շ., բն. 17, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(526) Բացի «BAYWINE» և «ԲԱՅՐԱՄՅԱՆ և 
ՈՐԴԻՆԵՐ» բառերից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 33. գինի: 

____________________
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(210) 20121638 (111) 20044
(220) 05.12.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 05.12.2022
(730) «Բայրամյան և որդիներ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. 

Նժդեհի 15 շ., բն. 17, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(526) Բացի «ԱԶՆՎԱԿԱՆ» և «ԲԱՅՐԱՄՅԱՆ 
և ՈՐԴԻՆԵՐ» բառերից մնացած բոլոր 
գրառում ներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է օխրա և բորդո 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 33. գինի:  

____________________

(210) 20121671 (111) 20045
(220) 10.12.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 10.12.2022

(730) «Օլիվիա» ՍՊԸ, Երևան, Խուդյակով փ., 
84/1 շ., բն. 32, AM

(442) 17.01.2013
(540)

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

(511)
դաս 35. ձիթապտղի և այլ սննդամթերքի 

ներ մուծում և վաճառք:  
____________________

(210) 20121688 (111) 20046
(220) 13.12.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 13.12.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիանա Մանուկյան, 

Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 3-րդ մասնա-
շենք, 13 շ., բն. 105, AM

(442) 17.01.2013
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն և սպի-
տակ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 16. անձեռոցիկ:  

____________________
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(210) 20130010 (111) 20047
(220) 11.01.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 11.01.2023
(730) «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստա-

բանական գրասենյակ ՍՊԸ, 0009, Երևան, 
Մաշտոցի 33/1-5, AM

(442) 06.02.2013
(540)

(526) «LAW GROUP» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կավագույն, նարնջագույն և սև 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. 
գրա մեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ.

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

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

____________________

(210) 20130053 (111) 20048
(220) 21.01.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 21.01.2023
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., 

Դելավերի նահանգ, US
(442) 07.03.2013
(310) 20121116   (320) 30.07.2012   (330) AZ
(540)

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

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

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

____________________

(210) 20130054 (111) 20049
(220) 21.01.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 21.01.2023
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., 

Դելավերի նահանգ, US
(442) 07.03.2013
(310) 20121249   (320) 27.08.2012   (330) AZ
(540)

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

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

____________________
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(210) 20130072 (111) 20050
(220) 23.01.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 23.01.2023
(730) «Լյուքսերիա» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան 

խճ. 15, AM
(442) 21.02.2013
(540)

(511)
դաս 29. սփրեդ:  

____________________

(210) 20130078 (111) 20051
(220) 23.01.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 23.01.2023
(730) «Ռիվալ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ, 

Երևանյան խճ. 118, AM
(442) 20.03.2013
(540)

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

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

(511)
դաս 29. արևածաղկի բոված սերմեր:

(740) Է. Նահապետյան
____________________

(210) 20130079 (111) 20052
(220) 23.01.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 23.01.2023
(730) «Ռիվալ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ, 

Երևանյան խճ. 118, AM
(442) 20.03.2013

(540)

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

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

(511)
դաս 29. արևածաղկի բոված սերմեր:

(740) Է. Նահապետյան
____________________

(210) 20130104 (111) 20053
(220) 30.01.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 30.01.2023
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 21.02.2013
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:  

____________________
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(210) 20130118 (111) 20054
(220) 01.02.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 01.02.2023
(730) «Բնակաթ» ՍՊԸ, Երևան, Իսակովի 50/7 

շ., բն. 42, AM
(442) 21.02.2013
(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) 20130148 (111) 20055
(220) 07.02.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 07.02.2023
(730) Ավետիս Գալստյան, Երևան, Կիևյան 13, 

բն.36, AM
(442) 20.03.2013
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 21. տարա (շիշ):  
____________________

(210) 20130151 (111) 20056
(220) 07.02.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 07.02.2023
(730) Արամ Թադևոսյան, Երևան, Արմեն 

Տիգրան յան 20, բն. 94, AM
(442) 03.04.2013
(540)

(511)
դաս 37. համակարգչային տեխնիկայի, հեռա-

խոսների, պլանշետների և համալրող 
սարքերի վերանորոգում: 

____________________

(210) 20130180 (111) 20057
(220) 15.02.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 15.02.2023
(730) «Սանտա Աննա» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 

Առինջ 1-ին թաղ., 1-ին շ., AM
(442) 20.03.2013
(540)

(526) «Վես նետտո (կգ)» (ռուս.), «Զուտ քաշը» 
(կգ), «2.3» գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 29. սննդային յուղեր և ճարպեր:  

____________________

(210) 20130243 (111) 20058
(220) 27.02.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 27.02.2023
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(442) 20.03.2013
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(540)

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

կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման 
սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականության 
հաղորդման, միացման, փոխակերպման, 
կուտակման, կարգավորման կամ վերահսկման 
սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի 
գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման 
սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայ-
նա գրման սկավառակներ. կոմպակտ սկա-
վառակներ, DVD-ներ և տեղեկատվության 
թվային այլ կրիչներ. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ և համա-
կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրա մեքենաներ 
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:  
____________________

(210) 20130244 (111) 20059
(220) 27.02.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 27.02.2023
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(442) 20.03.2013

(540)

(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 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 38. հեռահաղորդակցություն: 
____________________

(210) 20130255 (111) 20060
(220) 28.02.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 28.02.2023
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(730) Վազրիկ Սեկոյան, Երևան, Հր. Քոչարի փ., 
շ. 8, բն. 25, AM

(442) 20.03.2013
(540)

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

(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) 20130261 (111) 20061
(220) 04.03.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 04.03.2023
(730) Արթուր Ղուկասյան, Երևան, Նալբանդյան 

փ., շ. 50, բն. 100, AM
(442) 20.03.2013
(540)

(511)
դաս 41. փառատոների կազմակերպում և 

անցկացում:  
____________________

(210) 20130266 (111) 20062
(220) 04.03.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 04.03.2023
(730) «Տավուշ հոլդինգ» ՍՊԸ, Տավուշի մարզ, գ. 

Ոսկեվան, 1-ին փող., տուն 32, AM
(442) 20.03.2013

(540)

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

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

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

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսա կան, 
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 ըմպե-
լիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

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

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

____________________
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(210) 20130267 (111) 20063
(220) 04.03.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 04.03.2023
(730) «Բադալյան եղբայրներ» ՍՊԸ, Երևան, 

Աբովյան 37, AM
(442) 20.03.2013
(540)

(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում. վիճա-
կախաղի կազմակերպում, շահումով խաղերի 
կազմակերպում, խաղատների ծառա յություններ: 

____________________

(210) 20130269 (111) 20064
(220) 05.03.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 05.03.2023
(730) Վահագն Գևորգյան, Երևան, Ավետիսյան 

80 շ., բն. 56, AM
(442) 20.03.2013
(540)

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվոււմ է 

կարմիր գույնով:
(511)

դաս 21. ապակյա շիշ նռան տեսքով.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20130270 (111) 20065
(220) 05.03.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 05.03.2023
(730) Վահագն Գևորգյան, Երևան, Ավետիսյան 

80 շ., բն. 56, AM
(442) 20.03.2013
(540)

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 

կարմիր գույնով:
(511)

դաս 21. նռան տեսքով կեղևապատ շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20130274 (111) 20066
(220) 05.03.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 05.03.2023
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատուր Ասատրյան, 
Երևան, Սարի թաղ., 19ա փող., 3-րդ տուն, AM

(442) 20.03.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենդի):  
____________________

(210) 20130278 (111) 20067
(220) 06.03.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 06.03.2023
(730) Կարեն Մարգարյան, Երևան, Երզնկյան 

30, AM
(442) 03.04.2013
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20130296 (111) 20068
(220) 13.03.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 13.03.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հրանտ Սարգսյան, 

Երևան, Րաֆֆու 81, բն. 18, AM
(442) 03.04.2013
(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: 

____________________

(210) 20130308 (111) 20069
(220) 14.03.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 14.03.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե Դավթյան, 

Արարատի մարզ, ք. Մասիս, շ. 20, բն. 41, AM
(442) 03.04.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կարմիր, սև, սպիտակ, նարնջագույն, 
մոխրա գույն, կանաչ և կապույտ գունային 
համակ ցությամբ:

(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

____________________

(210) 20120629 (111) 20070
(220) 07.05.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 07.05.2022
(730) «Գարանտ–Լիմենս» ապահովագրական 

ՓԲԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 30, AM
(442) 07.06.2012
(540)
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(526) «ԻՆՇՈւՐԱՆՍ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառ նություններ:  

____________________

(210) 20121214 (111) 20071
(220) 31.08.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 31.08.2022
(730) «Էլիտ պրոդ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն, 

10-րդ փող., 71 տուն, AM
(442) 19.09.2012
(540)

(526) «ԷԼԻՏ ՊՐՈԴՈՒԿՏ» (ռուս.) արտա հայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ մանուշակագույն 
և մոխրագույն 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. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. պաղպաղակ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. մանրածախ 
և մեծածախ առևտուր: 

____________________

(210) 20121339 (111) 20072
(220) 24.09.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 24.09.2022

(730) Սամվել Աշոտի Գասպարյան, Երևան, 
Երկա թուղայինների 8 փ., տուն 12, AM

(442) 08.10.2012
(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:  

____________________

(210) 20121562 (111) 20073
(220) 22.11.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 22.11.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սիլվա Սարգսյան, 

Երևան, Սեբաստիա 25շ., բն. 1, AM
(442) 17.01.2013
(540)
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(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 21. շիշ (տարա).
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ 

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

____________________

(210) 20121563 (111) 20074
(220) 22.11.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 22.11.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սիլվա Սարգսյան, 

Երևան, Սեբաստիա 25շ., բն. 1, AM
(442) 17.01.2013
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 21. շիշ (տարա).
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի փոխա-

րինիչներ.
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ 

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

____________________

(210) 20121605 (111) 20075
(220) 28.11.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 28.11.2022
(730) Վիքթորիա`ս Սիքրիթ Սթորզ Բրենդ Մենեջ-

մենթ, Ինք., Դելավեր նահանգի կորպո-
րացիա, US

(442) 17.01.2013
(540)

(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

____________________

(210) 20121617 (111) 20076
(220) 30.11.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 30.11.2022
(730) «Արզնի գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 

Բյուրեղավան, Կոտայքի 1ա, AM
(442) 20.12.2012
(540)

(526) «REST HOUSE» և «VILLA» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն և 
սպիտակ գույների համակցությամբ:

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. հյուրանոցային 
ծառա յություններ.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
առող ջարանային ծառայություններ. մարդկանց 
հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառայություններ. 
այգեգործական և անտառային ծառայություններ: 

____________________
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(210) 20121693 (111) 20077
(220) 14.12.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 14.12.2022
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 

22, AM
(442) 06.02.2013
(540)

(526) Բացի «MARAN» և «BAGRATUNI» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 33. գինի:  

____________________

(210) 20121725 (111) 20078
(220) 21.12.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 21.12.2022

