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

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

(51) (2014.01)  (11) 2827 (13) A
A01B 3/00

(21) AM20120140 (22) 08.10.2012
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային հա-
մալ սարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Կարո Ղուկասի Կարախանյան (AM), Լուսինե 
Կարոյի Կարախանյան (AM), Կարո Արմենի 
Պետրոսյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային հա-
մալ սարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 
74 (AM)
(54) Հորիզոնական-աստիճանական վարի 
միաիրան գութան
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
մեքենաշինությանը, մասնավորապես` լանջերի 
վրա վարի գութաններին:

Հորիզոնական-աստիճանական վարի միա-
իրան գութանն ունի կախոցի համակարգ, շրջա-
նակ, շրջանակի հետ պտտական հոդա կապով 
ամրակցված հորիզոնական երկայնական 
առանցք ունեցող խողովակաձև հեծան, հեծա-
նին միացված իրան: Իրանն ունի կրծքամաս, 
կրծքամասի հետ շարժական հոդակապերով 
ամրակցված կորագիծ ծնիչներով աջ և ձախ 
թևեր: Խողովակաձև հեծանին կոշտ ամրակցված 
է թամբ, թամբն ունի երկու զույգ անցքեր, անցքե-
րում տեղակայված են լայնական համընթաց 
շարժման հոդակապով կանգնակին միակցված 
սռնիներ: Իրանի աշխատանքային դիրքը 
կարգավորում է պտուտակային մեխանիզմը՝ 
հեծանի հետ շարժական միացություն կազ մող 
պտուտակաձողով և կանգնակին իր կողմնային 
մակերևույթով կոշտ ամրակցված մանեկով: 
Կրծքա մասը կանգնակին ամրակցված է ուղղա-
ձիգ առանցք ունեցող հոդակապով, իսկ թամբին՝ 
հոլովակների վրայով վազող ճոպաններով: 
Կորագիծ ծնիչներով աջ և ձախ թևերը միմ յանց 
հետ կապված են ճոպանով: 

Ապահովվում է կառուցվածքի հուսա լիու-
թյունը, 5 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2828 (13) A
A01C 7/00

(21) AM20130149 (22) 05.11.2013
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային հա-
մալսարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Դանիել Պետրոսի Պետրոսյան (AM), Շավարշ 
Մացակի Գրիգորյան (AM), Արմեն Ռազմիկի 
Բաբայան (AM), Ալբերտ Սուրենի Գրիգորյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային հա-
մալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 
74 (AM)
(54) Սկավառակային համապիտանի ակո-
սահան
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
մեքենաշինությանը, մասնավորապես` սածիլա-
տնկիչների հետ համալրվող, կախովի, սածիլների 
անհրաժեշտ կպչունակությունն ապահովող 
ոռոգման ակոսահաններին:

Ակոսահան սկավառակը գամային միա-
ցությամբ ամրացված է անվակունդին, որը 
սահքի երկու առանցքակալներով նստեցված է 
սկավառակատիպ, երեք լուսնաձև առվակներ 
ունեցող թեք կցաշուրթով սռնու վրա, որն իր 
հերթին հեղույսային միացությամբ ամրանում է 
թեք կցաշուրթին նմանատիպ բնիկով ավարտվող 
կանգնակին: Անվակունդի թեք կցաշուրթով սռնու 
և նույն կցաշուրթով վերջացող բնիկով կանգ-
նակի միացումով ապահովվում է սկավառակի 
թեքու թյան անկյան անհրաժեշտ մեծությունը: 
Սռնու առանցքով գայլիկոնված յուղման համար 
նախատեսված անցքով, որն ավարտվում է 
թեք կցաշուրթին ամրացված յուղամամլիչով, 
սահքի առանցքակալները արտաքին կողմից 
կիպացված են թաղիքե յուղապահիչ օղակներով, 
արտաքին մեկուսացումն ապահովող թիթեղե 
բաժակներով, որոնք յուղապատիչ օղակներից 
անջրպետվում են վռանների միջոցով: 

Պարզեցվում է ակոսահանի կառուցվածքը, 
բարձրացվում է տեխնոլոգիական գործընթացի` 
ակոսահանման որակը և աշխատանքի հուսա-
լիությունը, 4 նկ.:

_____________________
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(51) (2014.01)  (11) 2829 (13) A
A01D 34/00

(21) AM20130146 (22) 31.10.2013
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային հա
մալսարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Արա Կարապետի Ամիրյան (AM), Արշալույս 
Պողոսի Թարվերդյան (AM), Օֆել յա Աշոտի 
Ամիրյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային հա
մալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 
74 (AM)
(54) Հնձիչի կտրող ապարատի շարժաբեր
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
մեքենաշինությանը, մասնավորապես՝ հնձիչի 
կտրող ապարատների շարժաբերներին։

Հնձիչի կտրող ապարատի շարժաբերն 
ունի շուռտվիկաշարժաթևային մեխանիզմ և 
դրա հետ փոխկապված կտրող տարրեր: Շուռ
տվիկա շարժաթևային մեխանիզմը միաց
ված է ՀուկԿարդանի հոդակապի տարվող 
եղանիկին, իսկ տարվող եղանիկը սևեռված է 
տանող եղանիկի նկատմամբ 36˚ անկյան տակ: 
Տանող եղանիկը միակցված է միաստիճան 
կոնական մուլտիպլիկատորի տարվող կոնական 
ատամնանիվին: Մուլտիպլիկատորի մուտքի 
լիսեռը կարդանային լիսեռի միջոցով միակցված 
է տրակտորի հզորության անջատման լիսեռին: 

Կարգավորվում է կտրման արագությունը, 
կրճատվում են էներգետիկ ծախսերը, բարձ
րացվում է արտադրողականությունը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2830 (13) A
C07D 239/00

(21) AM20120135 (22) 26.09.2012
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ
սարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Ալիկ Փայլակի Ենգոյան (AM), Ֆրունզե 
Վազգենի Ավետիսյան (AM), Սիրանուշ Վահագնի 
Հարությունյան (AM), Մարգարիտա Վռամի 
Դովլաթյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ
սարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 74 
(AM) 
(54) Ֆունգիցիդային ակտիվություն ունեցող 
2-ամինա-4-(3՝-մեթիլթիոերկազիրիդինիլ-1՝)-
6-մեթիլպիրիմիդին 

(57) Գյուտը վերաբերում է քիմիայի բնագա
վառին, մասնավորապես՝ ֆունգիցիդային 
ակտի վություն ունեցող  2ամինա4(3՝ մեթիլ
թիոերկազիրիդինիլ1՝)6մեթիլպիրիմիդին, որը 
կարող է կիրառվել գյուղատնտեսության մեջ: 

Միացությունը ստանում են 2ամինա 4
(3՝թիոերկա զիրիդինիլ1՝)6մեթիլպիրիմի
դինի կալիումական աղի և մեթիլ յոդիդի 
փոխ ազ դեցությամբ: 2ամինա4(3՝մեթիլ
թիոերկազիրիդինիլ1՝)6մեթիլպիրմին դինի 
կիրա  ռումը նպաստում է ցորենի սերմերի ախտա
հան ման արդյունավետության և բերքա տվության 
բարձրացմանը:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2831 (13) A 
C12N 1/00
A61K 35/00

(21) AM20130158 (22) 25.11.2013
(71) Նաիրի Գագիկի Գրիգորյան (AM), Անահիտ 
Վահանի Մանասյան (AM), Գոհար Գագիկի 
Գրիգորյան (AM)
(72) Նաիրի Գագիկի Գրիգորյան (AM), Անահիտ 
Վահանի Մանասյան (AM), Գոհար Գագիկի 
Գրիգորյան (AM)
(73) Նաիրի Գագիկի Գրիգորյան, 3607, Վայոց 
Ձորի մարզ, գյուղ Գլաձոր, 26 փող., 26 (AM), 
Անահիտ Վահանի Մանասյան, 0002, Երևան, 
Սարյան 40, բն. 52 (AM), Գոհար Գագիկի 
Գրիգորյան, 0020, Երևան, Ազատամարտիկների 
89, բն. 34 (AM)
(54) Կաթնաթթու արտադրող Lactobacillus 
acidopհillus NG-1 մանրէների շտամ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսատեխնոլոգիայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ կաթնաթթու 
արտադրող Lactobacillus acidophilus NG1 
մանրէ ների շտամին, որը կարող է կիրառվել 
ֆունկցիոնալ նշանակության կաթնամթերքների 
և պրոբիոտիկ դեղաձևերի արտադրության 
համար:

Lactobacillus acidophilus NG1 մանրէների 
շտամը (ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» 
գիտաարտադրական կենտրոնի «Մանրէների 
Ավանդադրման Կենտրոն» հիմնարկ, համար՝  
MDC 9621) անջատվել է առողջ մարդու աղիքային 
համակարգից:

Ընդլայնվում է պրոբիոտիկ շտամների տե
սա  կանին, շտամն արագ բազմանում է, ունի 
կաթ նաթթվի բարձր արտադրողականություն:

_____________________
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(51) (2014.01)  (11) 2832 (13) A 
C12N 1/00
A61K 35/00

(21) AM20130157 (22) 25.11.2013
(71) Նաիրի Գագիկի Գրիգորյան (AM), Անահիտ 
Վահանի Մանասյան (AM), Գոհար Գագիկի 
Գրիգորյան (AM)
(72) Նաիրի Գագիկի Գրիգորյան (AM), Անահիտ 
Վահանի Մանասյան (AM), Գոհար Գագիկի 
Գրիգորյան (AM)
(73) Նաիրի Գագիկի Գրիգորյան, 3607, Վայոց 
Ձորի մարզ, գյուղ Գլաձոր, 26 փող., 26 (AM), 
Անահիտ Վահանի Մանասյան, 0002, Երևան, 
Սարյան 40, բն. 52 (AM), Գոհար Գագիկի 
Գրիգորյան, 0020, Երևան, Ազատամարտիկների 
89, բն. 34 (AM)
(54) Կաթնաթթու և ջրածնի պերօքսիդ արտա-
դրող Lactobacillus salivarius NG-2 մանրէ ների 
շտամ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսատեխնոլոգիայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ կաթնաթթու 
և ջրածնի պերօքսիդ արտադրող Lactobacillus 
salivarius NG-2 մանրէների շտամին, որը կարող 
է կիրառվել ֆունկցիոնալ նշանակության կաթ-
նամթերքների և պրոբիոտիկ դեղաձևերի արտա-
դրության համար:

Lactobacillus salivarius NG-2 մանրէների 
շտամը (ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» 
գիտաարտադրական կենտրոնի «Մանրէների 
Ավանդադրման Կենտրոն» հիմնարկ, համար՝ 
MDC 9622) անջատվել է առողջ մարդու աղիքային 
համակարգից:

Ընդլայնվում է պրոբիոտիկ շտամների 
տեսա կանին, շտամն արագ բազմանում է, ունի 
կաթ նաթթվի և ջրածնի պերօքսիդի բարձր 
արտադրողականություն:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2833 (13) A 
F03D 3/00 
F03D 9/00

(21) AM20130153 (22) 28.03.2012
(86) PCT/PL2012/000018, 28.03.2012
(85) 14.11.2013
(87) WO 2012/141603, 18.10.2012
(31) P-394367   (32) 14.04.2011   (33) PL
(71) Վալդեմար Փիսքոշ (PL), Տոմաշ Տադեուշ 
Փիսքոշ (PL)

(72) Վալդեմար Փիսքոշ (PL), Տոմաշ Տադեուշ 
Փիսքոշ (PL)
(73) Վալդեմար Փիսքոշ (PL), Տոմաշ Տադեուշ 
Փիսքոշ (PL)
(54) Օդային և օդաճնշական սարքերի ագրեգատ
(57) Գյուտը վերաբերում է հողմաշարժիչներին և 
դրանցով շարժաբերվող սարքերի հետ համակ-
ցություններին: 

Գյուտի էությունը կայանում է նրանում, 
որ ագրեգատը գերադասելիորեն բաղկացած 
է երեք սյունակներից, որոնք բաղկացած են 
համառանցք դասավորված և կոշտ միակցիչ 
ձողերով  կապված հատվածամասերից: 
Հատվածամասերի յուրաքանչյուր ստատորն 
ունի ստորին և վերին սալերին միակցված չորս 
հենակներ, ընդ որում, հենակներից առնվազն 
մեկին ամրակցված է ծայրափողակներով 
խողովակ սեղմած օդ մատակարարելու համար: 
Սյունակներերից մեկի ռոտորների լիսեռները 
զուգորդված են ճնշակային հանգույցի հետ, որը 
միացված է սեղմած օդի բաքին: Սեղմած օդի 
բաքը էլեկտրամագնիսական փականի, սեղմած 
օդի խողովակաշարի և դրա ճյուղավորումների 
միջոցով միացված է սյունակների  ստատորների 
խողովակներին: էլեկտրամագնիսական փականը 
կառավարման համակարգի  միջոցով միացված 
է ռոտորի արագաչափին: 

Ապահովում է ագրեգատի հողմաշարժիչ-
ներից հզորության անընդհատ ստացում անկախ 
քամու արագությունից, դրա սյունակային հան-
գույցների արագ հավաքում և կայունություն և 
քամու ուժի օգտագործման արդյունավետության 
բարձրացում, 8 նկ.:
(74) Ռ. Քալաշյան

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2834 (13) A
F03D 3/00

(21) AM20120143 (22) 10.10.2012
(71) Գուրգեն Սեդրակի Ազարյան (AM)
(72) Գուրգեն Սեդրակի Ազարյան (AM)
(73) Գուրգեն Սեդրակի Ազարյան, 3112, Գյումրի, 
Հարավ-արևելյան շրջանցող ճանապարհի 1-ին 
փակ. 3 (AM) 
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(54) Հողմագեներատոր
(57) Հողմագեներատորն ունի քամու ուղղորդիչ-
ներով ստատոր, ստատորի կենտրոնում ուղղա-
ձիգ առանցքի շուրջը պտտական շարժման 
հնարավորությամբ համառանցք տեղակայված 
թիակներով ռոտոր: Ստատորն ունի վերին 
արտաքին, վերին ներքին, ստորին արտաքին 
և ստորին ներքին օղագոտիներ: Ստատորի 
քամու ուղղորդիչները կոշտ ամրակցված են 
օղագոտիներին: Ռոտորն ունի արտաքին վերին 
ու ստորին օղագոտիներ: Ստատորի վերին 
ներքին, ստորին ներքին և ռոտորի օղագոտիների 
վրա մոնտաժված են էլեկտրափաթույթներ: 