(730) Բի.Էս.Էյ., FR
(442) 06.02.2013
(540)

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

(511)
դաս 29. կաթ, կարագ, կաթնային արտա-

դրանք. թարմ կաթնամթերք, յուղ և սննդային 
ճարպ, կաթնային ըմպելիքներ կաթի գերա-
կշռո ւթ յամբ,  կաթնային աղանդերներ, 
յոգուրտ ներ, ըմպելի յոգուրտներ, սերուցքներ 
(կաթնամթերք), աղանդերային սերուցքներ և 
կրեմներ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121726 (111) 20079
(220) 21.12.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 21.12.2022
(730) Բի.Էս.Էյ., FR
(442) 06.02.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, մուգ և բաց կարմիր, ծխախոտա գույն 
գունային համակցությամբ:



ԳՅՈՒՏԵՐ

42

ՄԱՍ 1

42

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 7 

25 .07 . 20 13

(511)
դաս 29. կաթ, կարագ, կաթնային արտա-

դրանք. թարմ կաթնամթերք, յուղ և սննդային 
ճարպ, կաթնային ըմպելիքներ կաթի գերա-
կշռությամբ, կաթնային աղանդերներ, յոգուրտ-
ներ, ըմպելի յոգուրտներ, սերուցքներ (կաթ-
նամթերք), աղանդերային սերուցքներ և կրեմներ: 
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20121748 (111) 20080
(220) 26.12.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 26.12.2022
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 

Երևան, Իսակովի պող. 2, AM
(442) 17.01.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20121749 (111) 20081
(220) 26.12.2012 (151) 01.07.2013
 (181) 26.12.2022
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 

Երևան, Իսակովի պող. 2, AM
(442) 17.01.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20130050 (111) 20082
(220) 18.01.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 18.01.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Տաթևիկ Խա-

նագյան, Երևան, Մարգարյան 2-րդ նրբ., 4-
րդ շ., բն. 13 AM

(442) 20.03.2013

(540)

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

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

(511)
դաս 39. տուրիստական գործակալություն:  

____________________

(210) 20130120 (111) 20083
(220) 04.02.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 04.02.2023
(730) «Լոշիկ» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան 62/2, 

116, AM
(442) 07.03.2013
(540)

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

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

(511)
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20130138 (111) 20084
(220) 05.02.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 05.02.2023
(730) Ֆորդ Մոթոր Քամփնի, US
(442) 07.03.2013
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(540)

(511)
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային 

միջոց ներ և դրանց դետալներ, մասեր, պարա-
գաներ և աքսեսուարներ: 
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20130144 (111) 20085
(220) 06.02.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 06.02.2023
(730) «Թ. Ք.» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 43, 

թիվ 24, AM
(442) 07.03.2013
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20130145 (111) 20086
(220) 06.02.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 06.02.2023
(730) Հայկ Վարդանյան, Երևան, Թբիլիսյան խճ. 

5, բն. 326, AM
(442) 21.02.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր գույնով:

(511)
դաս 21. սպունգներ. խոզանակներ և դրանց 

պատրաստման նյութեր. իրեր մաքրման նպա-
տակների համար. պողպատյա տաշեղ:  

____________________

(210) 20130152 (111) 20087
(220) 08.02.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 08.02.2023
(730) Սվյատոսլավ Իգորևիչ Նեչիտայլո, UA
(442) 20.03.2013
(540)

(554) Ծավալային նշան
(526) Բացի «Խլիբնիյ դառ» (ուկր.) արտահայ-

տությունից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մոխրագույն, կարմիր, դեղին, բեժ, 
ոսկեգույն և սև գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 21. մեծ շշեր օղու համար.
դաս 33. օղի: 

____________________

(210) 20130153 (111) 20088
(220) 08.02.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 08.02.2023
(730) Սվյատոսլավ Իգորևիչ Նեչիտայլո, UA
(442) 20.03.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):  
____________________
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(210) 20130161 (111) 20089
(220) 12.02.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 12.02.2023
(730) Սվյատոսլավ Իգորևիչ Նեչիտայլո, UA
(442) 20.03.2013
(540)

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

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:  

____________________

(210) 20130162 (111) 20090
(220) 12.02.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 12.02.2023
(730) Սվյատոսլավ Իգորևիչ Նեչիտայլո, UA
(442) 20.03.2013
(540)

(511)
դդաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:  

____________________

(210) 20130163 (111) 20091
(220) 12.02.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 12.02.2023
(730) Սվյատոսլավ Իգորևիչ Նեչիտայլո, UA
(442) 20.03.2013
(540)

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

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպե լիքներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի).

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

____________________

(210) 20130213 (111) 20092
(220) 22.02.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 22.02.2023
(730) Ամերիքըն Նըրսիզ Քրիդենշըլինգ Սենթըր, US
(442) 03.04.2013
(540)

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

(511)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում), ներառյալ՝ դասընթացներ, սեմի-
նարներ, կոնֆերանսներ և սիմպոզիումներ 
բուժքույրերի և բուժծառայություններ մատու-
ցողների համար, որոնք ընդգրկում են առողջա-
պահության ոլորտի բազմատեսակ թեմաներ, 
ներառյալ դրանց հետ կապված ուսուցողական 
նյութերի տարածումը.

դաս 44. բուժքույրական ծառայությունների 
և գործունեության, ինչպես նաև բուժքույրական 
խնամքի ղեկավարման և տեսակների որակի 
ստուգում, տեստավորում և գնահատում կլի-
նի կական առողջապահության տարբեր բնա-
գավառներում՝ վկայագրման նպատակով:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130235 (111) 20093
(220) 26.02.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 26.02.2023
(730) Հարբին Ֆարմ.Գրուփ Սանջինգ Ֆարմա-

սյութիքլ Քո., Լթդ., CN
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(442) 03.04.2013
(540)

(526) Չինարեն գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պա  նության օբյեկտներ չեն:

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

բժշկական նպատակների համար. դեղա-
գործական ըմպելիքներ, մեղվի մայրական 
կաթ դեղագործական նպատակների համար, 
պրոպոլիս դեղագործական նպատակների 
համար. մանրէազերծման համար նախատեսված 
պատրաստուկներ, դիետիկ խմիչքներ բժշկական 
նպատակների համար, դիետիկ նյութեր բժշկական 
նպատակների համար, պրոպոլիսի կենսաակտիվ 
սննդային հավելումներ, մեղվի մայրական 
կաթի կենսաակտիվ սննդային հավելումներ, 
մանկական սնունդ, պատրաստուկներ օդի 
մաքրման համար, դեղագործական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ, սննդային հավե-
լումներ, հանքային սննդային հավելումներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20130238 (111) 20094
(220) 26.02.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 26.02.2023
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 03.04.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
(740) Է. Նահապետյան

____________________

(210) 20130259 (111) 20095
(220) 01.03.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 01.03.2023
(730) «Նռնենի» ՍՊԸ, Երևան, Ռուբինյանց 29ա, AM
(442) 20.03.2013
(540)

(526) «HOTEL» և «RESORT» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապա-

հովման ծառայություններ. ժամանա կավոր 
բնակատեղով ապահովում:  

____________________

(210) 20130260 (111) 20096
(220) 01.03.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 01.03.2023
(730) «Բարձր արվեստ» կերպարվեստի կենտրոն 

ՍՊԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 7, AM
(442) 20.03.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մոխրագույն, սև և սպիտակ գունա-
յին համակցությամբ:
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(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ, հատկապես՝ 
աճուրդների կազմակերպում և անցկացում, 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով.

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

____________________

(210) 20130263 (111) 20097
(220) 04.03.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 04.03.2023
(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, 

Ամիրյան 20, բն.1, AM
(442) 03.04.2013
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

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

թյամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20130273 (111) 20098
(220) 05.03.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 05.03.2023
(730) «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ 

Լենուղի, AM
(442) 20.03.2013
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20130301 (111) 20099
(220) 13.03.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 13.03.2023
(730) Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US
(442) 03.04.2013
(310) SM-M-201300013   (320) 01.02.2013   (330) SM 
(540)

(511)
դաս 9. համակարգիչներ. ձեռքի համակար-

գիչներ. փոքր չափի համակարգիչներ. համա-
կարգչային ապարատային արտադրանք. 
ինտեգրալային սխեմաներ. ինտեգրալային 
սխե մաների հիշողություններ. ինտեգրալային 
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սխեմաների չիփեր. համակարգչային միկրո-
սխեմաների հավաքածուներ. կիսա հաղորդիչ 
պրոցեսորներ. կիսահաղորդիչ պրոցե սոր-
ների միկրոսխեմաներ.  կիսահաղորդիչ 
միկրոսխեմաներ. միկրոպրոցեսորներ, տպա-
հարթակներ. տպային սխեմաներ, այն է՝ ինտե-
գրալային մեկուսատախտակներ, տպա հար-
թակներ և էլեկտրական մեկուսա տախտակներ. 
էլեկտրոնային մեկուսատախտակներ. համա-
կարգչային հիմնահարթակներ. համակարգչային 
հիշողություններ. օպերացիոն համակարգեր. 
միկրոկոնտրոլերներ. տվյալների պրոցեսորներ. 
կենտրոնական մշակման հանգույցներ. հիշո-
ղության կիսահաղորդիչ սարքեր. այն է՝ կիսա-
հաղորդիչ հիշողություններ և կիսահաղորդիչ 
հիշողությունների հանգույցներ. ծրագրավորվող 
պրոցեսորներ. թվային և օպտիկական միկրո-
պրոցեսորներ.  համակարգիչներին կից 
սարքեր. տեսաքարտեր. ձայնային քարտեր, 
տեսաձայնային քարտեր, տեսագրաֆիկական 
արագարարներ. մուլտիմեդիա արագարարներ. 
տեսապրոցեսորներ. տեսապրոցեսորային 
հարթակներ. տվ յալների հիշողություններ. 
էլեկտրոնային անվտանգության սարքեր և 
հսկողության սարքեր, այն է՝ համակարգ-
չային ապարատային արտադրանք, համա-
կարգչային չիփեր և միկրոպրոցեսորներ, 
որոնք օպտիմալացված են էլեկտրոնային 
անվտան գության հսկողության համար. 
ալգորիթմային ծրագրային արտադրանք 
համակարգիչների գործարկման և հսկման 
համար.  համակարգչա յին  ծրագրային 
արտադրանք օպերացիոն համակարգերի 
համար. համակարգչային օպերացիոն համա-
կարգեր. համակարգչային համակարգերի 
ընդլայնումներ, գործիքներ և օգտակար 
ծրա գրեր անհատական համակարգիչների, 
ցանցերի, հեռահաղորդակցական սարքերի 
և համաշխարհային համակարգչային ցան-
ցային աշխատածրագրերի միակցման համար 
կիրառական ծրագրային արդադրանքի 
բնագա վառում. հեռահաղորդակցական և 
ցանցային համակարգչայնացված սարքա-
վորումներ՝ բաղկացած օպերացիոն համա-
կարգերի ծրագրային արտադրանքից. համա-
կարգչային ապարատային և ծրագրային 
արտադրանք իրական ժամանակում ձայնային 
և տեսագրաֆիկական տեղեկատվության փոխ-