Պարզեցվում է հողմագեներատորի կառուց-
վածքը, 2 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2835 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20140007 (22) 23.01.2014
(71) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն Մամիկոն-
յան (AM)
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն Մամիկոն-
յան (AM)
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Ն.Շնոր-
հալու 25, բն. 24 (AM), Խորեն Մամիկոնյան, 3103, 
Գյումրի, Ն. Շնորհալու 25, բն. 24 (AM)
(54) Փայտանյութի խոնավության չափման 
եղանակ
(57) Ըստ փայտանյութի խոնավության չափման 
եղանակի փայտանյութի փորձանմուշը տեղա-
դրում են ունակային տվիչի էլեկտրոդների միջև: 
Ունակային տվիչին հաջորդաբար միացնում են 
ռեզիստոր: Այդ միացումով ստացված չափո-
ղական երկբևեռանին միացնում են բարձր-
հաճախային փոփոխական հոսանքի աղբյուրին: 
Բանալու միջոցով ունակային տվիչին զուգահեռ 
միացնում են կոնդենսատոր: Բանալու բաց և 
փակ վիճակներում չափում են երկբևեռանիի և 
ունակային տվիչի սեղմակների լարումների միջև 
փուլային շեղման անկյունը: Համապատասխան 
բանաձևով հաշվում են ունակային տվիչի ունա-
կությունը և ունակային տվիչի ունակության 
ստացված արժեքով որոշում փայտանյութի 
խոնավությունը:

Պարզեցվում է փայտանյութի խոնավության 
չափման գործընթացը, բարձրացվում է խոնա-
վության չափման ճշգրտությունը, 2 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2836 (13) A
H01B 9/00

(21) AM20130165 (22) 18.12.2013
(71) «Հայաստանի պետական ճարտարա գի տա-
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն (AM)
(72) Լիպարիտ Աթաբեկյան (AM), Մարինկա 
Բաղդասարյան (AM), Գրիգոր Աթաբեկյան (RU), 
Սերգեյ Փիրումյան (RU)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտարա գիտա-
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Հրակայուն ուժային մալուխ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրատեխնիկային, 
մասնավորապես՝ հրակայուն ուժային մալուխների 
կառուցվացքներին։ 

Հրակայուն ուժային մալուխն ունի միջուկ, 
միջուկի վրա ոլորված երկու մեկուսիչ շերտով, 
առնվազն երեք հոսանքահաղորդող պղնձե ջղեր, 
որոնց առաջին մեկուսիչ շերտը կատարված 
է սիլիցիումօրգանական ռետինից, և հալոգեն 
չպարունակող պոլիմերային բաղադրությունից 
կատարված պաշտպանիչ պատյան, ընդ որում 
ոլորվածքի և պաշտպանիչ պատյանի միջև 
տարածությունը լցված է մեկուսիչ նյութով: 
Մալուխի երկրորդ մեկուսիչ շերտը կատարված 
է մինչև 5 մկմ մասնիկների չափերով բենտոնի-
տա յին փոշի և սիլիցիումօրգանական ռետին 
ներառող բաղադրությունից, բենտոնիտային 
փոշու և սիլիցիումօրգանական ռետինի 1։(2,0 - 
3,3) հարաբերակցությամբ: Միջուկի և ոլորվածքի 
ու պաշտպանիչ պատյանի միջև լցված մեկուսիչ 
նյութը 45 - 60 % թթվածնային ցուցիչ ունեցող 
պոլիակրիլանիտրիլային կամ ապակե թելք է։ 
Հրակայուն ուժային մալուխի ջղերի երկրորդ 
մեկուսիչ շերտի վրա լրացուցիչ տեղադրված է 
պոլիակրիլանիտրիլային կամ ապակե թելքից 
հյուսվածք։ Հրակայուն ուժային մալուխի ոլորված 
ջղերի և պաշտպանիչ պատյանի միջև լրացուցիչ 
տեղադրված է պոլիակրիլանիտրիլային կամ 
ապակե թելքից հյուսվածք։

Բարձրացվում է ուժային մալուխի հրակա-
յունությունը և շահագործման հուսա լիությունը, 
մեկուսացումների էլեկտրական և մեխանիկական 
ամրությունը, 3 նկ.։

_____________________
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(51) (2014.01)  (11) 2837 (13) A
H01L 21/00

(21) AM20130098 (22) 09.07.2013
(71) Գագիկ Շմավոնյան (AM), Օվսաննա Զադոյան 
(AM), Աշոտ Զադոյան (AM), Գայանե Շմավոնյան (AM)
(72) Գագիկ Շմավոնյան (AM), Օվսաննա Զադոյան 
(AM), Աշոտ Զադոյան (AM), Գայանե Շմավոնյան (AM)
(73) Գագիկ Շմավոնյան, 0002, Երևան, Ղազար 
Փարպեցու 9ա, բն.4 (AM), Օվսաննա Զադոյան, 
0088, Երևան, Շիրազի 22, բն. 8 (AM), Աշոտ 
Զադոյան, 0076, Երևան, Հովհաննիսյան փող. 6, 
բն. 26 (AM), Գայանե Շմավոնյան, 0012, Երևան, 
Կասյան 12, բն. 42 (AM)
(54) Կիսահաղորդչային հետերոսահմանում 
նանոարատների նվազեցման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է պինդմարմնային 
նյութերին, մասնավորապես` հարթակի վրա 
կիսահաղորդչային նանոթաղանթ ների հետերո-
էպիտաքսային եղանակով աճեցման գործ-
ընթացի բարելավմանը:

Գյուտի համաձայն կիսահաղորդչային հե-
տե րո  սահ մանում նանոարատների նվազեցումն 
իրականացվում է կիսահաղորդչային հարթակը 
մակերևույթի նկատմամբ տարբեր անկյունների 
տակ հատելու միջոցով: Տարբեր անկյունների տակ 
հատած հարթակի վրա էպիտաքսային եղանա-
կով աճեցնում են ցանցային անհամատեղելի 
նանոթաղանթներ, էլեկտրոնային մանրադի-
տակ ներով հետազոտում են դրանց մակերևույթն 
ու հետերոսահմանը և մոտարկման եղա նա կով 
որոշում հարթակի օպտիմալ հատման անկյանը 
համապատասխանող նվազագույն նանոարատ-
ներ ունեցող հետերոսահմանով հետե րո կա-
ռուցվածքը:

Գյուտի միջոցով նվազեցվում են կիսա հա-
ղորդչային հետերոսահմանում նանո արատ-
ները՝ կախված հարթակի հատման անկյան 
ընտրությունից և բարելավվում է հետե րո  կա-
ռուցվածքի հետերոսահմանի որակը, 1 նկ.:

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

(51) (2014.01)  (11) 356  (13) U
A01D 25/00

(21) AM20130167U (22) 24.12.2013
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-
սարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Արամայիս Մյասնիկի Եսոյան (AM), Արամ 
Պարգևի Տոնապետյան (AM), Վոլոդյա Լյուդվիկի 
Ասատրյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ սա -
րան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM) 
(54) Արմատապտուղների քանդման փոքրաչափ 
մեքենա
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է գյուղա-
տնտեսական մեքենաշինությանը, մասնա վո-
րապես` գազարի բերքահավաքի մեքենաներին:

Արմատապտուղների քանդման փոքրաչափ 
մեքենան ունի շրջանակ, դրան ամրակցված 
կախոց, կանգնակ և դրան ամրակցված խոփ: 
Խոփը կատարված է թեք երկնիստ սեպի տես-
քով: Մեքենան լրացուցիչ ունի կարգավորիչ լծակ, 
որը մի կողմից ամրակցված է շրջանակին, մյուս 
կողմից կցորդիչին:

Ապահովում է արմատապտուղների լրիվ 
հանումը փոքր հողակտորներում, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 357  (13) U
A23C 21/00

(21) AM20130156U (22) 25.11.2013
(71) Նաիրի Գագիկի Գրիգորյան (AM), Անահիտ 
Վահանի Մանասյան (AM), Գոհար Գագիկի 
Գրիգորյան (AM)
(72) Նաիրի Գագիկի Գրիգորյան (AM), Անահիտ 
Վահանի Մանասյան (AM), Գոհար Գագիկի 
Գրիգորյան (AM)
(73) Նաիրի Գագիկի Գրիգորյան, 3607, Վայոց 
Ձորի մարզ, գյուղ Գլաձոր, 26 փող., 26 (AM), 
Անահիտ Վահանի Մանասյան, 0002, Երևան, 
Սարյան 40, բն. 52 (AM), Գոհար Գագիկի 
Գրիգորյան, 0020, Երևան, Ազատամարտիկների 
89, բն. 34 (AM)
(54) Պրոբիոտիկ պանրի ստացման եղանակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է կաթնարդյու-
նաբերությանը, մասնավորապես՝ պրոբիոտիկ 
պանրի ստացման եղանակին:

Կովի կաթը պաստերիզացնում են, սառեց-
նում, ավելացնում մերան, որը պարունա կում 
է Lactobacillus acidophilus NG- 1 և Lactobacillus 

salivarius NG-2 պրոբիոտիկ մանրէներ, որից 
հետո մակարդով մակարդում են, մակարդվածքը 
կտրատում, շիճուկը անջատում, հատիկավորում, 
պանրազանգվածը ձևավորում, ինքնամամլում 
և հասունացնում 8%- ոց աղաջրի մեջ: Հասու-
նացումը տևում է 40 օր:

Ընդլայվում է պրոբիոտիկ պանիրների 
տեսա  կանին:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 358 (13) U
A63F 3/00

(21) AM20140005U (22) 17.01.2014
(71) Պարույր Կարանի Ենոքյան (AM)
(72) Պարույր Կարանի Ենոքյան (AM)
(73) Պարույր Կարանի Ենոքյան, 0070, Երևան, 
Ե. Քոչարի 15, բն.14 (AM)
(54) Շախմատի խաղատախտակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է սեղանի 
տրամաբանական խաղերին, մասնավորապես` 
64 վանդականոց շախմատին։

Շախմատի խաղատախտակն ունի 64 վան-
դակների (8x8) բաժանված խաղադաշտ ունեցող 
խաղատախտակ և տվյալ խաղադաշտում տեղա-
կայվող շախմատային խաղաքարերի երկու 
հավա քածու: Յուրաքանչյուր հավաքածուն ունի 8 
շախմատային ֆիգուրներ և 8 «զինվոր»: Խաղա-
տախտակը կազմված է հոդակապերով իրար 
միակցված երկու կիսատախտակներից, որոնք 
ծալված դիրքում կազմում են խաղաքարերը 
պահելու տուփ: Յուրաքանչյուր կիսատախտակի 
ներքին կողմնային մակերևույթների լայնա կան 
հատվածամասի կենտրոնական մակերևույթ-
ներում կատարված են փորվածքներ, որտեղ 
տեղադրված է միջնապատ: Միջնապատը ստո-
րին հատվածամասով սոսնձված է, իսկ կենտ-
րոնական հատվածում գամով ամրակցված է 
կիսատախտակին: Յուրաքանչյուր հավաքածուն 
ունի 7 ավանդական շախմատային ֆիգուրներ և 
խաղատախտակում ավանդական «Թագուհի» 
ֆիգուրի սկզբնական դիրքը զբաղեցնող մեկ 
«Հեծյալ Թագուհի» անվանումով շախմատային 
ֆիգուր, որը ավանդական «Թագուհի» ֆիգուրի 
քայլելու իրավունքի հետ մեկտեղ լրացուցիչ ունի 
նաև ավանդական «Ձի» ֆիգուրի նման քայլելու 
իրավունք:

Ընդլայնվում են խաղի հնարավորությունները, 
4 նկ.:

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԳՅՈՒՏԵՐ
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№ 4 
  25 .04 . 20 14

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) (2014.01)  (11) 359  (13) U
B65D 85/00

(21) AM20130122U (22) 20.08.2013
(71) «Էջմիածին կաթ» ՍՊԸ (AM)
(72) Սամվել Զավենի Հովհաննիսյան (AM)
(73) «Էջմիածին կաթ» ՍՊԸ, 1105, Արմավիրի 
մարզ, Էջմիածին, Թումանյան 9 (AM)
(54) Սննդամթերքի փաթեթվածք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է սննդա-
մթերքի ճկուն տիպի փաթեթվածքներին և 
կարող է օգտագործվել որպես տարողություն 
կաթնամթերքների, մայոնեզների և այլ սննդա-
մթերքների համար:

Սննդամթերքի փաթեթվածքը պատ-
րաստ  ված է պոլիէթիլենային ժապավենից, 
որը ներքևի մասում ունի կլոր հատակ, իսկ 

վերին մասում` փակման միջոց: Փաթեթվածքի 
հատակը թափանցիկ պոլիպրոպիլենային սկա-
վառակ է: Փաթեթվածքն ունի սկավառակից 
ներքև կողային հենապատ: Պոլիէթիլենա-
յին ժապավենն ըստ բարձրության ունի մեկ 
եռակցման կար: Փաթեթվածքի փակման 
միջոցը կարող է լինել թելի կապան, զիպ-լոկ 
փական, պոլիպրոպիլենային կափարիչ, որը 
տեղակայվում է պոլիէթիլենային ժապավենի 
վերին մասին եռակցված պոլիպրոպիլենային 
օղակի վրա կամ պտուտակային կափարիչ, որի 
միջոցով փակում են պոլիէթիլենային ժապավենի 
վերին մասում տեղակայված ծորակը:

Բարձրացվում է փաթեթվածքի կայունու-
թյունը, օգտագործման հարմարավետությունը, 
4 նկ.:

_____________________



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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№ 4
25 .04 . 20 14

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված
  արդյունաբերական    նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 326  (13) S 
09-03

(21) 20140004  (22) 17.01.2014
(71) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ (AM)
(72) Գեորգի Օհանյան (AM)
(73) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ (AM)
(74) Վ. Պետրոսյան
(54) Հուշանվերային հավաքածու
(55)

_____________________
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№ 4
25 .04 . 20 14

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 11-01 (11) 327  (13) S
(21) 20140007  (22) 18.02.2014
(71) Արշակ Կարենի Հայրապետյան (AM)
(72) Արշակ Հայրապետյան (AM)
(73) Արշակ Հայրապետյան, Երևան, Լվովյան 
13-113 (AM)
(54) Ոսկերչական իրեր՝ կախազարդ, մատանի, 
ապարանջաններ, համրիչ (թզբեհ), սեղմիչ 
փողի համար (7 տարբերակ)
(55)
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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№ 4
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