անցման, հաղորդման, ստացման, մշակման 
և թվայնացման բարելավման և ապահովման 
համար. ներկառուցված համակարգչային 
ծրագրեր, այն է՝ համակարգչային օպերացիոն 
համակարգի ծրագրային արտադրանք, 
համակարգչային օգտակար ծրագրեր և այլ 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք, 
որոնք օգտագործվում են համակարգչային 
համակարգերի սպասարկման և գործարկ-
ման համար. համակարգչային կայանքներ. 
հիշողության հարթակներ. անձնական թվա-
յին քարտուղարներ. շարժական և ձեռքի 
էլեկտրոնային անձնական օրգանայզերներ. 
hիշող սարքեր, այն է՝ ջամփ հիշող սարքեր 
(jump drives), ֆլեշ հիշող սարքեր (flash drives) 
և մատնաչափ հիշող սարքեր (thumb drives). 
անվտանգության համակարգեր hամակարգչային 
ապարատային և ծրագրային արտադրանքի 
համար, այն է՝ միջցանցային էկրաններ, 
ցանցային մուտքի սերվերային ապարատա-
յին արտադրանք միջցանցային էկրանների 
ստեղծման և պահպանման համար, վիրտուալ 
մասնավոր ցանցերի (VPN) համակարգչային 
ապարատային արտադրանք և համակարգչային 
սերվերի գործարկման ծրագրային արտադրանք 
միջցանցային էկրանների ստեղծման և 
սպասարկման համար. համակարգչային 
ցան ցերի անվտանգությունը երաշխավորող 
ծրագրային արտադրանք. մուտքի հսկման և 
անվտանգության ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային ապարատային և ծրագրային 
արտադրանք համակարգչային ցանցերը 
չարտոնված անձանց կողմից տվ յալների 
հափշտակումից կամ վնասումից պաշտպանելու 
համար. համակարգիչների բաղադրամասեր. 
ձայնի համակարգչային արագարարներ. ձայնի, 
տվյալների, պատկերների և տեսապատկերի 
համակարգչային արագարարներ. ֆլեշ հի-
շողության հարթակներ և ֆլեշ հիշողության 
քարտեր. հեռահաղորդակցական սարքա-
վորում և համակարգչային ցանցեր, այն է՝ 
մշակման և գործարկման համակարգեր. 
հեռահաղորդակցական սարքեր և գործիքներ, 
այն է՝ համակարգչային երթուղարարներ, 
ցանցային համակենտրոնիչներ, սերվերներ 
և  փոխանջատիչներ.  համակարգչային 
ապարատային և ծրագրային արտադրանք 
տեղային և լայնատարած համակարգչային 
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ցանցերի մշակման, սպասարկման և օգտա-
գործման համար. hեռուստացույցների կամ 
մոնիտորների թվային կցուրդներ. հսկման 
էլեկտրոնային սարքեր համակարգիչները 
և համաշխարհային համակարգչային և 
հեռահաղորդակցական ցանցերը հեռուս-
տատեսային և մալուխային հեռար ձակումների 
և սարքավորումների հետ միացման և հսկման 
համար. սարքեր ինտեգրալային սխեմաների 
ստուգման և ծրագրավորման համար. 
համակարգիչներին կից հիշողության սարքեր 
և սարքավորումներ. ֆիքսված գործողության 
համակարգչային սերվերներ. համակարգչային 
ցանցավորման ապարատային արտադրանք. 
համակարգչային ապարատային և ծրագրային 
արտադրանք տեղային ցանցեր (LANs), վիրտուալ 
մասնավոր ցանցեր (VPN), լայնատարած ցանցեր 
(WANs) և համաշխարհային համակարգչային 
ցանցեր հեռավոր մուտքը և դրանց հետ 
հաղորդակցությունը ստեղծելու, հեշտացնելու և 
կառավարելու համար. ծրագրային արտադրանք 
երթուղարարների, փոխանջատիչների, ցան-
ցային համակետրոնիչների և սերվերների 
գործարկման համար. համակարգչային 
ապարատային և ծրագրային արտադրանք 
համաշխարհային համակարգչային տեղե-
կատվական ցանց օգտագործողներին բազմակի 
մուտքի տրամադրման համար՝ բազմատեսակ 
տեղեկատվության որոնման, առբերման, 
փոխանցման, կառավարման և տարածման 
նպատակով. համակարգչային ծրագրային 
միջոցներ երրորդ կողմի աշխատածրագրերի 
օգտագործումը հեշտացնելու համար. համա-
կարգչային ապարատային և ծրագրային 
արտադրանք անլար ցանցային միացումների 
համար. նորությունների, գրքերի, պարբե-
րականների, ամսագրերի, բրոշյուրների և 
տեխնիկական նկարագրությունների տեսքով 
բեռնվող էլեկտրոնային հրատարակում-
ներ՝ էլեկտրոնիկայի, կիսահաղորդիչների, 
ինտեգրալային էլեկտրոնային սարքերի և 
սարքավորումների, համակարգիչների, հեռա-
հաղորդակցությունների, զվարճության, հեռա-
խոսության և լարով, և անլար հեռահա ղոր-
դակցությունների բնագավառում. բոլոր վերը 
նշված ապրանքների բաղադրիչ մասեր 
և կցամասեր. վերը նշված ապրանքների 
հետ առանձին վաճառվող ուսուցողական 

ձեռնարկներ և համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցից բեռնվող էլեկտրոնային 
ուսուցողական ձեռնարկներ. գիտական, ծովա-
յին, երկրաբաշխական, լուսանկարչական, կինե-
մատոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգ-
ման), փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատ-
ներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 41. ուսուցողական ծառայություններ 
ցանցերի, ցանցային համակարգի նախագծման, 
ցանցի գործարկման, ցանցի տեխնիկական 
սպասարկման, ցանցի ստուգման, ցանցային 
կանխագրերի, ցանցի կառավարման, ցանցի 
տեխնոլոգիայի մշակման, համակարգիչների, 
ծրագրային ապահովման, միկրոպրոցեսոր-
ների և տեղեկատվական տեխնոլոգիայի 
բնագավառում. զվարճությունների ծառա-
յություններ, այն է՝ համակարգչային խա-
ղերի համար ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում, օնլայն համակարգչային խա ղերի 
տրամադրում և հասարակական սպոր տային 
և մշակութային միջոցառումների կազմա-
կերպում. օնլայն հրատարակությունների 
տրամադրում պարբերականների, թերթերի, 
ամսագրերի, գրքերի և բրոշյուրների տեսքով 
լուսանկարչության, պատկերների և դրանց 
վերաբերող ապրանքների ու ծառայությունների 
բնագավառում. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում), այն է՝ սեմինարների, դասընթացների 
և ուսուցողական սեսիաների տրամադրում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով թվային պատկերաստեղծման բնա-
գավառում. թվային պատկերների տվ յալ-
ների բազաների օնլայն տրամադրում սպա-
ռողների կողմից օգտագործման համար. 
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թվային պատկերների օնլայն գրադարանների 
տրամադրում, որոնք կարող են համատեղ 
օգտագործվել օգտվողների կողմից. լուսա-
նկարների և պատկերների գրադարանների 
ծառայություններ. համակարգչայնացված 
օնլայն կրթական (դաստիարակչական, ուսու-
ցողական) ծառայություններ, այն է՝ դաս-
ընթացների, սեմինարների, ուսուցողական 
սեսիաների, կոնֆերանսների և սիմպոզիումների 
տրամադրում համակարգիչների, համակարգ-
չային ապարատային ապահովման, միկրո-
պրոցեսորների, ծրագրային ապահովման և 
համակարգչային ցանցերի բնագավառում. 
համակարգչայնացված օնլայն ուսուցողական 
ծառայություններ համակարգիչների, համա-
կարգ չային ապարատային ապահովման, 
միկրոպրոցեսորների, ծրագրային ապահովման 
և համակարգչային ցանցերի բնագավառում. 
կրթական (դաստիարակչական, ուսուցողա-
կան) ծառայություններ, այն է` ինտերակտիվ 
ուսուցողական սեսիաների և դասընթացների 
տրամադրում ուսուցողական ձեռնարկների, 
օգտակար տեղեկատվության և մեթոդների, 
փորձագիտական տեղեկատուի և խորհուրդների 
տեսքով՝ բոլորը վերաբերող համակարգչային 
ապարատային ապահովման, համակարգչային 
ծրագրային ապահովման, համակարգչային 
ցանցերի, հեռուստակոնֆերանսների անցկաց-
ման և հաղորդակցական ապրանքների և ծառա-
յությունների ձեռքբերմանը, օգտագործմանը, 
խնամքին, տեխնիկական սպասարկմանը, 
աջակցմանը, արդիացմանը, նորացմանը և 
կազմաձևմանը. կրթական (դաստիարակչական, 
ուսուցողական) ծառայություններ, այն է՝ դաս-
ընթացների, սեմինարների, կոնֆերանսների 
և օնլայն կրթական ֆորումների անցկացում 
համակարգիչների և ծրագրային արտադրանքի 
օգտագործման, համաշխարհային համակարգ-
չային ցանցերի միջոցով նավարկման, համա-
կարգչային գիտության և տեխնոլոգիայի, համա-
կարգչային կառավարման բնագավառում և 
դրանց հետ կապված ուսուցողական նյութերի 
տարածում. ուսուցողական նյութերի մշակում 
և տարածում, որոնք նախատեսված են 
ուսանողների տեխնոլոգիական գրագիտու-
թյունը բարձրացնելու համար. ուսուցողական 
ծառայություններ ցանցային ապարատային և 
ծրագրային ապահովման համար. ուսուցողական 