_____________________
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№ 4
25 .04 . 20 14

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 32-00 (11) 328  (13) S
(21) 20130033  (22) 18.12.2013
(31) 002257725   (32) 18.06.2013   (33) EM
(71) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ 
(US)
(72) Դեվիդ Աննեթս (GB), Մայքլ Սթրայդ (GB), 
Ջոնատան Ֆերրիդեյ (GB), Փոլ Մայքլ (GB)
(73) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ 
(US)
(74) Հ. Դավթյան
(54) Փաթեթվածքի դեկորատիվ ձևավորում

(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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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 4 

25 .04 . 20 14

(210) 20120035  (111) 21185
(220) 11.01.2012 (151) 01.04.2014
   (181) 11.01.2022
(730) Գըրաժ Ինթըրնեյշնլ Լաքս ՍԱՌԼ, LU 
(442) 20.02.2012
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք, եթերային յուղեր, 

կոսմետիկական միջոցներ.
դաս 18. ձեռքի պայուսակներ, ուսապարկեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. օծանելիքի, եթերային յուղերի, 

կոսմետիկական միջոցների, ձեռքի պայու-
սակների, ուսապարկերի, հագուստի, կոշ-
կեղենի, գլխարկների մանրածախ առևտուր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20120037  (111) 21186
(220) 11.01.2012 (151) 01.04.2014
   (181) 11.01.2022
(730) Գըրաժ Ինթըրնեյշնլ Լաքս ՍԱՌԼ, LU 
(442) 20.02.2012
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք, եթերային յուղեր, 

կոսմետիկական միջոցներ.
դաս 18. ձեռքի պայուսակներ, ուսապարկեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. օծանելիքի, եթերային յուղերի, 

կոսմետիկական միջոցների, ձեռքի պայու-
սակների, ուսապարկերի, հագուստի, կոշ-
կեղենի, գլխարկների մանրածախ առևտուր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20120038 (111) 21187
(220) 11.01.2012 (151) 01.04.2014
   (181) 11.01.2022
(730) Գըրաժ Ինթըրնեյշնլ Լաքս ՍԱՌԼ, LU 
(442) 20.02.2012
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք, եթերային յուղեր, 

կոսմետիկական միջոցներ.
դաս 18. ձեռքի պայուսակներ, ուսապարկեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. օծանելիքի, եթերային յուղերի, 

կոսմետիկական միջոցների, ձեռքի պայու-
սակների, ուսապարկերի, հագուստի, կոշ-
կեղենի, գլխարկների մանրածախ առևտուր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20120039  (111) 21188
(220) 11.01.2012 (151) 01.04.2014
   (181) 11.01.2022
(730) Գըրաժ Ինթըրնեյշնլ Լաքս ՍԱՌԼ, LU 
(442) 20.02.2012
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք, եթերային յուղեր, 

կոսմետիկական միջոցներ.
դաս 18. ձեռքի պայուսակներ, ուսապարկեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. օծանելիքի, եթերային յուղերի, 

կոսմետիկական միջոցների, ձեռքի պայու_
սակների, ուսապարկերի, հագուստի, կոշ-
կեղենի, գլխարկների մանրածախ առևտուր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20121685  (111) 21189
(220) 12.12.2012 (151) 01.04.2014
   (181) 12.12.2022
(730) Ալիեդ Դոմեսք Սփիրիթս ընդ Վայն 
Լիմիթիդ, GB 
(442) 17.05.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

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

_____________________

(210) 20130237  (111) 21190
(220) 26.02.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 26.02.2023
(730) «Բեկոն պրոդուկտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
գյուղ Արզնի, Աբովյան խճուղի 9, AM 
(442) 03.04.2013
(540) 

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

դաս 29. մսամթերք:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20130323  (111) 21191
(220) 15.03.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 15.03.2023
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 
Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US 

(442) 20.08.2013
(540) 

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

դաս 9. հավատարմության քարտեր, խրա-
խուսական քարտեր, պարգևատրման քարտեր, 
նվեր-քարտեր և ակումբային քարտեր, 
որոնք կարող են օգտագործվել սուրճի, թեյի, 
կա կաոյի, փաթեթավորված և պատրաստված 
սննդի, էլեկտրական սարքերի, ոչ էլեկտրական 
սարքերի, սպասքի, խոհանոցային սպասքի, 
գրքերի, երաժշտական ձայնագրությունների, 
խաղալիքների, ներառյալ` թեդի արջուկների, 
լցոնված խաղալիքների, պլյուշից խաղալիքների, 
տիկնիկների և դրանց աքսեսուարների, 
զարդանախշերի գնման համար. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում բջջային 
սարքերի և բջջային հեռախոսների համար, 
մասնավորապես` ծրագրեր սպառողների 
համար` մուտք գործելու, հսկելու և կար-
գավորելու իրենց հավատարմության ծրագրերի 
պրոֆիլները (օգտվողի անձնագիրը) և հիմնա-
պաշարներն իրենց կցված պահպանվող 
միջոցների հաշիվներում, վճարելու գնումների 
համար բջջային հեռախոսների վճարման 
հնարավորություններով, մուտք գործելու 
համար մենյուի տեղեկատվություն և պահպանել 
տեղակայման մասին ինֆորմացիա. ձայնային 
նյութի հեղինակման, ներբեռնման, հաղորդման, 
ընդունման, խմբագրման, մասնատման, 
կոդավորման, ապակոդավորման, նվագարկ-
ման, պահպանման և կազմակերպման 
համար օգտագործվող համակարգչային ծրա-
գրային ապահովում. դասական, ջազային, 
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ժամանակակից, փոփ, տարվա եղանակին 
համահունչ ընտրված, ռիթմ ընդ բլյուզ, սոուլ, 
համաշխարհային և ռոք երաժշտություն 
ներկայացնող աուդիո ձայնագրություններ. 
թվային ձայնարկիչներ. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով կամ 
անլար կապի սարքերի միջոցով ներբեռնվող 
երաժշտություն. բջջային հեռախոսների և 
անձնական էլեկտրական սարքերի պատյաններ 
և տուփեր. ժապավեններ բջջային հեռախոսների 
համար. դեկորատիվ զարդանախշեր բջջային 
հեռախոսների համար. մագնիսականորեն 
կոդավորված նվեր-քարտերի բռնիչներ. 
մագնիսականորեն կոդավորված նվեր-
քարտեր. տակդիրներ համակարգչային մկնիկ-
ների համար. կանխավճարով աշխատող 
մեքենաներ.

դաս 14. ժամացույցներ, զարթուցիչներ, 
գրպանի ժամացույցներ և ձեռքի ժամա-
ցույցներ, խոհանոցի ժամանակաչափեր, 
վայրկյանաչափեր. ոսկերչական իրեր.

դաս 16. հրապարակումներ և տպագրված 
նյութեր, մասնավորապես` տեղեկագրեր և 
պարբերականներ, որոնք տրամադրում են 
տեղեկություններ սուրճի և սուրճ ըմպողների 
մասին, սուրճ պատրաստող սարքերի համար 
թղթյա զտիչներ, լուսանկարների ալբոմներ, 
նկարչական թղթեր, գծագրական մատիտներ, 
նկարչի վրձիններ, գրիչներ, մատիտներ, 
ինքնահոս գրիչներ, էջանիշներ, մատիտների 
տուփեր, գրենական պիտույքների տուփեր, 
գրիչների պահոցներ, մատիտների պահոցներ, 
գրենական պիտույքներ, ցուցապաստառներ 
(փոստերներ, պլակատներ), թղթյա անձե-
ռո ցիկներ, թղթյա տակդիրներ, թղթյա 
պայուսակներ, թղթյա բաժակակալներ, տուփեր 
և թղթյա պարագաներ փաթեթավորման 
համար. ուսուցողական բուկլետներ.

դաս 18. դրամապանակներ, դրամակալներ, 
մեծ պայուսակներ, քսակներ, թղթապանակներ, 
գրքերի պայուսակներ, թղթապանակի 
տիպի պորտֆելներ, թիկնապայուսակներ 
և անձրևանոցներ` բոլորը պատրաստված 
կտորից, կաշվի նմանակումից կամ կաշվից, 
բանալիների կաշվե կախազարդեր (բրելոկներ).

դաս 28. խաղալիքներ, մասնավորապես՝ 
թեդի արջուկներ, լցոնված խաղալիքներ, 
պլյուշից խաղալիքներ, տիկնիկներ և դրանց 
աքսեսուարներ. ամանորյա զարդանախշեր, 
յո-յոներ, խաղաքարտեր.

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

դաս 33. թորված ոգելից խմիչքներ և 
լիկյորներ.

դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ, 
մասնավորապես` դեբիտ (պարտագրման), 
կրեդիտ (վարկային), պահպանվող արժեթղթերի 
ծառայություններ. բարեգործական ֆոնդերի 
կազմակերպման ծառայություններ.

դաս 41. զվարճանքի ծառայություններ, 
մաս նավորապես` զվարճանքի, ուսումնական, 
վերականգնողական և (կամ) երաժշտական 
իրադարձությունների նախապատրաստում 
և (կամ) կազմակերպում. շոուների, կենդանի 
ներ կայացումների, համերգների և այլ 
իրադարձությունների և զբաղմունքների 
կազմակերպում, թողարկում, վարում և (կամ) 
ներկայացում. զվարճանքի նպատակներով 
անհատական ներկայացումների կազմա-
կեր պում և կարգավորում. երաժշտական 
և հնչյունային ձայնագրությունների հրա-
պարա կում և թողարկում. երաժշտական 
ձայնա գրությունների բազմակողմանի հավա -
քածու ներկայացնող համակարգչային 
ինտերակտիվ հիմնապաշար մուտք 
գործելու հնարավորության տրամադրում. 
երաժշտության, տեսագրությունների, ռադիոյի, 
հեռուստատեսության, լուրերի, սպորտի, 
խաղերի, մշակութային իրադարձությունների, 
զվարճանքի և արվեստի, ժամանցի ոլորտում 
հիմնապաշարների և տեղեկատուների տրա-
մադրում հաղորդակցման ցանցերի միջոցով. 
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երաժշտության, տեսագրությունների, ռադիոյի, 
հեռուստատեսության, լուրերի, սպորտի, 
խա ղերի, մշակութային իրադարձությունների, 
զվարճանքի և արվեստի,  ժամանցի ոլորտում 
տեղեկատվության, լսա-, տեսա-, գրաֆիկական, 
տեքստային և այլ մուլտիմեդիա բովանդակու-
թյան տրամադրում հաղորդակցման ցանցերի 
միջոցով. երաժշտության հրապարակման 
ծառայություններ. տեքստի, գրաֆիկայի, լսա- 
և տեսաաշխատանքների հրապարակում 
հաղոր դակցման ցանցերով. լսա-, տեսա-, 
տեքստային և այլ մուլտիմեդիա բովան-
դակության, ներառյալ` երաժշտության, 
հա մերգների, տեսագրությունների, ռադիոյի, 
հեռուստատեսության, լուրերի, սպորտի, 
խաղերի, մշակութային իրադարձությունների 
և զվարճանքին վերաբերող ծրագրերի 
կազմակերպման ներվաճառասրահային և 
առցանց հնարավորությունների տրամադրում 
օգտատերերին. ռադիո ծրագրերի թողար-
կում և տարածում. երաժշտության 
թողարկման ծառայություններ. ժամանցային 
ծառայություններ, մասնավորապես` երաժշտու-
թյան գրախոսության և երաժշտության 
մասին մեկնաբանությունների և հոդվածների 
տրամադրում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20130615  (111) 21192
(220) 13.05.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 13.05.2023
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB 
(442) 20.06.2013
(310) 2645403   (320) 12.12.2012   (330) GB
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բժշկական պատրաստուկներ 

հարդարանքի (արդուզարդի) համար, ատամի 
մածուկներ, փոշիներ, պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար և թարմացուցիչներ 
բերանի խոռոչի թարմացման համար. 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի խնամքի 
համար, ատամի ժելեր, պատրաստուկներ 
սպիտակեցման (մաքրման) համար, 

պատրաստուկներ ատամի ողորկման կամ 
փայլ հաղորդելու համար, պատրաստուկներ և 
արագարարներ (աքսելերատորներ) ատամի 
սպիտակեցման համար, պատրաստուկներ 
կոսմետիկական հետքերի հեռացման համար.

դաս 5. բուժիչ պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի խնամքի համար, բուժիչ պատ-
րաստուկներ ատամի ողորկման կամ փայլ 
հաղորդելու համար, բուժիչ պատրաստուկներ 
ատամի սպիտակեցման համար, բուժիչ 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողող-
ման համար, բուժիչ պատրաստուկներ 
սպիտակեցման (մաքրման) համար, բժշկական 
ծամոն և պաստեղներ ատամների հիգիենայի 
համար.

դաս 10. սարքավորումներ ատամնա-
բուժական խնամքի համար, ճկուն և միանգամյա 
օգտագործման ատամնաբուժական տեփուր-
ներ.