ծառայություններ օնլայն բիզնես լուծումների 
բնագավառում. կրթություն (դաստիարակու-
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. համակարգչային ցանցի կառա-
վարման ծառայություններ, այն է՝ ցանցային 
համակարգերի մոնիտորինգ տեխնիկական 
նպատակների համար. ինտերնետում թվային  
բովանդակության հոսթինգ. համակարգչային 
ցանցի մոնիտորինգ, այն է՝ համակարգչային ցանցի 
գործարկման վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. ցանցային ծրագրային ապա-
հովման ընտրակայում (ձևավորում ըստ 
հաճա խորդի պահանջի) և համակարգչային 
օգտա գործողի ինտերֆեյսի նախագծում  
երրորդ անձանց համար. խորհրդակցական 
ծառայություններ համակարգիչների և անլար 
համակարգչայնացման բնագավառում. չբեռն-
վող ծրագրային արտադրանքի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում իրական ժամա-
նակում ձայնա- և տեսագրաֆիկական տեղե-
կատվության  հաղորդման, փոխանցման, 
ընդունման, մշակման և թվայնացման բարե-
լավման և ապահովման համար. չբեռնվող 
ծրագրային արտադրանքի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում տվյալների մշակ-
ման, պահման, առբերման, փոխանցման, 
ցուցադրման, ներածման, արտածման, սեղմ-
ման, ապասեղմման, ձևափոխման, հեռար-
ձակման և տպման համար. չբեռնվող ծրա-
գրային արտադրանքի ժամանակավոր օգտա-
գործման տրամադրում համակարգչային 
ցանցերի անվտանգության ապահովման 
համար, մուտքի հսկման և անվտանգության 
ապահովման համար և համակարգչային 
ցանցերը չարտոնված օգտագործողների 
կողմից տվ յալների հափշտակումից կամ 
վնասումից պաշտպանելու համար. չբեռնվող 
ծրագրային արտադրանքի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում տեղային և 
լայնատարած համակարգչային ցանցերի 
զարգացման, տեխնիկական սպասարկման և 
օգտագործման համար. չբեռնվող ծրագրային 
արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործ-
ման տրամադրում հեռարձակվող տեսա-, 
ձայնա- և թվային տվյալների ազդանշանների 
ընդունման, ցուցադրման և օգտագործման 
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համար. չբեռնվող ծրագրային արտադրանքի 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում՝ 
տեղային ցանցեր (LANs), վիրտուալ մաս-
նավոր ցանցեր(VPN), լայնատարած ցանցեր 
(WANs) և համաշխարհային համակարգչային 
ցանցեր հեռավոր մուտքը և դրանց հետ 
հաղորդակցությունը ստեղծելու, հեշտացնելու 
և կառավարելու համար. չբեռնվող ծրագրային 
արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում համաշխարհային համակարգչային 
տեղեկատվական ցանց օգտագործողների 
բազմակի մուտքի տրամադրման համար լայն 
տեղեկատվության որոնման, առբերման, փոխ-
անցման, կառավարման և տարածման նպա-
տակով. չբեռնվող ծրագրային միջոցների 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում  
երրորդ կողմի աշխատածրագրերի օգտա-
գործումը հեշտացնելու համար. չբեռնվող 
ծրագրային արտադրանքի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում անլար ցանցերի 
հաղորդակցության համար. պատվերով համա-
կարգչային ծրագրային և ապարատային 
արտադրանքի մշակում, նախագծում և դրանց 
վերա բերյալ խորհրդակցական ծառայություն-
ներ. երրորդ անձանց համար չափօրինակների 
մշակում և նախագծում համակարգչային ծրա-
գրային ու ապարատային արտադրանքի և հեռա-
հաղորդակցական սարքերի  նախագծման և 
կիրառման համար. հաճախորդներին և մասնա-
գետներին համակարգչային պրոյեկտների 
կառավարման վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20130302 (111) 20100
(220) 13.03.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 13.03.2023
(730) Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US
(442) 03.04.2013
(310) SM-M-201300011   (320) 31.01.2013   (330) SM 

(540)

(511)
դաս 9. համակարգիչներ. ձեռքի համա-

կարգիչներ. փոքր չափի համակարգիչներ. 
համա կարգչային ապարատային արտադրանք. 
ինտեգրալային սխեմաներ. ինտեգրալային 
սխե մաների հիշողություններ. ինտեգրալային 
սխեմաների չիփեր. համակարգչային միկրո-
սխեմաների հավաքածուներ. կիսահաղորդիչ 
պրոցեսորներ. կիսահաղորդիչ պրոցեսորների 
միկրոսխեմաներ. կիսահաղորդիչ միկրո սխե-
մաներ. միկրոպրոցեսորներ, տպա հարթակներ. 
տպային սխեմաներ, այն է՝ ինտեգրալային 
մեկուսատախտակներ, տպահարթակներ և 
էլեկտրական մեկուսատախտակներ. էլեկտրո-
նային մեկուսատախտակներ. համակարգչային 
հիմնահարթակներ. համակարգչային հիշողու-
թյուններ. օպերացիոն համակարգեր. միկրոկոն-
տրոլերներ. տվյալների պրոցեսորներ. կենտրո-
նական մշակման հանգույցներ. հիշողության 
կիսահաղորդիչ սարքեր. այն է՝ կիսահաղորդիչ 
հիշողություններ և կիսահաղորդիչ հիշողու-
թյունների հանգույցներ. ծրագրավորվող պրո-
ցեսորներ. թվային և օպտիկական միկրո-
պրոցեսորներ. համակարգիչներին կից սար-
քեր. տեսաքարտեր. ձայնային քարտեր, տեսա-
ձայնային քարտեր, տեսագրաֆիկական արա-
գարարներ. մուլտիմեդիա արագարարներ. 
տեսապրոցեսորներ. տեսապրոցեսորային 
հարթակներ. տվ յալների հիշողություններ. 
էլեկտրո նային անվտանգության սարքեր և 
հսկո ղության սարքեր, այն է՝ համակարգ-
չային ապարատային արտադրանք, համա-
կարգչա յին չիփեր և միկրոպրոցեսորներ, 
որոնք օպտիմալացված են էլեկտրոնային 
անվտան   գության հսկողության համար. 
ալգորիթ մային ծրագրային արտադրանք 
համակարգիչների գործարկման և հսկման 
համար.  համակարգչա յին  ծրագրային 
արտադրանք օպերացիոն համակարգերի 
համար. համակարգչային օպերացիոն համա-
կարգեր. համակարգչային համակարգերի 
ընդլայնումներ, գործիքներ և օգտակար 
ծրա գրեր անհատական համակարգիչների, 
ցանցերի, հեռահաղորդակցական սարքերի 
և համաշխարհային համակարգչային ցան-
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ցային աշխատածրագրերի միակցման հա-
մար կիրառական ծրագրային արդադրանքի 
բնագավառում. հեռահաղորդակցական և 
ցանցային համակարգչայնացված սարքա-
վորումներ՝ բաղկացած օպերացիոն համա-
կարգերի ծրագրային արտադրանքից. համա-
կարգչային ապարատային և ծրագրային 
արտադրանք իրական ժամանակում ձայնա-
յին և տեսագրաֆիկական տեղեկատվության 
փոխանցման, հաղորդման, ստացման, մշակման 
և թվայնացման բարելավման և ապահովման 
համար. ներկառուցված համակարգչային 
ծրագրեր, այն է՝ համակարգչային օպերա-
ցիոն համակարգի ծրագրային արտադրանք, 
համա կարգչային օգտակար ծրագրեր և այլ 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք, 
որոնք օգտագործվում են համակարգչային 
համակարգերի սպասարկման և գործարկ-
ման համար. համակարգչային կայանքներ. 
հիշողության հարթակներ. անձնական թվա-
յին քարտուղարներ. շարժական և ձեռքի 
էլեկտրոնային անձնական օրգանայզերներ. 
hիշող սարքեր, այն է՝ ջամփ հիշող սարքեր 
(jump drives), ֆլեշ հիշող սարքեր (flash drives) և 
մատնաչափ հիշող սարքեր (thumb drives). ան-
վտանգության համակարգեր hամակարգչային 
ապարատային և ծրագրային արտադրանքի 
համար, այն է՝ միջցանցային էկրաններ, ցան-
ցային մուտքի սերվերային ապարատային 
արտադրանք միջցանցային էկրան ների 
ստեղծ ման և պահպանման համար, վիրտուալ 
մասնավոր ցանցերի (VPN) համակարգչային 
ապարատային արտադրանք և համակարգչային 
սերվերի գործարկման ծրագրային արտադրանք 
միջցանցային էկրանների ստեղծման և սպա-
սարկման համար. համակարգչային ցան-
ցերի անվտանգությունը երաշխավորող ծրա-
գրային արտադրանք. մուտքի հսկման և 
անվտանգության ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային ապարատային և ծրագրային 
արտադրանք համակարգչային ցանցերը 
չարտոնված անձանց կողմից տվ յալների 
հափշտակումից կամ վնասումից պաշտպանելու 
համար. համակարգիչների բաղադրամասեր. 
ձայնի համակարգչային արագարարներ. ձայնի, 
տվյալների, պատկերների և տեսապատկերի 
համակարգչային արագարարներ.  ֆ լեշ 
հիշողության հարթակներ և ֆլեշ հիշողության 

քարտեր. հեռահաղորդակցական սար քա-
վորում և համակարգչային ցանցեր, այն է՝ 
մշակման և գործարկման համակարգեր. հե-
ռա հա ղորդակցական սարքեր և գործիքներ, 
այն է՝ համակարգչային երթուղարարներ, 
ցանցային համակենտրոնիչներ, սերվերներ 
և փոխանջատիչներ. համակարգչային ապա-
րատային և ծրագրային արտադրանք տեղային 
և լայնատարած համակարգչային ցանցերի 
մշակման, սպասարկման և օգտագործման 
համար. hեռուստացույցների կամ մոնիտորների 
թվային կցուրդներ. հսկման էլեկտրոնային 
սարքեր համակարգիչները և համաշխարհային 
համակարգչային և հեռահաղորդակցական 
ցանցերը հեռուստատեսային և մալուխային 
հեռարձակումների և սարքավորումների 
հետ միացման և հսկման համար. սարքեր 
ինտեգրալային սխեմաների ստուգման և ծրա-
գրավորման համար. համակարգիչներին կից 
հիշողության սարքեր և սարքավորումներ. 
ֆիքսված գործողության համակարգչային 
սերվերներ. համակարգչային ցանցավորման 
ապարատային արտադրանք. համակարգչային 
ապարատային և ծրագրային արտադրանք 
տեղային ցանցեր (LANs), վիրտուալ մասնավոր 
ցանցեր (VPN), լայնատարած ցանցեր (WANs) 
և համաշխարհային համակարգչային ցանցեր 
հեռավոր մուտքը և դրանց հետ հաղոր-
դակցությունը ստեղծելու, հեշտացնելու և կառա-
վարելու համար. ծրագրային արտադրանք 
երթուղարարների, փոխանջատիչների, ցան-
ցային համակենտրոնիչների և սերվերների 
գործարկման համար. համակարգչային 
ապարատային և ծրագրային արտադրանք 
համաշխարհային համակարգչային տեղե-
կատվական ցանց օգտագործողներին բազմակի 
մուտքի տրամադրման համար՝ բազմատեսակ 
տեղեկատվության որոնման, առբերման, 
փոխանցման, կառավարման և տարածման 
նպատակով. համակարգչային ծրագրային 
միջոցներ երրորդ կողմի աշխատածրագրերի 
օգտագործումը հեշտացնելու համար. համա-
կարգչային ապարատային և ծրագրային 
արտադրանք անլար ցանցային միացումների 
համար. նորությունների, գրքերի, պարբերա-
կանների, ամսագրերի, բրոշյուրների և տեխ-
նիկական նկարագրությունների տեսքով 
բեռն վող էլեկտրոնային հրատարակումներ՝ 
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էլեկտրոնիկայի, կիսահաղորդիչների, ինտե -
գրալային էլեկտրոնային սարքերի և սար-
քա վորումների, համակարգիչների, հեռահա-
ղորդակցությունների, զվարճության, հեռա-
խոսության և լարով, և անլար հեռահա-
ղորդակցությունների բնագավառում. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների բաղադրիչ մասեր 
և կցամասեր. վերը նշված ապրանքների հետ 
առանձին վաճառվող ուսուցողական ձեռ-
նարկներ և համաշխարհային համակարգչային 
ցանցից բեռնվող էլեկտրոնային ուսուցողա-
կան ձեռնարկներ. գիտական, ծովային, 
երկրաբաշխական, լուսանկարչական, կինե-
մա տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ-
ներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ 
և տեղե կատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 41. ուսուցողական ծառայություններ 
ցանցերի, ցանցային համակարգի նախագծման, 
ցանցի գործարկման, ցանցի տեխնիկական 
սպասարկման, ցանցի ստուգման, ցանցային 
կանխագրերի, ցանցի կառավարման, ցանցի 
տեխնոլոգիայի մշակման, համակարգիչների, 
ծրագրային ապահովման, միկրոպրոցեսորների 
և տեղեկատվական տեխնոլոգիայի բնագա-
վառում. զվարճությունների ծառայություններ, 
այն է՝ համակարգչային խաղերի համար 
ցուցահանդեսների կազմակերպում, օնլայն 
համակարգչային խաղերի տրամադրում և 
հասարակական սպորտային և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում. օնլայն 
հրատարակությունների տրամադրում պարբե-
րականների, թերթերի, ամսագրերի, գրքերի 
և բրոշյուրների տեսքով լուսանկարչության, 
պատկերների և դրանց վերաբերող ապրանքների 

ու ծառայությունների բնագավառում. կրթու-
թյուն (դաստիարակություն, ուսուցում), այն է՝ 
սեմինարների, դասընթացների և ուսուցողական 
սեսիաների տրամադրում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով թվային 
պատկերաստեղծման բնագավառում. թվա-
յին պատկերների տվ յալների բազաների 
օնլայն տրամադրում սպառողների կողմից 
օգտագործման համար. թվային պատկերների 
օն լայն  գրադարանների տրամադրում , 
որոնք կարող են համատեղ օգտագործվել 
օգտվողների կողմից. լուսանկարների և պատ-
կերների գրադարանների ծառայություններ. 
համակարգչայնացված օնլայն կրթական 
(դաստիարակչական, ուսուցողական) ծառա-
յություններ, այն է՝ դասընթացների, սեմի-
նարների, ուսուցողական սեսիաների, կոն-
ֆե  րանսների և սիմպոզիումների տրա մա-
դրում համակարգիչների, համակարգչային 
ապարատային ապահովման, միկրոպրո-
ցեսորների, ծրագրային ապահովման և 
համակարգչային ցանցերի բնագավառում. 
համակարգչայնացված օնլայն ուսուցողական 
ծառայություններ համակարգիչների, համա-
կարգչային ապարատային ապահովման, 
միկրոպրոցեսորների, ծրագրային ապահովման 
և համակարգչային ցանցերի բնագավառում. 
կրթական (դաստիարակչական, ուսուցողա-
կան) ծառայություններ, այն է` ինտերակտիվ 
ուսուցողական սեսիաների և դասընթացների 
տրամադրում ուսուցողական ձեռնարկների, 
օգտակար տեղեկատվության և մեթոդների, 
փորձագիտական տեղեկատուի և խորհուրդների 
տեսքով՝ բոլորը վերաբերող համակարգչային 
ապարատային ապահովման, համակարգչային 
ծրագրային ապահովման, համակարգչային 
ցանցերի, հեռուստակոնֆերանսների անց-
կաց ման և հաղորդակցական ապրանքների 
և ծառայությունների ձեռքբերմանը, օգտա-
գործմանը, խնամքին, տեխնիկական սպա-
սարկմանը, աջակցմանը, արդիացմանը, 
նորացմանը և կազմաձևմանը. կրթական (դաս-
տիարակչական, ուսուցողական) ծառայու-
թյուններ, այն է՝ դասընթացների, սեմինարների, 
կոնֆերանսների և օնլայն կրթական ֆորումների 
անցկացում համակարգիչների և ծրագրային 
արտադրանքի օգտագործման, համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերի միջոցով նավարկման, 
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համակարգչային գիտության և տեխնոլոգիայի, 
համակարգչային կառավարման բնագավառում 
և դրանց հետ կապված ուսուցողական նյութերի 
տարածում. ուսուցողական նյութերի մշակում 
և տարածում, որոնք նախատեսված են ուսա-
նողների տեխնոլոգիական գրագիտությունը 
բարձրացնելու համար. ուսուցողական ծառա-
յություններ ցանցային ապարատային և ծրա-
գրային ապահովման համար. ուսուցողական 
ծառայություններ օնլայն բիզնես լուծումների 
բնագավառում. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42 .  համակարգչա յին  ցանցի 
կառա վարման  ծառայո ւթ յ ո ւ ններ ,  ա յն 
է՝ ցանցային համակարգերի մոնիտորինգ 
տեխնիկական նպատակների  համար. 
ինտերնետում թվային  բովանդակության 
հոսթինգ. համակարգչային ցանցի մոնի-
տորինգ, այն է՝ համակարգչային ցանցի 
գործարկման վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. ցանցային ծրագրային ապա-
հովման ընտրակայում (ձևավորում ըստ 
հաճա խորդի պահանջի) և համակարգչային 
օգտագործողի ինտերֆեյսի նախագծում  
երրորդ անձանց համար. խորհրդակցական 
ծառա յություններ համակարգիչների և անլար 
համակարգչայնացման բնագավառում. չբեռնվող 
ծրագրային արտադրանքի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում իրական ժա մա-
նակում ձայնա- և տեսագրաֆիկական տեղե-
կատվության  հաղորդման, փոխանցման, 
ընդունման, մշակման և թվայնացման բարե-
լավման և ապահովման համար. չբեռնվող 
ծրագրային արտադրանքի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում տվյալների մշակ-
ման, պահման, առբերման, փոխանցման, 
ցուցադրման,  ներածման,  արտածման, 
սեղմ ման, ապասեղմման, ձևափոխման, 
հեռարձակման և տպման համար. չբեռնվող 
ծրագրային արտադրանքի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում համակարգչային 
ցանցերի անվտանգության ապահովման 
համար, մուտքի հսկման և անվտանգության 
ապահովման համար և համակարգչային 
ցանցերը չարտոնված օգտագործողների 
կողմից տվ յալների հափշտակումից կամ 

վնասումից պաշտպանելու համար. չբեռնվող 
ծրագրային արտադրանքի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում տեղային և 
լայնատարած համակարգչային ցանցերի 
զարգացման, տեխնիկական սպասարկման և 
օգտագործման համար. չբեռնվող ծրագրային 
արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում հեռարձակվող տեսա-, ձայնա- 
և  թվային տվ յալների ազդանշանների 
ընդունման, ցուցադրման և օգտագործման 
համար. չբեռնվող ծրագրային արտադրանքի 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում՝ 
տեղային ցանցեր (LANs), վիրտուալ մասնավոր 
ցանցեր ( VPN) ,  լա յնատարած ցանցեր 
(WANs) և համաշխարհային համակարգչային 
ցանցեր հեռավոր մուտքը և դրանց հետ 
հաղորդակցությունը ստեղծելու, հեշտացնելու 
և կառավարելու համար. չբեռնվող ծրագրային 
արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում համաշխարհային համակարգ չային 
տեղեկատվական ցանցին օգտագործողների 
բազմակի մուտքի տրամադրման համար լայն 
տեղեկատվության որոնման, առբերման, 
փոխանցման, կառավարման և տարածման 
նպատակով. չբեռնվող ծրագրային միջոցների 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում  
երրորդ կողմի աշխատածրագրերի օգտա-
գործումը հեշտացնելու համար. չբեռնվող 
ծրագրային արտադրանքի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում անլար ցանցերի 
հաղորդակցության համար. պատվերով համա-
կարգչային ծրագրային և ապարատային 
արտա դրանքի մշակում, նախագծում և դրանց 
վերաբերյալ խորհրդակցական ծառայություն-
ներ. երրորդ անձանց համար չափօրինակների 
մշակում և նախագծում համակարգչային 
ծրագրային ու ապարատային արտադրանքի և 
հեռահաղորդակցական սարքերի  նախագծման 
և կիրառման համար. հաճախորդներին և մաս-
նագետներին համակարգչային պրոյեկտների 
կառավարման վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20130361 (111) 20101
(220) 20.03.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 20.03.2023
(730) «Կոտայք» գարեջրի գործարան ՍՊԸ, 

Աբովյան, Աբովյան 10, AM
(442) 03.04.2013
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային զովացուցիչ ըմպե-

լիքներ:  
____________________

(210) 20130364 (111) 20102
(220) 21.03.2013 (151) 01.07.2013
 (181) 21.03.2023
(730) Սևակ Ավետիքի Մարկոսյան, Երևան, 

Նորքի 7-րդ զանգված, շ. 37, բն. 32, AM
(442) 03.04.2013
(540)

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

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

(511)
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմ-

նա մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր:  

____________________

(210) 20121332 (111) 20103
(220) 20.09.2012 (151) 09.07.2013
 (181) 20.09.2022
(730) «Ռիպռիչի» ՍՊԸ, 0056, Երևան, Նանսենի 

16 շ., բն. 37, AM
(442) 08.10.2012
(540)

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

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

դաս 5. դեղագործական և անասնա բու-
ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:  

____________________

(210) 20121525 (111) 20104
(220) 13.11.2012 (151) 09.07.2013
 (181) 13.11.2022
(730) «Մինորա» մշակութային կենտրոն ՍՊԸ, 

Երևան, Ե. Կողբացի 69, AM
(442) 21.02.2013
(540)
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(526) «Մշակութային-պրոդյուսերական կենտրոն» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջ ագույն, կապույտ և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ:

(511)
դաս 35. գովազդի ստեղծում և տարածում, 

գովազդի խթանում (BTL ակցիաներ), հանրության 
հետ կապերի ծառայություններ (PR արշավների 
կազմակերպում). կոմերցիոն միջոցառումների 
կազմակերպում. 

դաս 41. միջոցառումների կազմակերպում, 
մասնավորապես՝ մասնագիտական տոներ, 
շնորհանդեսներ, համերգներ (բարեգործական, 
կորպորատիվ), փառատոների կազմակերպում 
(հեռուստափառատոներ, ռոք և ջազ, հիփ-
հոփ, դիջեյ փառատոներ). ցուցահանդեսների, 
նորաձևության ցուցադրումների, միջոցառում-
ների կազմակերպում, մասնավորապես՝ ման-
կական միջոցառումներ, ամանօրյա տոնա-
կատարություններ, կրկեսային շոուներ, դպրո-
ցական, ուսանողական միջոցառումներ, կնունք-
ներ, ծննդյան տոներ.

դաս 42. սրահների ձևավորում՝ ծաղիկներով, 
փուչիկներով, տպում փուչիկների վրա. 