դաս 21. ատամի խոզանակներ, ատամնա-
քչփորիչներ, ատամի թելեր, խոզանակներ և 
սպունգներ. բռնիչներ ու փոքրիկ բահեր դրանց 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20130785 (111) 21193
(220) 07.06.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 07.06.2023
(730) Ջեներալ Միլս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 18.07.2013
(540) 

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

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ.  աղ, 
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց, այդ թվում՝ հացահատիկի 
հիմքով կամ հացահատիկից ստացված 
պատրաստի նախուտեստներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20130836 (111) 21194
(220) 21.06.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 21.06.2023
(730) Շալթըն, Ինք., US 
(442) 06.09.2013
(540) 

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

դաս 3. մարմնի համար հեղուկացիր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20130876 (111) 21195
(220) 28.06.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 28.06.2023
(730) Նորմալու ՍԱՍ, FR 
(442) 04.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 11. լուսավորող ապարատներ և 

տեղակայանքներ. լուսացրիչներ, հսկող 
սարքեր լուսավորման համար. փողոցային 
լամպեր. լամպեր. ջահեր. առաստաղի 
լուսատուներ. ռեֆլեկտոր լամպեր. լամպի 
ապակիներ. լյումինեսցենտային կամ 
լուսանցիկ (կիսաթափանցիկ) կատոդային 
լամպեր լուսավորելու համար. պլաստմասսայե 
լուսավորող սարքեր (կառուցվածքային 
փո խարինողներ). թափանցիկ պլաստիկից 
լուսավորվող պատվածքներ (ծածկույթներ). 
լուսավորող վահանակներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20130894 (111) 21196
(220) 02.07.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 02.07.2023
(730) «Կոկիկ սթայլ» ՍՊԸ, Երևան, Լենին-
գրադյան 34, տարածք 35, AM 
(442) 06.08.2013
(540) 

(526) «STYLE» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ.
դաս 40. հագուստի կարում:

_____________________

(210) 20130903 (111) 21197
(220) 03.07.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 03.07.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սվետլանա 
Թորոսյան, Արարատի մարզ, ք. Մասիս, 17/8 շ., 
բն. 26, AM 
(442) 06.08.2013
(540) 

(526) «FISH» բառը և «ARMENIAN FISH» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր, նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. ձուկ:
_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

29

ՄԱՍ 1

29

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 4 

25 .04 . 20 14

(210) 20130958 (111) 21198
(220) 16.07.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 16.07.2023
(730) Այ-Ջազիրա Ֆեքթրի Ֆոր Փեինթս 
Քամփնի, SA 
(442) 04.10.2013
(540) 

(526) Արաբերեն գրառումը և «PAINTS» բառն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև, բաց և մուգ կանաչ,  բաց և մուգ 
կապույտ,  դեղին, կարմիր և վարդագույն գու-
նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա-
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար-
վեստական տպագրության համար:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20130960 (111) 21199
(220) 16.07.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 16.07.2023 
(730) Հենկել ԱԳ ընդ Քո. ԿԳաԱ, DE 
(442) 06.08.2013
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար, լվացման և 
ողողման նյութեր լվացքի և սպասքի համար, 
գործվածքների փափկացուցիչներ, օսլա 

լվացքի համար, բծերի հեռացման նյութեր. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպազերծման և հղկամշակման 
համար, օճառներ, եթերային յուղեր՝ որպես 
բուրավետացնող նյութեր լվացքի համար:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20131001  (111) 21200
(220) 25.07.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 25.07.2023
(730) ՋիԷմ Կորեա Քամփնի, KR 
(442) 06.09.2013
(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և 

դրանց մասեր.
դաս 37. տրանսպորտային միջոցների 

տեխնիկական սպասարկում, վերանորոգում և 
ընթացիկ սպասարկում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131002  (111) 21201
(220) 25.07.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 25.07.2023
(730) Էմ 7 Թոբաքո Թրեյդինգ ՖԶՔՕ, AE 
(442) 18.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. մոխրամաններ. ծամելու ծխախոտ. 
արկղեր սիգարների համար. մուշտուկներ 
սիգարների համար. սիգարակտրիչներ. 
արկղեր սիգարետների, պապիրոսների համար. 
ծխախոտի պարկուճների ծայրեր (ծխախոտից 
զերծ). ֆիլտրեր (զտիչներ) սիգարետների 
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համար. մուշտուկներ սիգարետների 
հա մար. սիգարետների, ծխագլանակների 
(պա պիրոսների) թուղթ. ծխախոտի ոչ 
բուժա կան փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ. սիգարետներ, ծխագլանակներ 
(պապիրոսներ). սիգարիլներ. սիգարներ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. կայծքարեր. գազի 
բալոններ վառիչների համար. ծխելու խոտեր. 
վառիչներ ծխելու համար. լուցկու տուփեր. 
պատյաններ լուցկու հատիկների համար. 
ծխախոտի քսակներ. անոթներ ծխախոտի 
համար. ծխամորճեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131045  (111) 21202
(220) 01.08.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 01.08.2023
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 
22, AM 
(442) 20.08.2013
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա -
պույտ, շագանակագույն և նարնջագույն գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

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

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131064  (111) 21203
(220) 05.08.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 05.08.2023
(730) Նոքսել Քորփորեյշն, US 
(442) 06.11.2013
(540) 

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

դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131077  (111) 21204
(220) 07.08.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 07.08.2023
(730) Նոքսել Քորփորեյշն, US 
(442) 04.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, մասնա-

վորապես՝ ներկեր (սևաներկ) հոնքերի և 
թարթիչների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131078  (111) 21205
(220) 07.08.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 07.08.2023
(730) Ջոն Վարվաթոս Ափարել Քորփ., ը 
Դելավերի Քորփ., US 
(442) 06.11.2013
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(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք. անուշաբույր ջուր 

(օդեկոլոն). հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկ-
ներից և խոտերից. հոտազերծիչներ և 
միջոցներ քրտնելու դեմ. եթերային յուղեր 
անձնական օգտագործման համար. մաշկի 
քսուքներ և լոսյոններ. կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար. քսուքներ 
սափրվելու համար. ժելեր և լոսյոններ. քսուքներ 
սափրվելուց հետո օգտագործման համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131079  (111) 21206
(220) 07.08.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 07.08.2023
(730) Ջոն Վարվաթոս Ափարել Քորփ., ը 
Դելավերի Քորփ., US 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք. անուշաբույր ջուր 

(օդեկոլոն). հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկ-
ներից և խոտերից. հոտազերծիչներ և 
միջոցներ քրտնելու դեմ. եթերային յուղեր 
անձնական օգտագործման համար. մաշկի 
քսուքներ և լոսյոններ. կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար. քսուքներ 
սափրվելու համար. ժելեր և լոսյոններ. քսուքներ 
սափրվելուց հետո օգտագործման համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131086  (111) 21207
(220) 07.08.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 07.08.2023
(730) «Կառլեոնի» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
14/2, AM 
(442) 20.08.2013

(540) 

(526) «ART GALLERY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ.
դաս 35. նկարների ցուցահանդես-վաճառք:

_____________________

(210) 20131097  (111) 21208
(220) 08.08.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 08.08.2023
(730) Նոքսել Քորփորեյշն, US 
(442) 04.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ. օծանելիքային իրեր, 

եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար, պատրաստուկներ 
մաշկի, գլխամաշկի և մազերի մաքրման, 
խնամքի և արտաքին տեսքի բարելավման 
համար. միջոցներ քրտնելու դեմ և 
հոտազերծիչներ անձնական օգտագործման 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131098  (111) 21209
(220) 08.08.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 08.08.2023
(730) Նոքսել Քորփորեյշն, US 
(442) 04.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ. օծանելիքային իրեր, 

եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար, պատրաստուկներ 
մաշկի, գլխամաշկի և մազերի մաքրման, 
խնամքի և արտաքին տեսքի բարելավման 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20131114  (111) 21210
(220) 12.08.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 12.08.2023
(730) Դր Թաիս Նաթուրուարեն ԳՄԲՀ, DE 
(442) 18.10.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա նաչ, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ, մասնավորապես՝ 
դեղամիջոց հազի դեմ, ինչպես նաև 
պատրաստուկներ առողջության պահպանման 
համար, դիետիկ նյութեր բժշկական 
նպատակների համար, ներառյալ սննդային 
հավելանյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. մանկական սնունդ. 
բժշկական յուղեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131129  (111) 21211
(220) 16.08.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 16.08.2023
(730) Դը Ջիլլեթ Քամփընի, US 
(442) 18.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 3. հարդարանքի միջոցներ քրտնելու 

դեմ և հոտազերծիչներ անձնական օգտա-
գործման համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131148  (111) 21212
(220) 22.08.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 22.08.2023 
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նաիրա Գևորգյան, 
0038, Երևան, Աջափնյակ, Լենինգրադյան 6, շ. 
16, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
դեղձագույն, աղյուսագույն, դարչնագույն, մուգ և 
բաց կանաչ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն, դաստիարակություն:
_____________________

(210) 20131178  (111) 21213
(220) 02.09.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 02.09.2023
(730) «Մարօգ մարքեթինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Թամանյան 1ա, բն. 3, AM 
(442) 20.09.2013
(540) 
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(526) «marketing» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և մուգ մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մարկետինգային ծառայություններ.
դաս 42. դիզայն:

_____________________

(210) 20131187  (111) 21214
(220) 04.09.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 04.09.2023
(730) Ֆեդերս Հոնգ Կոնգ Քամփնի Լիմիթիդ, HK 
(442) 06.11.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, մոխրագույն և մոխրա-երկնագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 7. լվացքի մեքենաներ. սառնարանների 
ճնշակներ. մասեր և կցամասեր լվացքի 
մեքենաների  և սառնարանների ճնշակների 
համար.

դաս 11. սառնարաններ. սառեցման ապա-
րատներ, միկրոալիքային վառարաններ. 
օդի լավորակիչներ, օդի լավորակման 
տեղակայանքներ և ապարատներ. սառնա-
րանային ապարատներ և մեքենաներ. 
սառնարանային տարողություններ. սարքեր 
և մեքենաներ սառույցի արտադրության 
համար. սառցե պահարաններ. սառեցման 
սարքեր և տեղակայանքներ. սառցե արկղեր. 
օդի սառեցման տեղակայանքներ. օդափոխիչ 
տեղակայանքներ և ապարատներ. խուղակավոր 
վառարաններ. վառարանների մետաղական 
ամրան (արմատուր). էլեկտրական սպասք 
սննդամթերքի ջերմային մշակման համար.  

հացաթխման վառարաններ (փռեր). այրոցներ. 
էլեկտրական սպասք սննդամթերքի ջերմային 
մշակման համար. խոհանոցի սալօջախներ. 
սարքեր և տեղակայանքներ սննդամթերքի 
ջերմային մշակման համար. ջեռուցիչներ. 
գազայրոցներ. հացի տոստերներ. տապակելու 
խոհանոցային սարքեր. խոհանոցի սալօջախներ 
(վառարաններ). ռոստերներ. ավտոկլավներ 
(էլեկտրական շուտեփուկներ). արևի էներ-
գիայով  աշխատող ջրատաքացուցիչներ. 
արևի էներգիայով  աշխատող սառեցման և 
լուսավորության սարքեր։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131210  (111) 21215
(220) 10.09.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 10.09.2023
(730) «Գրեյթ վելլի» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա 33/13, AM 
(442) 20.09.2013
(540) 

(526) «ARMENIA» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

(210) 20131213  (111) 21216
(220) 11.09.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 11.09.2023
(730) «Սպիտակ դելֆին» ՍՊԸ, Արարատի 
մարզ, գ. Նորամարգ, AM 
(442) 04.10.2013
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(540) 

(526) Բացի «ARARAT» և «SD» գրառումներից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կապույտ, մոխրագույն և ոսկեգույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. ձկան խավիար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131220  (111) 21217
(220) 12.09.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 12.09.2023
(730) Պուբլիչնե ակցիոներնե տովարիստվո 
«Կիևմեդպրեպարատ», UA 

(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. դիետիկ 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփա պատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն-
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20131221  (111) 21218
(220) 13.09.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 13.09.2023
(730) «ԳՄԿ ուլտրաիմիջինգ» ՍՊԸ, Երևան, Պ. 
Սևակի 5/7, AM 
(442) 18.10.2013
(540) 

(526) «SCIENTIFIC-METHODICAL CENTER OF 
RADIOLOGY» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ, այդ 
թվում՝ մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա, 
համակարգչային տոմոգրաֆիա, սոնոգրաֆիա, 
անոթների դուպլեքս հետազոտություն:

_____________________
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(210) 20131232  (111) 21219
(220) 13.09.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 13.09.2023
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US 
(442) 18.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և 

դրանց մասեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131233  (111) 21220
(220) 13.09.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 13.09.2023
(730) Դը Մոնարխ Բեվըրեյջ Քամփնի, Ինք., US 
(442) 04.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր 

և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. էներգետիկ ըմպելիքներ. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131234  (111) 21221
(220) 13.09.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 13.09.2023
(730) Դը Մոնարխ Բեվըրեյջ Քամփնի, Ինք., US 
(442) 04.10.2013
(540) 

(526) «AMERICAN COLA» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր 
և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 

ըմպելիքներ և մրգահյութեր. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. էներգետիկ ըմպելիքներ. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131239  (111) 21222
(220) 17.09.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 17.09.2023
(730) «Բեներիկ» ՍՊԸ, Երևան, Աղբյուր Սերոբի 
3, բն. 21, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(526) «b» տառը և «shoes» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, դեղին և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություն-
ներ, մասնավորապես՝ մանրամեծածախ 
առևտուր, ապրանքների ներմուծում և արտա-
հանում:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20131240  (111) 21223
(220) 17.09.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 17.09.2023
(730) «Բեներիկ» ՍՊԸ, Երևան, Աղբյուր Սերոբի 
3, բն. 21, AM 
(442) 18.11.2013
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(540) 

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 

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

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություն-
ներ. մասնավորապես՝ մանրամեծածախ 
առևտուր, ապրանքների ներմուծում և արտա-
հանում:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20131241  (111) 21224
(220) 17.09.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 17.09.2023
(730) «Բեներիկ» ՍՊԸ, Երևան, Աղբյուր Սերոբի 
3, բն. 21, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

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

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություն-
ներ. մասնավորապես՝ մանրամեծածախ 
առևտուր, ապրանքների ներմուծում և արտա-
հանում:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20131242  (111) 21225
(220) 17.09.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 17.09.2023
(730) «Բեներիկ» ՍՊԸ, Երևան, Աղբյուր Սերոբի 
3, բն. 21, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություն-
ներ. մասնավորապես՝ մանրամեծածախ 
առևտուր, ապրանքների ներմուծում և արտա_

հանում:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20131253  (111) 21226
(220) 18.09.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 18.09.2023
(730) «Բեկոն պրոդուկտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
գյուղ Արզնի, Աբովյան խճուղի 9, AM 
(442) 04.10.2013
(540) 
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(526) Բացի «B» տառից և «Բեկոն», «Бекон» 
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կանաչ, սպիտակ, կարմիր, սև, մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. երշիկեղեն:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20131276  (111) 21227
(220) 25.09.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 25.09.2023
(730) «Տաուրիս» ՍՊԸ, Երևան, Ալ. Մանուկյան 
փ., 7-րդ շ., թիվ 122 շին., AM 
(442) 18.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20131277  (111) 21228
(220) 25.09.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 25.09.2023
(730) «Ավենյու քընսալթինգ գրուպ» ՍՊԸ, 
Երևան, Չայկովսկի փ., 34 շ., 1-ին տարածք, AM 
(442) 18.10.2013
(540) 

(526) «CONSULTING GROUP» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20131306  (111) 21229
(220) 26.09.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 26.09.2023
(730) «Երասխի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գյուղ Երասխ, AM 
(442) 18.10.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ շագանակագույն, դարչնագույն, 
ոսկեգույն, դեղին, կարմիր, բաց և մուգ կապույտ, 
երկնագույն, սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. խաղողից թորմամբ ստացված՝ 
հնեցված սպիրտից պատրաստված ալկոհո-
լային խմիչք, մասնավորապես՝ հայկական 
կոնյակ (բրենդի):
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________
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(210) 20131308  (111) 21230
(220) 27.09.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 27.09.2023
(730) «Էրեբունի-էյր» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 
17, տաղավար 39, AM 
(442) 18.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումն եր). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում. 
մասնավորապես՝ ավիափոխադրումներ, 
ավ տո    տրանս պորտի կայանատեղերի վար-
ձույթ, ճանապարհորդությունների տոմսերի 
ամրա գրում, ճանապարհորդությունների երթ-
ուղի ների ամրագրում, տրանսպորտային 
միջոց ների ամրագրում, ապրանքների տեղ 
հասցնում, կրուիզների կազմակերպում, ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպում,  տրանս-
պորտային ծառայություններ (բացառությամբ 
հյուրանոցներում և պանսիոնատներում տեղերի 
ամրագրման), տուրիստական էքսկուրսիաներ.

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

_____________________

(210) 20131318  (111) 21231
(220) 30.09.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 30.09.2023
(730) 3Մ Քամփնի, Դելավերի Նահանգ, US 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. բժշկական և վիրաբուժական 

վիրակապման նյութեր. հակաբակտերիական 
և հակամանրէական պատրաստուկներ պարու-
նակող բժշկական և վիրաբուժական վիրա-
կապման նյութեր. հիդրոժելերի տեսքով 
հերմետիկներ վերքերի համար. կլանող նյութեր 

և հպական թաղանթներ և միջադիրներ վերքերի 
բուժման և խնամքի համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20131362  (111) 21232
(220) 10.10.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 10.10.2023
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

ակնաբուժության բնագավառում օգտագործման 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131363  (111) 21233
(220) 10.10.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 10.10.2023
(730) Դը Ջիլլեթ Քամփընի, US 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 8. ածելիներ և ածելիների սայրեր. 

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

_____________________

(210) 20131369  (111) 21234
(220) 14.10.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 14.10.2023
(730) Ռազմիկ Աբելի Դանիելյան, Երևան, 
Մալխասյանց 1-ին նրբ., տուն 1, AM 
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(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20131379  (111) 21235
(220) 15.10.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 15.10.2023
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 
22, AM 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131381  (111) 21236
(220) 15.10.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 15.10.2023
(730) «Մար» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, 
Խնձորուտ, փ. 8, տուն 5-7, AM 
(442) 06.11.2013

(540) 

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

դաս 29. կաթ և կաթնամթերք, կաթնային 
ըմպելիքներ, թան, պանիր, կարագ և սննդային 
յուղեր:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

_____________________

(210) 20131401  (111) 21237
(220) 21.10.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 21.10.2023
(730) Մեդա ԱԲ, SE 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և 
նյութեր բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց  համար. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. ֆունգիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131410  (111) 21238
(220) 22.10.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 22.10.2023
(730) Չեդդիտե Ս.Ռ.Լ., IT 
(442) 04.12.2013
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(540) 

(526 )  «CHEDDITE»  բառն ինքնո ւրո ւ յն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք 
նախատեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակ ներով, 
լուսանկարչության, գյուղա տնտեսության, 
այգեգոր ծության և անտառա բուծու թյան 
մեջ, պարարտանյութեր գյուղատնտե սա -
կան նպատակների համար (բնական և 
արհեստական), կրակմարող բաղա դրու-
թյուններ, քիմիական նյութեր մետաղների 
զոդման և մխման համար, քիմիական 
նյութեր սննդամթերքի պահածոյացման 
համար, դաբաղիչ նյութեր, սոսնձող նյութեր 
արդյունաբերական նպատակներով օգտա-
գործելու համար.

դաս 13. հրազեն, որսորդական իրեր, 
որսորդական հրացաններ և մանրագնդակային 
հրացաններ, պարկուճներ, ռազմամթերք 
և արկեր, փամփուշտների պարկուճներ և 
փամփուշտներ, փամփուշտների պարկուճներ 
և մանրագնդակներ որսորդության և կրակելու 
համար, փամփուշտակալներ, պատյաններ 
հրազենի համար. պայթուցիկ նյութեր, 
հանքահորերի և քարհանքերի գործարկման 
համար պայթուցիկ նյութեր, հրավառելիք, 
պայթուցիկներ, ճայթիչներ, քլորատային 
պայթուցիկ նյութեր.

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

դաս 25. հագուստ և կոշկեղեն զբոսանքի, 
սպորտի և հանգստի համար. որսորդական 
և սպորտային հագուստ, մասնավորապես՝ 
ճտքավոր կոշիկներ և կոշիկներ.

դաս 28. սպորտային ապրանքներ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20131414  (111) 21239
(220) 23.10.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 23.10.2023
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Գինեվետ, 0627, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20131415  (111) 21240
(220) 23.10.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 23.10.2023
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Գինեվետ, 0627, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________
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(210) 20131417  (111) 21241
(220) 23.10.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 23.10.2023
(730) «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի փող. 
4շ., 11բն., AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 43. կերակրատեսակների պատրաստ-

ման և առաքման ծառայություններ. 
սննդամթերքի և ըմպելիքների պատրաստում. 
ռեստորանների, բարերի, բիստրոյի, 
սրճա րանների, նախաճաշարանների և 
ճա շա րանների ծառայություններ. խորտկա-
րանների ծառայություններ. սննդամթերքի և 
ըմպելիքների ապահովման ծառայություններ, 
մասնավորապես բարերի ծառայություններ:

_____________________

(210) 20131418  (111) 21242
(220) 23.10.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 23.10.2023
(730) «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի փող. 
4շ., 11բն., AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 43. կերակրատեսակների պատրաստ-

ման և առաքման ծառայություններ. 
սննդամթերքի և ըմպելիքների պատրաստում. 
ռեստորանների, բարերի, բիստրոյի, սրճա-
րանների, նախաճաշարանների և ճաշարան-
ների ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. սննդամթերքի և ըմպե-
լիքների ապահովման ծառայություններ, 
մասնավորապես բարերի ծառայություններ:

_____________________

(210) 20131419  (111) 21243
(220) 23.10.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 23.10.2023

(730) ՔյուԱրՋի Էնթրփրայսիզ Լթդ., IN 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 7. մեքենաներ և մեքենաների մասեր 

լուսավորման սարքերի արդյունաբերության 
համար. մեքենաներ էլեկտրական լամպերի 
և լուսավորման էլեկտրական ապարատների 
արտադրման համար. տեխնիկայի միջո-
ցով ապրանքների փոխանցման և ապակու 
մշակման մեքենաներ. մեքենաներ և 
հաստոցներ. Էլեկտրաեռակցման կառա-
վարման մեխանիզմներ. շարժիչներ (բացա-
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների). շարժիչների մեկնասարքեր և 
շարժիչների օդափոխիչներ. արդյունաբերական 
սարքավորանքի կառավարման ապարատներ 
մեքենաների համար. շարժիչներ կամ 
մոտորներ. մեքենաների միացքների և 
փոխհաղոր դակների դետալներ (բացառու-
թյամբ ցամաքային տրանսպորտային միջոց-
ների). էլեկտրական գեներատորներ և 
էլեկտրական շարժիչներ. պոմպեր, շարժիչներ 
և հիդրավլիկական կամ օդաճնշական 
կառավարման մեխանիզմներ սարքավորանքի 
համար և ջեռուցման, սառեցման, չորացման, 
օդափոխման, օդալավորակման ապարատներ 
և ջրամատակարարման ապարատներ. 
արդուկիչ մեքենաներ, խառնիչներ, մսաղաց-
ներ, հարիչներ, մասեր վերոնշյալ բոլոր 
ապրանքների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131422  (111) 21244
(220) 23.10.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 23.10.2023
(730) ՔյուԱրՋի Էնթրփրայսիզ Լթդ., IN 
(442) 04.12.2013
(540) 
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(511) 
դաս 7. մեքենաներ և մեքենաների մասեր 

լուսավորման սարքերի արդյունաբերության 
համար. մեքենաներ էլեկտրական լամպերի 
և լուսավորման էլեկտրական ապարատների 
արտադրման համար. տեխնիկայի միջո-
ցով ապրանքների փոխանցման և ապակու 
մշակման մեքենաներ. մեքենաներ և 
հաստոցներ. Էլեկտրաեռակցման կառա-
վարման մեխանիզմներ. շարժիչներ (բացա-
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների). շարժիչների մեկնասարքեր և 
շարժիչների օդափոխիչներ. արդյունաբերական 
սարքավորանքի կառավարման ապարատներ 
մեքենաների համար. շարժիչներ կամ 
մոտորներ. մեքենաների միացքների և 
փոխհաղորդակների դետալներ (բացառու-
թյամբ ցամաքային տրանսպորտային միջոց-
ների). էլեկտրական գեներատորներ և 
էլեկտրական շարժիչներ. պոմպեր, շարժիչներ 
և հիդրավլիկական կամ օդաճնշական կառա-
վարման մեխանիզմներ սարքավորանքի 
համար և ջեռուցման, սառեցման, չորացման, 
օդափոխման, օդալավորակման ապարատներ 
և ջրամատակարարման ապարատներ. 
արդուկիչ մեքենաներ, խառնիչներ, մսաղաց-
ներ, հարիչներ, մասեր վերոնշյալ բոլոր 
ապրանքների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131530  (111) 21245
(220) 04.11.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 04.11.2023
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20131531  (111) 21246
(220) 04.11.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 04.11.2023
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20131532  (111) 21247
(220) 04.11.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 04.11.2023
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20131533  (111) 21248
(220) 04.11.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 04.11.2023
(730) Այ Դի Բիոմեդիքլ Քորփորեյշն օֆ Քվեբեք, CA 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20131534  (111) 21249
(220) 04.11.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 04.11.2023
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(730) Այ Դի Բիոմեդիքլ Քորփորեյշն օֆ Քվեբեք, CA 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20131535  (111) 21250
(220) 04.11.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 04.11.2023
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20131536  (111) 21251
(220) 04.11.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 04.11.2023
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20131537  (111) 21252
(220) 04.11.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 04.11.2023
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE 
(442) 04.12.2013

(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20131538  (111) 21253
(220) 04.11.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 04.11.2023
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20131545  (111) 21254
(220) 06.11.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 06.11.2023
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20131569  (111) 21255
(220) 13.11.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 13.11.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սարգիս Կարա-
պետյան, Երևան, Խաչատրյան 10/17, AM 
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(442) 04.12.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ գույնով:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20131576  (111) 21256
(220) 14.11.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 14.11.2023
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 
Լիմիթիդ, GB 
(442) 04.12.2013
(310) 00003007322   (320) 24.05.2013   (330) UK
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. 

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

_____________________

(210) 20131592  (111) 21257
(220) 19.11.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 19.11.2023
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Բ.Վ., NL 
(442) 18.12.2013

(540) 

(511) 
դաս 5. դեղորայք և դեղագործական պատ-

րաստուկներ պտղաբերության խթանման 
համար:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20131593  (111) 21258
(220) 19.11.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 19.11.2023
(730) «Սամօջախ» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի մարզ, 
գ. Մեծ Մասրիկ, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

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

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20131595  (111) 21259
(220) 20.11.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 20.11.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անդրանիկ Ավե-
տիսյան, Երևան, Նորագավիթ 9-րդ փ., տուն 
27, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

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

դաս 30. մակարոնեղեն, թխվածքաբլիթներ:
_____________________
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(210) 20131596  (111) 21260
(220) 20.11.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 20.11.2023
(730) Ռոբերտ Բոշ ԳմբՀ, DE 
(442) 18.12.2013
(540) 

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

դաս 7. էլեկտրական շարժիչներ, մեկնա-
սարքեր (բացառությամբ վերգետնյա փոխա-
դրամիջոցների համար նախատես վածների), 
գեներատորներ, ներքին այրման շարժիչների 
վառման սարքեր, նախա գործարկման 
տաքացման մոմեր, վառոցքի մոմեր, թթվածնի 
տվիչներ, վառոցքի համակարգի բաշխիչներ, 
վառոցքի կոճեր, մագնետոներ, վառոցքի մոմի 
հաղորդալարի ծայրոցներ, մղիչ պոմպեր, 
վառելիքի պոմպեր, կարգավորիչներ, 
ներցայտիչ ծայրափողակներ և դրանց 
հենոցներ. կափույրներ մեքենաների համար. 
վառելիքի զտիչներ, յուղի զտիչներ, օդի 
զտիչներ. հիդրավլիկ պոմպեր, հիդրավլիկ 
շարժիչներ, հիդրավլիկ կափույրներ, 
հիդրավլիկ գլաններ, հիդրավլիկ կուտակիչներ, 
հիդրավլիկ զտիչներ, օդաճնշական կափույր-
ներ, ուժեղարարով կառավարիչներ, օդա-
ճնշական արգելակներ, օդաճնշական 
համակարգեր, այն է՝ օդային ճնշակներ, 
բաքեր սեղմված օդի համար, կառավարման 
կափույրներ, արգելակների կափույրներ, 
արտանետված գազի տուրբամղիչներ, 
ավտոմատ կարգավորիչներ մեքենաշինության 
համար, դիմադրական եռակցման կայանքներ, 
օժանդակ շարժաբերներ և գլաններ 
ատամնավոր շարժաբեր մեխանիզմների 
համար, ռոբոտների կառավարման սարքեր, 
մոդուլային տարրեր ավտոմատացված հավաք-
ման (մեքենաշինության) համար, ներառյալ 
աշխատավայրերի համար սարքավորումներ, 
այն է՝ արտադրական կանգնակներ և 
արտադրական ստենդներ, մեխանիզմների 

կալիչներ, անվտանգության և պաշտպանիչ 
սարքեր, պտտվող աշխատատեղեր, 
ամբարձիչ սարքեր, սեղանի մամլիչներ, 
նյութերի մատակարարման և դասակարգման 
համակարգեր, այն է՝ հավաքման փոխակրիչներ 
և փոխակրիչային շղթաներ,  թրթռական 
փոխակրիչներ, մեխանիկական կործիչներ 
և ծրագրավորվող էլեկտրական սարքեր, 
ներառյալ սեղմիչ սարքեր և միաթև ռոբոտներ, 
եզրահատիչ հաստոցներ (մեխանիկական, 
ջերմային և էլեկտրաքիմիական). փաթեթավորիչ 
մեքենաներ, մեխանիկական գործիքներ և 
լրակազմեր. այգեգործական էլեկտրական 
գործիքներ, այն է՝ խուզող մեքենաներ, 
հնձիչներ, խոտի մկրատներ, գազոնահնձիչներ, 
գերանդիներ, շրեդերներ, պոմպեր, բարձր 
ճնշման մաքրիչներ. խոհանոցային էլեկտրական 
մեքենաներ և լրասարքեր. սպասք լվացող 
մեքենաներ, լվացքի մեքենաներ, փոշեկուլներ, 
վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և լրասարքեր՝ 
ընդգրկված 7-րդ դասում.