դաս 43. ֆուրշետի կազմակերպում:  
____________________

(210) 20121745 (111) 20105
(220) 25.12.2012 (151) 09.07.2013
 (181) 25.12.2022
(730) Սամվել Հովհաննիսյան, Երևան, Մամի-

կոնյանց 56, բն. 32, AM
(442) 17.01.2013
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:  

____________________

(210) 20121775 (111) 20106
(220) 28.12.2012 (151) 09.07.2013
 (181) 28.12.2022
(730) «Գաֆէսճեան թանգարան» հիմնադրամ, 

0009, Երևան, Կասկադ համալիր, AM
(442) 06.02.2013
(540)

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

(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

____________________

(210) 20130055 (111) 20107
(220) 22.01.2013 (151) 09.07.2013
 (181) 22.01.2023
(730) «Գաֆէսճեան թանգարան» հիմնադրամ, 

0009, Երևան, Կասկադ համալիր, AM
(442) 06.02.2013
(540)

(526) «CENTER FOR THE ARTS» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, կապույտ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
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(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-

ցից պատրաստված իրեր, տպագրական 
արտա դրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխա  տանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթա գրենական պիտույքներ. կպչուն նյու-
թեր գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և գրա-
սեն յակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտո ղա-
կան ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքա-
վորումների). պլաստմասսայե նյութեր փաթե-
թավորման համար.

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) 20130084 (111) 20108
(220) 24.01.2013 (151) 09.07.2013
 (181) 24.01.2023
(730) «Պանարմենիան մեդիա գրուպ» ՓԲԸ, 

Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM
(442) 21.02.2013
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

____________________

(210) 20130087 (111) 20109
(220) 25.01.2013 (151) 09.07.2013
 (181) 25.01.2023
(730) «Գլաս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Խ. Խաչատրյան 

10 տ., AM
(442) 21.02.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր գույնով:

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 

ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

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

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

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

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

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

____________________
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(210) 20130189 (111) 20110
(220) 19.02.2013 (151) 09.07.2013
 (181) 19.02.2023
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 

Իջևան, Երևանյան 9, AM
(442) 03.04.2013
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

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

____________________

(210) 20130191 (111) 20111
(220) 19.02.2013 (151) 09.07.2013
 (181) 19.02.2023
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 

Իջևան, Երևանյան 9, AM
(442) 03.04.2013

(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

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

____________________

(210) 20130201 (111) 20112
(220) 20.02.2013 (151) 09.07.2013
 (181) 20.02.2023
(730) Հրանտ Մուսայել յան, Երևան, Աբովյան 

փող. 66, բն. 10, AM
(442) 07.03.2013
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(540)

(511)
դաս 35. առևտուր:  

____________________

(210) 20130202 (111) 20113
(220) 20.02.2013 (151) 09.07.2013
 (181) 20.02.2023
(730) «Ինտաս» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 1-ին նրբ., 

3-րդ շենք, բն. 12, AM
(442) 20.03.2013
(540)

(511)
դաս 43. ռեստորան, սրճարան:  

____________________

(210) 20130265 (111) 20114
(220) 04.03.2013 (151) 09.07.2013
 (181) 04.03.2023
(730) «Երևան հյուրանոց» ԲԲԸ, 0001, Երևան, 

Աբովյան 14, AM
(442) 20.03.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույնով:

(511)
դաս 43. հյուրանոց:  

____________________

(210) 20130441 (111) 20115
(220) 05.04.2013 (151) 09.07.2013
 (181) 05.04.2023
(730) «Կարեն և Նանա» ՍՊԸ, Երևան, Թոթո-

վենցի 5, բն. 45, AM
(442) 17.04.2013
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույնով:

(511)
դաս 35. առևտուր:  

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

     7480 27.12.2022     Նյու Զիլենդ Միլք Բրենդս Լիմիթիդ, NZ

    7609  16.06.2023     «Ամերիա» ՓԲԸ, Երևան, Բաղրամյան 6, AM

     7627  19.05.2023     «Արմեն-ալկո» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 

                                                    Այգեշատի գինու-կոնյակի գործարան, AM

     7695 15.04.2023            Դելլ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

     7701  07.07.2023            «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                    Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

     7702  07.07.2023      «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

     7710  09.07.2023       «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

     7714  15.07.2023             «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

     7715  21.07.2023       «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

                                                     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

     7769 15.04.2023       Դելլ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

     7788 05.06.2023       Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

     7813  12.05.2023       Հելենիկա Ս.Ա., GR

     7822  18.06.2023       Թիմբարք-ՄՎՍ Սպ. զ օ.օ. Ս.Կ.Ա., PL

     7859 02.06.2023           «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

     7860 02.06.2023      «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

     7899 02.06.2023     «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,  Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

     7920 21.10.2023      Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH

    8279  07.07.2023      «ՄԳԱ Վոթըր» ՍՊԸ, Երևան, Զաքյան 4, AM

    8382            29.10.2023      Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, Մերիլենդի նահանգ, US

    9617   29.10.2023      Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, Մերիլենդի նահանգ, US
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A21D 8/00  2752 A

A23L 1/00  2751 A

A23L 1/00 2752 A

A61K 7/00 2759 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23L 2/00 328 U

A61K 35/00    2753 A

B01D 3/00     2754  A

B01J 20/00     2764  A 

B05D 1/00     2754  A

B05D 3/00     2755  A

B25B 13/00     2756 A

B25J 7/00        2757 A

C03C 1/00       2758 A

06-03 316 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

C03B 5/00    2758 A

C04B 7/00     2755 A

C07K 7/00     2759 A

C07K 7/00     2760 A

C07K 7/00     2761  A

F02M 21/00   2762 A

F02M 21/00   2763  A

G21F 9/00     2764  A
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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 1271

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18244

73 (1) Իրավատեր «Ֆորտ-բոյարդ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կորյունի 5, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Լիարգո» ՍՊԸ,
Երեւան, Տերյան 50/3, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                 Հանրապետություն

Գրանցված է 29.05.2013
_____________________

Գրանցում No 1272

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4887, 4888, 4889, 4891, 
9579, 6632, 6522

73 (1) Իրավատեր Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., 
Կոնեկտիկուտի նահանգ

PFIZER PRODUCTS INC., State of Connecticut, 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
U.S.A., US

73 (2) Իրավունքներն ստացող  ՓիԷյԷյչ ՅուԷսԷյ 
15 ԼԼՔ
PAH USA 15 LLC, 235 East 42nd Street, New York 
NY 10017-5755, United States, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                   Հանրապետություն

Գրանցված է 10.06.2013
_____________________

Գրանցում No 1273
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4103
73 (1) Իրավատեր Դը Գլեդ Փրոդաքթս Քամփնի, 
Դելավերի նահանգ
THE GLAD PRODUCTS COMPANY, State of 
Delaware, 1221 Broadway Oakland, California 94612 
U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դը Քլորոքս 
Քամփնի
THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway Oakland, 
California 94612 U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                            Հանրապետություն

Գրանցված է 10.06.2013
_____________________

Գրանցում No 1274
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4103
73 (1) Իրավատեր Դը Քլորոքս Քամփնի
THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway Oakland, 
California 94612 U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դը Արմըր Օլ/
ԷսԹիՓի Փրոդաքթս Քամփնի
THE ARMOR ALL/STP PRODUCTS COMPANY, 44 
Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut 06810 
United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                             Հանրապետություն

Գրանցված է 11.06.2013
_____________________
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Գրանցում No 1275
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9485
73 (1) Իրավատեր Աբթայ Փարմա-Ֆերթրիբս 
ԳմբՀ 
ABTEI PHARMA-VERTRIEBS GmbH, Abtei 
Marienmunster 37696, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օմեգա Ֆարմա 
ՆՎ
OMEGA PHARMA NV, Venecoweg 26, 9810 
Nazareth, Belgium, BE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                         Հանրապետություն

Գրանցված է 11.06.2013
_____________________

Գրանցում No 1276

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9485

73 (1) Իրավատեր Օմեգա Ֆարմա ՆՎ

OMEGA PHARMA NV, Venecoweg 26, 9810 
Nazareth, Belgium, BE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օմեգա Ֆարմա 
Ինըուվեյշն ընդ Դիվելըփմընթ  ՆՎ
OMEGA PHARMA INNOVATION AND DEVELOPMENT 
NV, Venecoweg 26, 9810 Nazareth, Belgium, BE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                         Հանրապետություն

Գրանցված է 11.06.2013
_____________________

Գրանցում No 1277

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14167
73 (1) Իրավատեր «Նարօ երեք» ՍՊԸ, Արմավիրի 
մարզ, գյուղ Ջանֆիդա, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Սնեկարմ 
ինվեստ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Հաղթանակի 2-րդ 
փող., 73տ, AM

Փոխանցվող իրավունքները   մասնակի
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                 Հանրապետություն

Գրանցված է 12.06.2013
_____________________

Գրանցում No 1278

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7822

73 (1) Իրավատեր  ՄՎ-ԳՄՎ Սպ. զ օ.օ. Սպ.կ.

MW-GMW Sp. z o.o. Sp.k., ul. Chopina 39, 34-100 
Wadowice, Poland, PL
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Թիմբարք-ՄՎՍ 
Սպ. զ օ.օ. Ս.Կ.Ա.
TYMBARK-MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 156, 
34-650 Tymbark, NIP 737-00-03-477, Regon 
490540969, PL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 18.06.2013
_____________________

Գրանցում No 1279

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1848

73 (1) Իրավատեր Վիվաթ Հոլդինգս Լիմիթիդ

VIVAT HOLDINGS LIMITED, Deloitte LLP, 
Woodborough Road, Nottingham NG1, 3FG, United 
Kingdom, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ռեդ Դայմընդ 
Հոլդինգս Սառլ
RED DIAMOND HOLDINGS SARL, 1B Heienhaff, 
L - 1736 Senningerberg, Luxembourg, LU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                         Հանրապետություն
Գրանցված է   19.06.2013

_____________________



65

ՄԱՍ 1
 

65

№ 7 
25 .07 . 20 13

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գրանցում No 1280

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

(11) Վկայական No 1988

73 (1) Իրավատեր Լեմֆյորդեր Մեթալվարեն ԱԳ

LEMFORDER METALLWAREN AG, Postfach 1220, 
D-49441 Lemforde, Germany, DE

73 (2) Իրավունքներն ստացող ԶՖ  Ֆրիդրիխ-
սհաֆեն ԱԳ
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, Graf-von-Soden-Platz 
1, 88046 Friedrichshafen, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի  
                                                                                                         Հանրապետություն

Գրանցված է 21.06.2013
_____________________
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Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով 
ընդունված որոշումների մասին

(Հրապարակվում են համաձայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերի).

Ապրանքային նշանի հայտը հետ կանչելու մասին  որոշումներ.