դաս 9. չափման, ազդանշանման, 
կարգավորման էլեկտրական և էլեկտրոնային 
սարքեր և սարքավորումներ. հսկման 
մեխանիզմներ. ազդանշանների, տվյալների, 
պատկերների և ձայնի գրանցման, մշակ-
ման, հաղորդման, ընդունման և ցուցա-
դրման սարքեր. էլեկտրական և 
էլեկտրամագնիսական տվյալների կրիչներ, 
տեսախցիկներ, ցուցասարքեր, բարձրա-
խոսներ, ռադիո և հեռուստատեսային 
ալեհավաքներ, հեռախոսներ, ավտոմեքե-
նա ների ալեհավաքներ, դյուրատար ռադիո-
հեռախոսային ապարատներ. ավտո մեքե նաների 
հեռախոսներ, ազդա նշանային համակարգեր, 
դիրքավորման և նավարկության սարքեր 
վերգետնյա և օդային փոխադրամիջոցների և 
նավերի համար. բարձր հաճախականության 
գեներատորներ. էլեկտրականության մատա-
կարարման կայանքներ, էլեկտրական 
զտիչներ, կիսահաղորդչի բաղադրամասեր. 
օպտոէլեկտրոնային բաղադրամասեր. տպա-
գրական, խածատված և լուսարձակող 
սխեմաներ. ինտեգրալային սխեմաներ, ռելե-
ներ, դյուրահալ ապահովիչներ, էլեկտրա-
հաղորդիչներ էլեկտրական, էլեկտրոնային 
և օպտիկական ազդանշանների համար, 
մալուխային միացումներ, էլեկտրական 
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կոճակներ, լուսավորման ընդգրկույթի 
էլեկտրոնային կարգավորիչներ, էլեկտրա-
շար ժիչներ, տվիչներ, դետեկտորներ, 
փոխ անջատման սարքեր (կառավարման 
տուփեր), լուսագալվանական տարրեր և 
արևային մարտկոցներ. ավտոմեքենաների 
վերլուծիչներ, այն է՝ արտանետված 
գազերի,  արտանետված գազերի պինդ 
մասնիկների, խախտված համակարգի 
վերլուծության համար, ախտորոշման 
սարքեր և գործիքներ մոդելավորման 
համար, շարժիչների փորձարկիչներ, նորոգ-
ման և հավաքման արտադրամասերի 
փորձարկման սարքավորումներ մղիչ պոմ-
պերի, մեկնասարքերի և գեներատորների 
համար. մարտկոցներ, լիցքավորման սարքեր, 
կուտակչային փորձասարքեր, ուժեղա-
րարներ, փոխակերպիչներ, մալուխների 
կոճեր. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
հեռաչափեր և տեղորոշիչներ, բարձրաչափեր, 
անկյունաչափեր, թեքաչափեր, դետեկտորներ 
մետաղների և այլ նյութերի համար. 
համակարգիչներ ոռոգման համակարգման 
համար,  վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և 
լրասարքեր՝ ընդգրկված 9-րդ դասում.

դաս 11. օդաջեռուցիչներ, սննդամթերքի 
ջերմամշակման սարքեր, գրիլի ապարատներ, 
տաքացուցիչներ և հովացուցիչներ. 
գազային վառիչներ՝ ընդգրկված 11-րդ 
դասում. լուսարձակներ և լամպեր, ներառյալ 
փոխադրամիջոցների համար նախա-
տեսվածները. սառեցնող սարքեր և ապա-
րատներ. օդափոխության համակարգեր, 
մազերի չորուցիչներ, սուրճի ապարատներ, 
հագուստի չորուցիչներ, ռոստերներ, թխող 
վառարաններ, էլեկտրական ձվեփներ, 
տոստերներ, օդի լավորակման համակարգեր, 
հսկման և կարգավորման ապարատներ 
գազաջեռուցման համար. ցնցուղի ճկափողեր 
և գլխիկներ և այլ համապատասխան միացնող 
տարրեր. ոռոգիչ սարքեր և կայանքներ. 
վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և լրասարքեր՝ 
ընդգրկված 11-րդ դասում.

դաս 12. պահպանական համակարգեր 
փոխադրամիջոցներում տեղադրման համար, 
այն է՝ ամրագոտիների ձգիչ սարքեր, 
անվտագության բարձիկներ և ցուցիչներ, 

ներքին այրման շարժիչի գործարկման սարքեր, 
ապասառեցման կայանքներ դիմապակիների 
համար, ուժեղարարով արգելակներ և 
օդա ճնշական արգելակներ վերգետնյա 
և օդային փոխադրամիջոցների համար. 
չբլոկավորվող արգելակային համակարգեր. 
քարշաճիգերի կառավարման համակարգեր, 
փոխանցատուփերի կառավարման համա-
կարգեր, ավտովարման դինամիկայի կարգա-
վորման համակարգեր. դիմապակիների 
մաքրիչներ. ղեկային հիդրավլիկ մեխա-
նիզմներ վերգետնյա, օդային և ջրային 
փոխադրամիջոցների համար.  վերոհիշյալ 
ապրանքների մասեր և լրասարքեր՝ ընդգրկված 
12-րդ դասում.

դաս 37. ավտոմեքենաների, ավտո մե-
քե նաների ռադիոների, ռադիո ընդունա-
հաղորդիչների, ձեռքի սարքերի և մեքենաների, 
նորոգման և հավաքման արտադրամասերի 
սարքերի ու սարքավորումների, էլեկտրա-
կանություն արտադրող սարքերի, կենցաղային 
սարքերի և խոհանոցային կոմբայնների, 
ռադիոների և հեռուստացույցների, սանիտա-
րական միջոցների, ջերմակայանքների և 
օդի լավորակման կայանքների և կահույքի 
տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում և 
վերանորոգում. ավտոսպորտային իրադարձու-
թյունների ժամանակ ավտոմեքենաների 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20131600  (111) 21261
(220) 20.11.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 20.11.2023
(730) ՋիԷմ Կորեա Քամփնի, KR 
(442) 18.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և 

դրանց մասեր:
(740) Արեգ Պետրոսյան

_____________________
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(210) 20131601  (111) 21262
(220) 21.11.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 21.11.2023
(730) «Ջտ-ար գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Դավիթ-
Բեկի 83/12, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

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

դաս 4. նավթամթերքներ.
դսա 35. ավտոյուղերի ներմուծում և 

վաճառք. ավտոպահեստամասերի խանութներ.
դաս 37. սպասարկման կենտրոններ 

(ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասար-
կում).

դաս 39. բենզալցակայան:
_____________________

(210) 20131609  (111) 21263
(220) 22.11.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 22.11.2023
(730) «ՄոբլիՕՍ» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 3, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(526) «MOBILE OPERATION SOLUTIONS» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մոխ-
րա գույն և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. տեղեկատվության մշակման սար-
քավորումներ և համակարգիչներ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 42. համակարգչային ապարատների և 

ծրագրերի մշակում և կատարելագործում:
_____________________

(210) 20131629  (111) 21264
(220) 27.11.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 27.11.2023
(730) «Էյ էմ իրավաբանական ընկերություն» 
ՍՊԸ, Երևան, Սարյան փող., 6 շ., բն. 6, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

(526) «AM», «LAW FIRM», «ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» գրառումներն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ, մոխրագույն, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20131637  (111) 21265
(220) 28.11.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 28.11.2023
(730) «Ոսկե ջրաղաց» ՍՊԸ, 0005, Երևան, 
Բուռնազյան 4, AM 
(442) 18.12.2013
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(540) 

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

դաս 29. մարինացված բրոկկոլի.
դաս 30. ալյուր, սպիտակաձավար, շաքար, 

շաքարավազ, բրինձ, ոսպ, հնդկաձավար, 
հաճար, ձավար, լոբի, սիսեռ, եգիպտացորենի 
հատիկ, ոլոռ, բլղուր, պաքսիմատ:

_____________________

(210) 20131638  (111) 21266
(220) 29.11.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 29.11.2023
(730) «Համով» ՍՊԸ, Երևան, Օդեսսայի 2, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

(526) «ՊԱՍՏԱ», «PASTA», «ՄԱԿԱՐՈՆԵՂԵՆ» 
գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(511) 

դաս 30. մակարոնեղեն:
_____________________

(210) 20131640  (111) 21267
(220) 29.11.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 29.11.2023
(730) Նյու Լուք Լիմիթիդ, GB 
(442) 18.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ առևտրի խանութների 

կառավարում. բազմատեսակ կոսմետիկական 
միջոցների, արդուզարդի պարագաների, 
եղունգների լաքերի, եղունգների լաքերի 
հեռացման միջոցների, ակնոցների, արևային 
ակնոցների, ակնոցների պատյանների, արևային 
ակնոցների պատյանների, հպաոսպնյակների 
պատյանների, տուփերի և բռնիչների, 
բջջային հեռախոսների պատյանների, 
ոսկերչական իրերի, զարդերի, մատանիների, 
ականջօղերի, ապարանջանների, դաստակի 
ապարանջանների, բրելոկների (կախա-
զարդերի), կրծքազարդերի, մանյակների, 
ձեռքի, պատի կամ սեղանի ժամացույցների, 
բանալիների համար օղակների և 
կախազարդերի, զարդատուփերի, թանկար-
ժեք մետաղներից տուփերի, գրենական 
պիտույքների, անձնական օրգանայզերների, 
նոթբուքերի, օրագրերի, օրացույցների, կպչուն 
պիտակների, թղթե խորհրդանշանների 
և նույնականացման քարտերի, կանացի 
ձեռքի պայուսակների, քլաթչ պայուսակների, 
ուղեպայուսակների, հագուստի համար ճամ-
փորդական պայուսակների, ճամպրուկ ների, 
ուսապարկերի, լողափի պայուսակների, 
գնումների համար պայուսակների, սպորտային 
պայուսակների, արդուզարդի պարագաների 
համար (դատարկ) պիտոյատուփերի, 
արդուզարդի պայուսակների, կոսմետիկական 
պարագաների համար պայուսակների, 
դյուրատար համակարգիչների համար 
պայուսակների, քսակների, գրպանի 
դրամա պանակների, բանալու տուփերի և 
պատյանների (կաշվե իրեր), հովանոցների, 
հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկների, 
վերարկուների, բաճկոնակների, անձրևա-
նոցների, կոստյումների, զգեստների, 
սվիտեր ների, գործվածքեղենի (հագուստ), 
բլուզների, վերնաշապիկների, t-աձև շապիկ-
ների (կարճաթև շապիկներ), կարդի-
գանների (կոճկվող բրդե ժակետներ), 
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անդրավարտիքների, կիսաշրջազգեստների, 
ջինսերի, կիսավարտիքների, ներքնա-
զգեստների, վարտիքների, կրծկալների, 
գուլպեղենի, զուգագուլպաների, կանացի 
գուլպաների, կիսագուլպաների. անթև 
վերնաշապիկների, ննջազգեստների, տնային 
խալաթների, կեպիների, գլխակապերի, 
բերետների, շարֆերի, ձեռնոցների (հագուստ), 
թաթմանների, կիսաձեռնոցների (առանց 
մատների), գոտիների (հագուստ), կոշիկների, 
երկարաճիտ կոշիկների, մազակապերի, 
վարսերի ամրակների, մազերի սեղմիչների, 
մազերի գանգրացման հարմարանքների (ոչ 
էլեկտրական), դեկորատիվ ժապավենների, 
մազերի ժապավենների, կեղծամների, մազերի 
հատվածների հավաքում մի տեղում երրորդ 
անձանց համար՝ հնարավորություն տալով 
սպառողներին հարմար կերպով դիտել և գնել 
այդ ապրանքները հանրախանութներից, 
կատալոգներից, փոստային պատվեր ների 
միջոցով, կատալոգներից՝ հեռահաղոր-
դակցական միջոցներով կամ ինտերնետային 
կայքերից. հավատարիմ հաճախորդների 
հավելյալ պարգևների և խրախուսական 
ծրագրերի կազմակերպում, կառավարում և 
վերահսկում. գովազդ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20131642  (111) 21268
(220) 02.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 02.12.2023
(730) «Արմինե Բայրամյան» ՍՊԸ, Երևան, 
Գարեգին Նժդեհի 15, բն. 17, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

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

դաս 25. հագուստ՝ կանացի, մանկական և 
սպորտային. կոշկեղեն, գլխարկներ.

դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր:
_____________________

(210) 20131643  (111) 21269
(220) 03.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 03.12.2023
(730) «Շինկապիտալ hոմ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ծովակալ Իսակովի 48/1, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

_____________________

(210) 20131648  (111) 21270
(220) 03.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 03.12.2023
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց նարնջագույն, մոխրագույն, սև և դեղին 
գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20131649  (111) 21271
(220) 03.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 03.12.2023
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կանաչ, մոխրագույն, սև և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20131650  (111) 21272
(220) 03.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 03.12.2023
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 17.01.2014

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց մոռագույն, մոխրագույն, բորդո, սպիտակ 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20131651  (111) 21273
(220) 03.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 03.12.2023
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց նարնջագույն, մոխրագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20131652  (111) 21274
(220) 03.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 03.12.2023
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց դեղին, մոխրագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20131655  (111) 21275
(220) 04.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 04.12.2023
(730) «Ջի դիզայն» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 
պող. 54, 413, AM 

(442) 18.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

դաս 35. առևտուր, ներմուծում, գովազդ. 
գործերի կառավարում գործարարության 
աս պարեզում.    վարչարարական      գործունեու-
թյուն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյա կային ծառայություններ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծա ռա յություններ  և   հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
ար դյունաբերական վեր լուծումներ և հետա-
զոտություններ. համա կարգչային ապա րատ-
ների և ծրագրերի մշակում և կատա րելագործում:

_____________________

(210) 20131656  (111) 21276
(220) 04.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 04.12.2023
(730) «Ջի դիզայն» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 
պող. 54, 413, AM 
(442) 18.12.2013
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(540) 

(526) «G» տառը և «DESIGN GROUP» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ  չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սպիտակ 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. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառա յություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյու-
նաբերական վերլուծումներ և հե տա  զո-
տություններ. համա կարգ չային ապա րատների 
և ծրագրերի մշակում և կատա րելագործում:

_____________________

(210) 20131663  (111) 21277
(220) 05.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 05.12.2023
(730) «Ջիէնսի-Ալֆա» ՓԲԸ, Աբովյան 2201, 
Խաղաղության 1, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործարարության 

խթանում. գործերի կառավարում գործարա-
րության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. գործարարության ասպարեզում 
խրախուսական պարգևատրումների և 
լոյալության ծրագրերի կազմակերպում և 
կառավարում. գործարարական տեղա կա-
տվության ծառայություններ. փոստային 
պատվերների ծառայությունների վարչարա-
րական մշակում և կազմակերպում. 
գոր ծա րարական ներկայացման կազմա-
կերպում. գործարարական հետազոտում և 
զննում. գործարարական կանխատեսման 
ծառայություններ. գործարարական, գործավա-
րական և քարտուղարական ծառայությունների 
տրամադրում. նորությունների և ընթացիկ 
գործերի վերաբերյալ քաղվածքների և 
տեղեկատվության տրամադրում. գործարա-
րության նպատակներով ցուցահանդեսների 
կազմակերպում և անցկացում. մանրածախ 
առևտրի ծառայություններ. ապրանքների 
տեսականու հավաքում մի տեղում (բացա-
ռությամբ դրանց փոխադրումը) երրորդ 
անձանց համար՝ հնարավորություն տալով 
սպառողին հարմար կերպով դիտել և գնել 
այդ ապրանքները, որոնք տրամադրվում են 
օնլայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների 
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ 
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այլ միջոցներով. հեռահաղորդակցական, 
համակարգչային, էլեկտրոնային և էլեկ-
տրական ապրանքների, դրանց մասերի, 
կցամասերի և լրասարքերի, տվյալների 
քարտերի, անվտանգության սարքերի ու 
սարքավորումների, հագուստի, կոշկեղենի, 
գլխարկների, պարագաների, գործվածքեղենի, 
սեղանի սպիտակեղենի, ճամպրուկների ու 
պայուսակների, տպագրական նյութերի ու 
թղթագրենական պիտույքների, նվերի համար 
պարագաների, խաղալիքների, խաղերի և 
սպորտային սարքավորումների, ոսկերչական 
իրերի, ժամանակաչափ սարքերի, կենցաղային 
սարքավորումների ու կահկարասու, կահույքի 
ու կահավորման իրերի, կոսմետիկական ու 
անձնական խնամքի պարագաների, ընդհանուր 
դեղատնային ապրանքների, մաքրող միջոց-
ների, առողջապահական ապրանքների, 
մարդկանց համար սննդամթերքի ու նպա-
րեղենի, խմիչքների ու ընպելիքների հավաքում 
մի տեղում՝ հնարավորություն տալով սպա ռողին 
հարմար կերպով դիտել և գնել այդ ապ րանք-
ները. աճուրդային վաճառք ինտեր նետի 
միջոցով. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում ինտերնետի 
միջոցով վաճառքի իրականացման համար. 
սպառման առարկաների մատակարարման 
ու խթանման և ապրանքների ընտրման ու 
ցուցադրման վերաբերյալ տեղեկատվության 
և խորհրդատվության տրամադրում. սպառ-
ման առարկաների ու ապրանքների 
պոտենցիալ գնորդներին տեղեկատվության և 
խորհրդատվության տրամադրում. տվյալների 
հավաքում և վերագրանցում. գովազդների 
հավաքում` ինտերնետում որպես վեբ–էջեր 
օգտագործման համար. տեղեկագրերի հավա-
քում ինտերնետում տպագրելու համար. 
ապրանքների ու ծառայությունների գովազդի 
համար վեբ–կայքերում տարածքի տրամա-
դրում. հեռախոսային ինքնապատասխանիչի 
և հաղորդագրությունների մշակման ծառա-
յություններ. հեռախոսազանգերի կայանների 
գործարկում. հեռակառավարման կայանների 
գործարկում. տվյալների կառավարում և 
էլեկտրոնային գույքագրում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակցություն. հեռախոսների, շարժական 
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, 

հաղորդագրությունների հավաքման և 
փոխանց ման, ռադիոփեյջինգի, հեռա խոսա-
կանչի երթուղու փոփոխման, ինքնա պա-
տասխանիչի, տեղեկատուի և էլեկտրոնային 
փոստի ծառայություններ. ձայնի, 
տվյալների, պատկերների, երաժշտության 
և տեղեկատվության փոխանցում, տեղ 
հասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային հաղոր-
դագրությունների տեղ հասցնում. օնլայն 
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության 
վերաբերյալ. տվյալների միջփոխանակման 
ծառայություններ. տվյալների փոխանցում 
հեռահաղորդակցության միջոցով. արբան-
յա կային կապի ծառայություններ. հեռ-
արձակման ծառայություններ. ռադիո 
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու 
ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ 
ծրագրերի հեռարձակում կամ հաղորդում. 
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվյալների 
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա 
բովանդակության հեռարձակում և տեղ 
հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցական 
ցանցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն-
ների ծա  ռա յու թյուններ. տեսակոնֆերանսների 
ծա ռա յություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յու թյուններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և այլ 
տվյալների հեռահաղորդակցություն. օգտա-
գործողներին ինտերնետ մուտքի տրամադրում. 
ինտերնետին կամ տվյալների բազաներին 
հեռահաղորդակցական միացումների կամ 
կապուղիների տրամադրում. օգտագործողնե-
րին ինտերնետ մուտքի տրամադրում (պրովայ-
դերների ծառայություններ). էլեկտրո նային 
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և 
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում. 
ինտերնետում թվային երաժշտության վեբ-
կայքերին մուտքի տրամադրում. ինտերնետում 
MP3 վեբ-կայքերին մուտքի տրամադրում. 
հեռահաղորդակցության միջոցով թվային 
երաժշտության տեղ հասցնում. այլ 
օպերատորներին հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
որոնման միջոցների գործարկում և 
տրամադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. հաղորդագրությունների 
ու պատ կերների համակարգչայնացված 
փոխան ցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
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միջոցով. նորությունների գործակալությունների 
ծառայություններ. նորությունների և ընթա-
ցիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղե կատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի 
վարձում, վարձույթ և վարձակալություն. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն:

_____________________

(210) 20131664  (111) 21278
(220) 05.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 05.12.2023
(730) «Ջիէնսի-Ալֆա» ՓԲԸ, Աբովյան 2201, 
Խաղաղության 1, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործարարության 

խթանում. գործերի կառավարում գործարա-
րության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարե-
զում. գործարարության ասպարեզում խրախու-
սական պարգևատրումների և լոյալության 
ծրագրերի կազմակերպում և կառավարում. 
գործարարական տեղակատվության ծառա-
յու թյուններ. փոստային պատվերների ծառա-
յությունների վարչարարական մշակում և 
կազմակերպում. գործարարական ներկայաց-
ման կազմակերպում. գործարարական 
հե տա զոտում և զննում. գործարարական կան-
խատեսման ծառայություններ. գործարարական, 
գործավարական և քարտուղարական ծառայու-

թյունների տրամադրում. նորությունների և 
ընթացիկ գործերի վերաբերյալ քաղվածքների 
և տեղեկատվության տրամադրում. գործա-
րարության նպատակներով ցուցահանդեսների 
կազմակերպում և անցկացում. մանրածախ 
առևտրի ծառայություններ. ապրանքների 
տեսականու հավաքում մի տեղում (բացա-
ռությամբ դրանց փոխադրումը) երրորդ 
անձանց համար՝ հնարավորություն տալով 
սպառողին հարմար կերպով դիտել և գնել 
այդ ապրանքները, որոնք տրամադրվում են 
օնլայն ռեժիմում համակարգչային տվյալների 
բազաների կամ ինտերնետի միջոցով կամ 
այլ միջոցներով. հեռահաղորդակցական, 
համակարգչային, էլեկտրոնային և էլեկտրա-
կան ապրանքների, դրանց մասերի, 
կցամասերի և լրասարքերի, տվյալների 
քարտերի, անվտանգության սարքերի ու 
սարքավորումների, հագուստի, կոշկեղենի, 
գլխարկների, պարագաների, գործվածքեղենի, 
սեղանի սպիտակեղենի, ճամպրուկների ու 
պայուսակների, տպագրական նյութերի ու 
թղթագրենական պիտույքների, նվերի համար 
պարագաների, խաղալիքների, խաղերի և 
սպորտային սարքավորումների, ոսկերչական 
իրերի, ժամանակաչափ սարքերի, կենցաղային 
սարքավորումների ու կահկարասու, կահույքի 
ու կահավորման իրերի, կոսմետիկական ու 
անձնական խնամքի պարագաների, ընդհանուր 
դեղատնային ապրանքների, մաքրող միջոց-
ների, առողջապահական ապրանքների, 
մարդկանց համար սննդամթերքի ու նպա-
րեղենի, խմիչքների ու ընպելիքների հավաքում 
մի տեղում՝ հնարավորություն տալով սպա ռողին 
հարմար կերպով դիտել և գնել այդ ապրանք-
ները. աճուրդային վաճառք ինտերնետի 
միջոցով. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում ինտերնետի 
միջոցով վաճառքի իրականացման համար. 
սպառման առարկաների մատակարարման 
ու խթանման և ապրանքների ընտրման ու 
ցուցադրման վերաբերյալ տեղեկատվության 
և խորհրդատվության տրամադրում. սպառ-
ման առարկաների ու ապրանքների 
պոտենցիալ գնորդներին տեղեկատվության և 
խորհրդատվության տրամադրում. տվյալների 
հավաքում և վերագրանցում. գովազդների 
հավաքում` ինտերնետում որպես վեբ–էջեր 
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օգտագործման համար. տեղեկագրերի 
հավաքում ինտերնետում տպագրելու համար. 
ապրանքների ու ծառայությունների գովազդի 
համար վեբ–կայքերում տարածքի տրամադրում. 
հեռախոսային ինքնապատասխանիչի և հաղոր-
դագրությունների մշակման ծառայություններ. 
հեռախոսազանգերի կայանների գործարկում. 
հեռակառավարման կայանների գործարկում. 
տվյալների կառավարում և էլեկտրոնային 
գույքագրում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակցություն. հեռախոսների, շարժական 
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, 
հաղորդագրությունների հավաքման և 
փոխանցման, ռադիոփեյջինգի, հեռա-
խո սականչի երթուղու փոփոխման, 
ինքնա պա տասխանիչի, տեղեկատուի և էլեկ-
տրոնային փոստի ծառայություններ. ձայնի, 
տվյալների, պատկերների, երաժշտության 
և տեղեկատվության փոխանցում, տեղ 
հասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների տեղ հասցնում. օնլայն 
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության 
վերաբերյալ. տվյալների միջփոխանակման 
ծառայություններ. տվյալների փոխանցում 
հեռահաղորդակցության միջոցով. արբան-
յակային կապի ծառայություններ. հեռ-
արձակման ծառայություններ. ռադիո 
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու 
ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ 
ծրագրերի հեռարձակում կամ հաղորդում. 
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվյալների 
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա 
բովանդակության հեռարձակում և տեղ 
հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցական 
ցանցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն-
ների ծա ռա յու թյուն ներ. տեսակոնֆերանսների 
ծա ռա յություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յու թյուններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և այլ 
տվյալների հեռահաղորդակցություն. օգտա-
գործողներին ինտերնետ մուտքի տրամադրում. 
ինտերնետին կամ տվյալների բազաներին 
հեռահաղորդակցական միացումների կամ 
կա պու ղի ների տրամադրում. օգտագործող-
ներին ինտերնետ մուտքի տրամադրում (պրո-
վայդերների ծառայություններ). էլեկտրոնային 
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և 
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում. 

ինտերնետում թվային երաժշտության վեբ-
կայքերին մուտքի տրամադրում. ինտերնետում 
MP3 վեբ-կայքերին մուտքի տրամադրում. 
հեռահաղորդակցության միջոցով թվային 
երաժշտության տեղ հասցնում. այլ 
օպերատորներին հեռահաղորդակցական 
ենթա կառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
որոն ման միջոցների գործարկում և 
տրամադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված 
փո խանցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
միջոցով. նորությունների գործակալությունների 
ծառայություններ. նորությունների և 
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի 
վարձում, վարձույթ և վարձակալություն. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն:

_____________________

(210) 20131672  (111) 21279
(220) 06.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 06.12.2023
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
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ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ  ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխախոտի 
համար. լուցկու տուփեր. ծամելու ծխախոտ. 
հոտ քաշելու ծխախոտ. ծխախոտամաններ. 
ծխամորճեր. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները և պապիրոսները փաթաթելու 
համար. սիգարետի զտիչներ. առանց ծխախոտի 
պապիրոսի պարկուճի մասեր. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
պապիրոսների համար:

_____________________

(210) 20131690  (111) 21280
(220) 10.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 10.12.2023
(730) «Երևանյան կոնյակի տուն» ՍՊԸ, Երևան, 
Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի), գինիներ, 
օղի, վիսկի, լիկյորներ, մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային խմիչքներ, սպիրտային 
էքստրակտներ, սպիրտային էսենցիաներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20131691  (111) 21281
(220) 10.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 10.12.2023
(730) «Երևանյան կոնյակի տուն» ՍՊԸ, Երևան, 
Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի), գինիներ, 
օղի, վիսկի, լիկյորներ, մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային խմիչքներ, սպիրտային 
էքստրակտներ, սպիրտային էսենցիաներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20131692  (111) 21282
(220) 10.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 10.12.2023
(730) Մարատ Ագաբաբով, RU 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի).
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

57

ՄԱՍ 1

57

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 4 

25 .04 . 20 14

(210) 20131723  (111) 21283
(220) 17.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 17.12.2023
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի 
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
նարնջագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20131733  (111) 21284
(220) 18.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 18.12.2023
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20131740  (111) 21285
(220) 19.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 19.12.2023
(730) «Արպակտ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 
1/271, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

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

դաս 5. մանկական սնունդ. 
դաս 12. մանկական նստատեղեր՝ 

մեքենայում տեղադրելու համար. անվադողեր. 
մանկական սայլակներ.

դաս 16. գրենական պիտույքներ, 
մանկական տակդիրներ.