(210)   Հայտի №  20111473
(220)  Հայտի ներկ. թվ 17.11.2011
(730)  Հայտատու՝  «Ասիկս» ՍՊԸ, Կոտայք, գ. Արզնի, Աբովյանի խճ. 
(540)  Ապրանքային նշան՝ բառային

(210) Հայտի №  20111474
(220)    Հայտի ներկ. թվ 17.11.2011
(730) Հայտատու՝  «Ասիկս» ՍՊԸ, Կոտայք, գ. Արզնի, Աբովյանի խճ.
(540) Ապրանքային նշան՝ բառային

(210)   Հայտի №  20111475
(220)   Հայտի ներկ. թվ 17.11.2011
(730)   Հայտատու՝ «Ասիկս» ՍՊԸ, Կոտայք, գ. Արզնի, Աբովյանի խճ.
(540)   Ապրանքային նշան՝ բառային
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(210)   Հայտի №  20111476
(220)   Հայտի ներկ. թվ 17.11.2011
(730)   Հայտատու՝ «Ասիկս» ՍՊԸ, Կոտայք, գ. Արզնի, Աբովյանի խճ. 
(540)   Ապրանքային նշան՝ բառային

(210)   Հայտի №  20111489
(220)   Հայտի ներկ. թվ 21.11.2011
(730)   Հայտատու՝ «Մենք մեդիա» ՍՊԸ, Երևան, Նար դոսի 2
(540)   Ապրանքային նշան՝ 

 

(210)   Հայտի №  20111188
(220)   Հայտի ներկ. թվ 26.09.2011
(730)   Հայտատու՝ Ջերմուկի «Վայոց ձոր»  հանքային ջրերի գործարան ՍՊԸ,  Ջերմուկ, Շահումյան 27ա
(540)   Ապրանքային նշան՝
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Ապրանքային նշանի գրանցումը մերժելու մասին որոշումներ

(210)    Հայտի №  20121260
(220) Հայտի ներկ. թվ 10.09.2012
(730) Հայտատու՝ «Ալմանախ» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 23.20 
(540) Ապրանքային նշան՝   
                          

 

(210)    Հայտի №  20121004
(220) Հայտի ներկ. թվ 27.07.2012
(730) Հայտատու՝  «Աթրոն քիբեռ» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 2-րդ շ., բն.53
(540) Ապրանքային նշան՝         

(210)     Հայտի №  20121416
(220) Հայտի ներկ. թվ 18.10.2012
(730) Հայտատու՝ Վահե Սերգեյի Ստեփանյան, Ռուսատան, Նովոսիբիրսկի շրջան, ք. Բերդսկ, 
Օստրովսկու տուն 144 
(540) Ապրանքային նշան՝ 
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Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся 
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9

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

(51) (2013.01)  (11) 2751 (13) A
A23L 1/00

(21) AM20120005 (22) 12.01.2012
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Гегам Снапян (AM), Татьяна Мкртчян (AM), 
Артур Лалаян (AM), Карине Костанян (AM), Марта 
Снапян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Способ обработки картофеля
(57) Изобретение относится к пищевой промыш-
ленности, в частности, к способу обработки 
картофеля.

Картофель моют, сортируют, помещают в 
озонированную воду комнатной температуры, в 
течение 3 часов подают озон, затем картофель 
отделяют от воды и охлаждают при температуре 
-20 - (-18)°C.

Продлевается срок хранения картофеля.
_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2752 (13) A 
A23L 1/00
A21D 8/00

(21) AM20120001 (22) 10.01.2012
(71) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян (AM)
(72) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян (AM)
(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, Арцахи 
1, кв.32 (AM), Варсеник Аветисян, 0025, Ереван, 
Гераци 14/4 (AM)
(54) Комплекс пищевых добавок
(57) Изобретение относится к пищевой промыш-
ленности, в частности, к пищевым добавкам. 

Комплекс пищевых добавок содержит 
следующие компоненты, мас. %: высушенный 
размол топинамбура - 55,0 - 56,0; корень 
цикория - 12,5-13,5; корень якона - 13,0 - 14,0; 
корень скорциона - 10,0 - 11,0; корень перстня - 
5,0 - 6,0; корень овса - 2,0 - 3,0.

Повышаются функциональные свойства 
пищевого продукта.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2753 (13) A
A61K 35/00

(21) AM20130019 (22) 20.02.2013
(71) Наира Чичоян (AM), Асмик Галстян (AM)
(72) Наира Чичоян (AM), Асмик Галстян (AM), 
Карине Думанян (AM), Маргарита Бегларян (AM), 
Арменуи Могровян (AM), Ваге Оганнисян (AM), 
Наира Шабоян (AM), Артур Шукурян (AM), Нуне 
Нагапетян (AM), Сирануш Мкртчян (AM)
(73) Наира Чичоян, 0063, Ереван, Аван, Шагиняна 
95, кв.15 (AM), Асмик Галстян, 0028, Ереван, ул. 
Братьев Орбели 33а, кв.2 (AM)
(54) Композиция для лечения заболеваний 
верхних дыхательных путей
(57) Изобретение относится к фармацев-
ти ческой промышленности, в частности, к 
составу противовоспалительных, регенератив-
ных и антибактериальных капель для носа 
растительного происхождения.

Капли включают следующие компоненты, 
мас.%: сухой спиртовый экстракт цветков 
ромашки аптечной – 0,015-0,025; сухой 
спиртовый экстракт наземной части душицы 
обыкновенной - 0,015-0,025; сухой спиртовый 
экстракт наземной части мелиссы аптечной - 
0,015-0,025; сухой спиртовый экстракт наземной 
части дубровника скородония - 0,005-0,015; 
сухой водный экстракт цветков райского дерева 
- 0,015-0,025; камедь абрикосового дерева - 
0,005-0,015 и лечащая основа- масло цветков 
календулы аптечной – остальное.

Капли приготовлены на масляной основе 
и представляют собой 0,1% масляную взвесь 
календулы.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2754 (13) A 
B05D 1/00
B01D 3/00

(21) AM20120017 (22) 24.01.2012
(71) Манук Аракелян (AM), Сергей Айрапетян (AM)
(72) Манук Аракелян (AM), Сергей Айрапетян (AM)
(73) Манук Аракелян, 0238, Марз Арарат, Арарат, 
Агбюр Сероби 6, кв. 26 (AM), Сергей Айрапетян, 
0008, Ереван, Чернышевского 58, кв.1 (AM)
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(54) Композиция для покрытия строительных 
материалов
(57) Изобретение относится к области произ-
водства водостойких строительных материалов, 
в частности, к композициям для обработки 
поверхностей строительных материалов и может 
найти применение для получения защитных слоев 
с различными типами полимерных материалов на 
поверхности цемента.

Композиция содержит высокомоле куляр-
ное связующее - акриловую, полимерную, 
эпок сидную, силиконовую или мочевино-
формальдегидную смолу, неорганическое 
связующее – портландцемент, магнезиальный 
цемент, жидкое стекло или песок, а также 
неорганические добавки – мел, порошки 
природных и бетонных камней или красители, 
при следующем соотношении компонентов, 
мас.%: высокомолекулярное связующее – 39,5–
40,5; неорганическое связующее – 19,5– 20,5 и 
неорганические добавки – 39,5–40,5.

Применение изобретения позволит сгла-
живать неровности поверхности строительных 
материалов и и сделать ее шлифуемой.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2755 (13) A 
B05D 3/00
C04B 7/00

(21) AM20120018 (22) 24.01.2012
(71) Манук Аракелян (AM), Сергей Айрапетян (AM)
(72) Манук Аракелян (AM), Сергей Айрапетян (AM)
(73) Манук Аракелян, 0238, Марз Арарат, Арарат, 
Агбюр Сероби 6, кв. 26 (AM), Сергей Айрапетян, 
0008, Ереван, Чернышевского 58, кв.1 (AM)
(54) Способ получения водостойких строи-
тельных материалов
(57) Изобретение относится к области произ-
водства строительных материалов, в частности, 
к спо собам обработки поверхностей строитель-
ных материалов и может найти применение 
для повышения гидрофобизирующих свойств 
бетонных и природных камней, а также цемента.

Поверхность строительных материалов 
обрабатывают магнезиальным связующим, 
смесью жидкого стекла и негашеной извести 
или солью двухвалентного металла, после 

чего обрабатывают поверхностно- активным 
веществом. В качестве магнезиального 
связующего используют цемент Сореля, каусти-
ческий магнезит или каустический доломит, в 
качестве соли двухвалентного металла – хлорид 
кальция или магния, а в качестве поверхностно-
активного вещества - 2% раствор стеарата калия 
или натрия.

Повышается теплостойкость стороительных 
материалов за счет повышения их гидрофо-
бизирующих свойств.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2756 (13) A
B25B 13/00

(21) AM20120014 (22) 20.01.2012
(71) Володя Восканян (AM)
(72) Володя Восканян (AM)
(73) Володя Осканян (AM)
(54) Шестигранный гаечный ключ и рукоятка 
с его головкой
(57) Изобретение относится к ручным инстру-
ментам, в частности, к гаечному ключу с 
шестигранной головкой и рукоятке с насадкой. 

Шестигранный гаечный ключ состоит из 
шестигранного корпуса и рабочей головки. 
Корпус имеет один координатный осевой 
центр, образованный от пересечения шара с 
кубом, 8 вершин которой усечены плоскостями, 
проходящими перпендикулярно его диагоналям, 
образуя дополнительные угловые грани. На 
каждой из шести граней головки в центре сделан 
рабочий выступ в виде шестигранной призмы. 
Головки отличаются друг от друга размерами, а 
на диагональных сторонах корпуса выполнены 
фиксаторы. Рукоятка гаечного ключа имеет 
корпус и на его конце головку с 4-х граневой 
полостью. Полость головки имеет 4 угловые 
круговые грани, а 4 основные грани полости 
выполнены полукруговыми прорезями, при 
этом головка дополнительно имеет центральную 
цилиндрическую прорезь, а на угловых круговых 
гранях выполнены фиксаторы.

Обеспечивается возможность изготовления 
инструментов разных размеров, 19 ил.
(74) Р. Манасерян

_____________________
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(51) (2013.01)  (11) 2757 (13) A
B25J 7/00  

(21) AM20130025 (22) 27.02.2013
(71) Нарек Закарян (AM)
(72) Микаел Арутюнян (AM), Манук Мкртчян (AM), 
Сурен Саргсян (AM), Нарек Закарян (AM)
(73) Нарек Закарян, 3601, Вайоц Дзори марз, г. 
Ехегнадзор, ул. Микояна 12, кв. 20 (AM)
(54) Паралелльный микроманипулятор
(57) Изобретение относится к области робото-
техники, в частности к микроманипуляторам и 
может использоваться в оптико-механических 
системах.

Параллельный микроманипулятор имеет 
подвижную и неподвижную подставки, которые 
соединены друг с другом тремя одинаковыми 
кинематическими цепями, имеющими упругие 
шарниры. К цепям подключены три актуаторы 
с двухсторонними действиями, которые осу-
ществлены из полимер-металлического ком-
позита.

Кинематические цепи микроманипуля-
тора осуществлены в виде трубы. На миделе 
трубы обработана пара отверстий, связанных 
друг с другом разрезами, которые создают 
односторонний упругий шарнир на мидель. 
На концах трубы обработаны две взаимно-
перпендикулярные пары отверстий, по парам 
соединенные друг с другом разрезами, кото-
рые создают двухсторонние упругие шарниры 
на концах. Микроманипулятор имеет три пъезо-
электрические актуаторы с двухсторонними 
дейст  виями, которые соединены к участкам ми-
деля трубы.

Обеспечивается высокая скорость устройства, 
а также беспрерывная точность управ ления пере-
мещения, 4 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2758 (13) A 
C03B 5/00
C03C 1/00

(21) AM20120007 (22) 16.01.2012
(71) “”Эни” институт электронных материалов” 
ООО (AM)
(72) Анна Барсегян (AM), Рафаел Оганесян (AM), 
Берта Петросян (AM), Алвард Абелян (AM)

(73) “”Эни” институт электронных материалов” 
ООО, 0007, Ереван, пр. Аршакуняц 119 (AM)
(54) Легкоплавкое стекло
(57) Изобретение относится к легкоплавким стек-
лам, не содержащим свинец, которые могут 
найти применение для низкотемпературной 
герметичной пайки листового стекла.

Легкоплавкое стекло содержит следующие 
компоненты, мас.%: окись кальция- 0,4 – 6,0; 
окись стронция – 0;4- 6,0; окись висмута – 50,0 
– 70,0; окись бора – 20,0 – 40,0; окись кремния 
– 0,1 – 2,0; окись цинка – 0,1 – 2,0 и окись меди 
– 0,1 – 2,0.

Повышается устойчивость легкоплавкого 
стекла к кристаллизации, снижается значение 
коэффициента теплового линейного расширения 
и температура схватывания.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2759 (13) A 
C07K 7/00
A61K 7/00

(21) AM20110188 (22) 27.12.2011
(71) Карина Галоян (AM), Армен Галоян (AM)
(72) Карина Галоян (AM), Армен Галоян (AM)
(73) Карина Галоян, 0010, Ереван, Езник Когбаци 
2а, кв.66 (AM), Армен Анушавани Галоян, 0010, 
Ереван, Езник Кохбаци 2а, кв.66 (AM)
(54) Применение богатого пролином поли-
пептида гипоталамуса“Галармина” в качестве 
mTOR ингибитора мезенхимальных опухолей 
в случаях аденокарциномы молочной железы 
и хондросаркомы 
(57) Изобретение относится к пептидам, в част-
ности, к выделенному из гранул гипоталамуса 
и нейрогипофиза богатому пролином поли-
пептиду “Галармину” с аминокислотной после-
до вательностью AGAPEPAEPAQPGVY. “Галармин” 
может найти применение в качастве mTOR 
ингибитора мезенхимальных опухолей в слу-
чаях аденокарциномы молочной железы и 
хондросаркомы человека.

Расширяется ассортимент средств для лече-
ния раковых заболеваний.

_____________________
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(51) (2013.01)  (11) 2760 (13) A
C07K 7/00

(21) AM20110187 (22) 27.12.2011
(71) Вардан Априкян (AM), Армен Галоян (AM)
(72) Вардан Априкян (AM), Армен Галоян (AM)
(73) Вардан Априкян, 0014, Ереван, Тбилисское 
шоссе 10, кв.12 (AM), Армен Анушавани Галоян, 
0010, Ереван, Езник Кохбаци 2а, кв.66 (AM)
(54) Применение богатого пролином поли-
пептида “Галармина” в качастве стиму-
лирующего средства гематопоэза
(57) Изобретение относится к пептидам, в част-
ности, к выделенному из гранул гипоталамуса 
и нейрогипофиза богатому пролином поли-
пептиду “Галармину” с аминокислотной 
последовательностью AGAPEPAEPAQPGVY. 
“Галармин” может найти применение в качастве 
стимулирующего средства гематопоэза.

Расширяется ассортимент средств, стиму-
лирующих гематопоэз.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2761 (13) A
C07K 7/00

(21) AM20110186 (22) 27.12.2011
(71) Вардан Априкян (AM), Армен Галоян (AM)
(72) Вардан Априкян (AM), Армен Галоян (AM)
(73) Вардан Априкян, 0014, Ереван, Тбилисское 
шоссе 10, кв.12 (AM), Армен Анушавани Галоян, 
0010, Ереван, Езник Кохбаци 2а, кв.66 (AM)
(54) Применение богатого пролином поли-
пептида “Галармина” в качастве иммуно-
модулирующего средства при инфекции, 
обусловленной микобактерией Mycobacterium 
tuberculosis 
(57) Изобретение относится к пептидам, в 
частности, к выделенному из гранул гипоталамуса 
и нейрогипофиза богатому пролином поли-
пептиду “Галармину” с аминокислотной 
последовательностью AGAPEPAEPAQPGVY. 
“Галар мин” может найти применение в качастве 
иммуномодулирующего средства для лечения 
и профилактики инфекции, обусловленной 
Mycobacterium tuberculosis микобактерией.

Расширяется ассортимент средств для лече-
ния бактериальных и вирусных заболеваний.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2762 (13) A
F02M 21/00

(21) AM20120004 (22) 12.01.2012
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Норик Базикян (AM), Размик Балаян (AM), 
Арман Симонян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Система подачи воздуха в газовый дви-
гатель внутреннего сгорания
(57) Изобретение относится к машиностроению, в 
частности, к системам подачи воздуха в газовый 
двигатель внутреннего сгорания. 

Система включает аэрофильтр, содержа-
щий воздухозаборник с патрубком и устройство 
регулирования количества подачи воздуха, 
которое надето на конечной части патрубка. 
Устройство включает горизонтально располо-
женный корпус, в виде полого усеченного 
конуса, высотомер, электромагнитное реле-
регулятор, которое подключено к высотомеру и к 
источнику тока, рычаг механизма кинематической 
передачи, шарнирно присоединенный к стержню 
электромагнитного реле-регулятора. Точка опоры 
рычага неподвижно расположена в отверстии на 
боковой поверхности корпуса, а к свободному 
концу рычага прикреплен диск, вертикально 
размещенный в корпусе с зазором относительно 
боковой поверхности корпуса. 

Независимо от высоты местности над 
уровнем моря, для данного режима работы 
газового двигателя внутреннего сгорания 
обеспечивается необходимое количество воздуха, 
подаваемого в двигатель, улучшаются тягово-
скоростные свойства автомобиля и повышается 
топливная экономичность, 1 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2763 (13) A
F02M 21/00

(21) AM20120003 (22) 12.01.2012
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Норик Базикян (AM), Размик Балаян (AM), 
Арман Симонян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
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(54) Система подачи воздуха в газовый 
двигатель внутреннего сгорания
(57) Изобретение относится к машиностроению, 
в частности, к системам подачи воздуха системы 
питания газовых двигателей внутреннего 
сгорания.

Система подачи воздуха в газовый двигатель 
внутреннего сгорания включает аэро фильтр, 
содержащий воздухозаборник с патрубком и 
устройство регулирования количества подачи 
воздуха, которое надето на конечной части 
патрубка. Устройство имеет корпус в виде полого 
усеченного конуса. Внутри корпуса горизонтально 
установлена планка с центральным отверс-
тием, в отверстии установлена направляющая, 
закрепленная гайкой ниже планки, а на 
направляющую надет подпружиненный диск с 
центральным отверстием. Диаметр диска меньше 
длины планки.

Обеспечивается необходимое количество 
воздуха, подаваемого в газовый двигатель 
внутреннего сгорания, улучшаются тягово-
скоростные свойства автомобиля при резких 
изменениях режима работы двигателя и 
повышается топливная экономичность, 2 ил.

_____________________

(51) (2013.01)  (11) 2764 (13) A 
G21F 9/00
B01J 20/00

(21) AM20110176 (22) 14.12.2011

(31) 61/423,282   (32) 15.12.2010   (33) US                                            
      13/303,211          23.11.2011          US
(71) Электрик Пауэр Рисерч Институт, Инк. (US)
(72) Пол Л. Фраттини (US), Роджер Ховард Асей  
(US), Кейт Пол Фруцетти (US), Сьюзан Элейн 
Гарсия (US), Ричард Херберт Колман (US), Дэниел 
Морган Уельс (US)
(73) Электрик Пауэр Рисерч Институт, Инк. (US)
(54) Способ очистки технологических сточных 
вод атомных электростанций от радиоактивных 
изотопов переходных металлов
(57) Изобретение относится к органической химии, 
в частности, к способам очистки технологических 
сточных вод атомных электростанций от 
радиоактивных изотопов переходных металлов.

Технологические сточные воды атомных 
электростанций пропускают через поглощающую 
смолу, которая  представляет собой комплексное 
соединение из полимерной смолы на основе 
сульфоновой кислоты и лиганда на основе амина, 
имеющее сульфамидную связь. Поглощающая 
смола- порошкообразная, шарикообразная. 
Используют флокулированную смолу, полученную 
смешиванием с анионообменной смолой, причем 
каличество  анионообменной смолы составляет 
5-10%, а флокулированную смолу помещают в 
верхней части фильтра обессоливающей уста-
новки, фильтр которой покрывают погло щающей 
смолой.

Повышается коэффициент произво дитель-
ности атомной станции, сокращаются перерывы 
в работе, понижается доза облучения.
(74) Р. Давтян

_____________________
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Сведения о выданных патентах

(51) (2013. 01)  (11) 328  (13) U 
A23L 2/00

(21) AM20120142U (22) 08.10.2012
(71) Ваня Акопян (AM)
(72) Ваня Акопян (AM)
(73) Ваня Акопян, 0026, Ереван, Лазои 6. кв. 
67 (AM)
(54) Устройство для приготовления кисло
родного коктейля
(57) Полезная модель относится к производству 
безалкогольных напитков, в частности, к 
приспособлениям по производству кислородных 
коктейлей, и может использоваться как в 
учреждениях общественного питания, так и в
домашних условиях. 

Устройство для приготовления  кислородного 
коктейля состоит из пенообразующего сосуда, 
крышки сосуда, выходной трубки, проходящей 
через крышку, и трубки подачи кислорода, при 
этом на выходном конце трубки, подающей 
кислород, расположен распыляющий фильтр 
с отверстиями, а входной конец имеет замок 
(вентиль). Согласно предложению распыляющий 
фильтр состоит из керамической части, имеющей 
поры размером 4-10 микрон и пластмассового 
сцепления, прикрепленного к ней.

Повышается устойчивость приготовленной 
пены, 2 ил.

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 06-03 (11) 316  (13) S
(21) 20130020  (22) 25.04.2013
(71) “ОВАЛ” пластик ООО (AM)
(72) Ваге Халатян (AM)
(73) “ОВАЛ” пластик ООО, Ереван, ул. Ахтанаки 1, 
1/8 (AM)
(54) Фуршетный стол
(55)*

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах



82

ՄԱՍ 1
 

82

ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 7 

25 .07 . 20 13

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

CI Փղոսկրի Ափ
CK Կուկի Կղզիներ
CL Չիլի
CM Կամերուն
CN Չինաստան
CO Կոլումբիա
CR Կոստա Ռիկա
CU Կուբա
CV Կանաչ հրվանդան
CY Կիպրոս
CZ Չեխիայի
 Հանրապետություն
DE Գերմանիա
DJ Ջիբութի
DK Դանիա
DM Դոմինիկա
DO Դոմինիկյան
 Հանրապետություն
DZ Ալժիր
EA 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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