դաս 18. կաշվից, արհեստական կաշվից, 
գործվածքից, ծղոտից, պլաստիկից և ռետինից 
պատրաստված պայուսակներ.

դաս 20. կերակրասեղաններ, ճաղափա-
կոցներ (մանեժներ) և օրորոցներ.

դաս 21. լոգարաններ.
դաս 25. հագուստ, կոշիկ, աքսեսուարներ.
դաս 26. պլաստմասսայից, գործվածքից և 

կտորից պատրաստված մազակալներ.
դաս 28. փայտից, ռետինից, պլաստ-

մասսայից, թղթից, մետաղից, գործվածքից և 
պլյուշից պատրաստված խաղալիքներ. սեղանի 
խաղեր. սքեյթեր. հեծանիվներ. սահնակներ, 
չմուշկներ, սքութերներ:

_____________________

(210) 20131757  (111) 21286
(220) 23.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 23.12.2023
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(730) Վարուժան Դեկերմենջյան, Երևան, Նալ-
բանդյան փ., շ. 7/1, բն. 50, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. առևտուր, նորմուծում, գովազդ. 

գործերի կառավարում գործարարության 
աս պարեզում. վարչարարական գործունեու-
թյուն գործարարության ասպարեզում. գրա-
սենյակային ծառայություններ.

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

_____________________

(210) 20131758  (111) 21287
(220) 23.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 23.12.2023
(730) Վարուժան Դեկերմենջյան, Երևան, Նալ-
բանդյան փ., շ. 7/1, բն. 50, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. առևտուր, նորմուծում, գովազդ. 

գործերի կառավարում գործարարության 
ասպարեզում. վարչարարական գործունեու-

թյուն գործարարության ասպարեզում. գրասեն-
յակային ծառայություններ.

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

_____________________

(210) 20131773  (111) 21288
(220) 26.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 26.12.2023
(730) «Ձուլակենտրոն» ԲԲԸ, ք. Չարենցավան, 
Ս. Մելտոնյան 3, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոց:
_____________________

(210) 20131786  (111) 21289
(220) 28.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 28.12.2023
(730) «Կլեոպատրա» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գյուղ Վերին Արտաշատ, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 16. տպագրական արտադրանք. 

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

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

_____________________

(210) 20131787  (111) 21290
(220) 28.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 28.12.2023
(730) «Կլեոպատրա» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գյուղ Վերին Արտաշատ, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

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

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ նյութեր բուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփա պատ-
ճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտա-
հանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա նիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ.

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 (բացա-
ռությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

_____________________

(210) 20131788  (111) 21291
(220) 28.12.2013 (151) 01.04.2014
   (181) 28.12.2023
(730) «Կլեոպատրա» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գյուղ Վերին Արտաշատ, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

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

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ նյութեր բուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
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սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփա-
պատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտա-
հանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ.

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 (բացա-
ռությամբ սարքավորումների). պլաստ մասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

_____________________

(210) 20130014  (111) 21292
(220) 11.01.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 11.01.2023
(730) Վիքթորիա`ս Սիքրիթ Սթորզ Բրենդ 
Մենեջմենթ, Ինք., Դելավեր նահանգի կոր-
պորացիա, US 
(442) 06.02.2013
(540) 

(511) 
դաս 41. զվարճության նպատակով 

նորաձևության շոուների կազմակերպում և 
ներկայացում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20130875 (111) 21293
(220) 27.06.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 27.06.2023
(730) Վիգեն Սիմոնյան, Երևան, Կորյունի 7/1, 
բն. 2, AM 
(442) 18.07.2013
(540) 

(526) Բացի «COUPONS» բառից և «ԶԵՂՉԵՐԻ 
ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ» արտահայտությունից մնա-
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, կապույտ, մանուշակագույն, կար-
միր, կանաչ, սպիտակ, մոխրագույն և սև գու-
նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. ներառյալ երրորդ 
անձանց ապրանքների և ծառայությունների 
առաջխաղացումը նրանց առաջարկած զեղչի 
կտրոնների և ակցիաների մասին ինտերնետում 
տեղեկատվության տրամադրման միջոցով. 
գովազդային նյութերի մշակում և տարածում 
ինտերնետի միջոցով. երրորդ անձանց 
առաջարկած զեղչի կտրոնների և ակցիաների 
մասին տեղեկատվության տարածում ինտեր-
նետի միջոցով.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. զեղչի 
կտրոնների և ակցիաների մասին նորու-
թյուններ տրամադրող ինտերնետային կայքի 
ծառայություններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20130908 (111) 21294
(220) 04.07.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 04.07.2023
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(730) Սամսունգ Էլեքթրոնիքս Քո., ԼԹԴ., KR 
(442) 06.08.2013
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրեր` տեսա- 

և լսողական ազդանշանների կոդավորման ու 
կոդազերծման համար. ձայնի կատարե-
լագործման (բարելավման) նմանակային և 
թվային համակարգչային ծրագրեր` տեսա- և 
լսողական ազդանշանների, ֆայլերի և ձայնի 
մշակման, գրանցման, ներանցման, ստացման, 
հաղորդման, վերարտադրման և պահման 
համար. ձայնի ուժեղարարներ. բարձրախոսներ. 
համապիտանի հաջորդական հաղորդաձող 
(USB) ֆլեշ-հիշողության դատարկ կուտակիչներ. 
ներկառուցված տեսա-լսողական անլար 
ընդունիչներ և էլեկտրոնային կցադրման 
կայաններ` էլեկտրոնային գրքերի, պլան-
շետային համակարգիչների, mp3 խաղար-
կիչների, mp4 խաղարկիչների, բջջային 
(շարժական) հեռախոսների և սմարթֆոնների 
համար. տեսախցիկներ. համակարգչային ու 
շարժական սարքերի ծրագրեր` վիջեթները և 
բջջային (շարժական) հեռախոսների հավել-
վածներն անձնավորելու համար. 
համակարգչային ծրագրերի հավելվածներ 
մասնավորապես` ձայնի ճանաչման համա-
կարգչային ծրագրեր, բջջային (շարժական) 
հեռախոսների, շարժական մեդիա խաղար-
կիչների և գրպանի համակարգիչների համար. 
համակարգչային խաղային ծրագրեր. համա-
կարգիչների մոնիտորներ. համակարգ չային 
ցանցի համակենտրոնիչներ, փոխար կիչներ և 
երթուղարարներ. շարժական հեռախոսների 
և(կամ) շարժական համա կարգիչների վրա 
ներկառուցված համա կարգչային ծրագրեր, 
որոնք թույլ են տալիս օգտատերերին խաղալու 
և բեռնելու էլեկտրոնային խաղեր, լսելու և 
բեռնելու զանգի ձայներ ու երաժշտություն, և 
դիտելու ու բեռնելու էկրանապահներ ու 
պաստառներ. համակարգչային ծրագրեր 
կենցաղային սարքերի կառավարման համար. 
համակարգչային ծրագրեր ակնթարթային 
հաղորդագրությունների փոխանակման, էլ. 
փոստերի և կոնտակտային տվյալների 
ուղարկման ու ստացման, գրաֆիկների և 

կոնտենտների տարածման համար. համա-
կարգչային ծրագրեր` ընթերցանության համար 
նախատեսված տարբեր թվային կոնտենտների, 
մասնավորապես` թվային էլեկտրոնային 
գրքերի, թվային էլեկտրոնային լրագրերի, 
դիսերտացիաների և թվային էլեկտրոնային 
ամսագրերի կառավարման և կազմակերպման 
համար. համակարգչային ծրագրեր անձնական 
տեղեկությունների կառավարման համար.  
համակարգչային ծրագրեր մուլտիմեդիա 
ֆայլերի վերարտադրման, տարածման և 
կառավարման համար. համակարգչային 
ծրագրեր երաժշտության գնման, բեռնման, 
վերարտադրման կամ լսման համար. 
համակարգչային ծրագրեր ընթերցանության 
համար նախատեսված թվային կոնտենտների, 
մասնավորապես` թվային էլեկտրոնային 
գրքերի, թվային էլեկտրոնային լրագրերի, 
դիսերտացիաների, թվային էլեկտրոնային 
ամսագրերի և էլեկտրոնային խաղերի գնման, 
բաժանորդագրման, բեռնման, վերարտադրման 
կամ լսման համար. համակարգչային ծրագրեր 
ճանապարհորդական տեղեկատվական համա-
կարգերի համար` ճամփորդական խորհրդի և 
հյուրանոցների, ուղենիշերի, թանգարանների, 
հասարակական տրանսպորտի, ռեստորանների 
և ճանապարհորդության ու տրանսպորտի 
վերաբերյալ այլ տեղեկատվության տրա-
մադրման կամ մատուցման համար. 
համակարգչային ծրագրեր տեքստի, աուդիո 
ֆայլերի, վիդեո ֆայլերի և համակարգչային 
խաղային ծրագրերի` կապված հեռուստացույցի, 
համակարգիչների, երաժշտական խաղարկիչ-
ների, տեսախաղարկիչների, մեդիախաղար-
կիչների և բջջային (շարժական) հեռախոս ների 
հետ, գրանցման, կազմակերպման, փոխանց-
ման, շահարկման և վերանայման համար. 
համակարգչային ծրագրեր տվյալների 
էլեկտրոնային բազայում համակարգչային 
ծրագրերի որոնման, դիտման և գնման համար. 
համակարգչային ծրագրեր արբանյակի և 
գլոբալ դիրքավորման համակարգի (GPS) 
նավագնացական համակարգերի միջոցով 
նավագնացության, երթուղիների և ճանա-
պարհորդությունների պլանավորման և էլեկ-
տրո նային քարտեզագրման համար. 
հա մա կարգչային ծրագրեր, որոնք առաջարկում 
են գրչով մուտքագրման ամենահարմար 
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հավելվածները շարժական սարքերի համար. 
համակարգչային ծրագրեր` համացանց ու 
տարբեր հավելվածներ մուտքի համար. 
համակարգչային ծրագրեր, որոնք պետք է 
օգտագործվեն էլեկտրոնային քարտեզների 
բեռնման ու դիտման համար. համակարգչային 
ծրագրեր` խմբագրելու համար շարժական 
սարքերում պահված ամենօրյա գործու-
նեությունը, հասցեների գրքույկը, օրացույցը, 
նշումները և մուլտիմեդիա կոնտենտները. 
համակարգչային ծրագրեր, որոնք հնարա-
վորություն են տալիս կատարելու էլեկտրոնային 
զանգվածային լրատվական միջոցների և 
տեղեկատվության հեղինակային մշակում, 
հրապարակում, վերբեռնում, բեռնում, հաղոր-
դում, ստացում, խմբագրում (մոնտաժում), 
ջնջում, կոդավորում, կոդազերծում, վեր-
արտադրում, պահում, կազմակերպում, ցուցա-
դրում, ներկայացում, նշում, բլոգերի վարում և 
(կամ) տարածում համացանցի, տեղական 
ցանցի կամ հեռահաղորդակցման ցանցի 
միջոցով. համակարգչային ծրագրեր, որոնք 
հնարավորություն են տալիս օգտատերերին 
պատրաստելու (կազմելու) և տարածելու 
աուդիո, վիդեո, տեքստային և այլ մուլտիմեդիա 
կոնտենտներ, մասնավորապես՝ երաժշտություն, 
համերգներ, տեսանյութեր, ռադիո, հեռուս-
տատեսություն, նորություններ, սպորտային 
մրցումներ, խաղեր, մշակութային իրադար-
ձություններ և ժամանցային և կրթական   
ծրագրեր կապի ցանցի միջոցով. համա-
կարգչային ծրագրեր՝ ստանալու, տեղափոխելու, 
կոդավորելու, կոդազերծելու, վերծանելու, 
ծածկագրելու, հաղորդելու, բազմակի հաղոր-
դելու (multiplex), առանձին ֆայլերում 
առանձնացնելու և մշակելու վիդեոն, ձայնը և 
տեքստը թվային ֆորմատում` փոխանցելու 
համար հեռուստատեսային և այլ տեսահա-
ղորդումների ծրագրավորումը համապա-
տասխան վիդեո սարքերին` հեռուստատեսային 
հաղորդումների տարածման համար` հեռուս-
տացույցով և համակարգիչների մոնիտորներով 
դիտելու համար. համակարգչային ծրագրեր, 
որոնք օգտագործվում են բարձրացնելու և 
օպտիմալացնելու համար աուդիո և վիդեո 
ձայնը. համակարգիչներ. թվային տեսախցիկներ 
(ֆոտոխցիկներ). թվային լուսանկարչական 
ալբոմներ ցուցադրելու համար թվային 
նկարներ, տեսահոլովակներ և երաժշտություն. 

լուսանկարի թվային շրջանակներ` ցուցադրելու 
համար թվային նկարներ, տեսահոլովակներ և 
երաժշտություն. թվային հեռուստատեսային 
կցուրդներ, մասնավորապես` թվային մեդիա 
ֆայլերի ընդունիչներ և կոդազերծիչներ, 
մալուխային հեռուստատեսության փոխար-
կիչներ, իթերնեթ (Ethernet) կապի միջոցով 
մուլտիմեդիական հոսքերի փոխանցման 
փոխարկիչներ. բեռնավորվող թվային 
պատկերներ, մասնավորապես` լուսանկար-
չական կամ տեսապատկերներ ճարտարա-
պետության, բալետի դերասանների, 
զգեստ ների, երաժշտական գործիքների, 
բեմազարդանկարների, կապի սարքա-
վորումների, ձայնային ալիքների, քաղաքական 
գործիչների, աղքատության, Գերմանիայի, 
լեռների, լճերի, ապարային շերտերի, 
զինվորների, պատմական անձնավո րու-
թյունների ու վայրերի, դատարանների, 
իրավաբանների, դատական տեսարանների, 
դատավորների, հանցագործների, ձեռագրերի, 
գրքերի, կազմման արվեստի, նվագախմբերի, 
ռոք նվագախմբերի, երգիչների, կիթառա-
հարների, կիթառների, փիլիսոփաների, 
տպագրահաստոցների, լրագրերի, ընթերցա-
սրահների, լաբորատորիաների, գիտական 
լաբորատորիաների, տիեզերքի, մոլորակների, 
գալակտիկաների, լուսնի, բույսերի, այլ-
մոլորակայինների, տիեզերանավերի, գիտա-
ֆան տաստիկ արարածների, ավտոմեքենաների 
ու համակարգիչների բնագավառից. բեռնա-
վորվող զանգի ձայներ բջջային (շարժական) 
հեռախոսների և պլանշետային համակա-
գիչների համար. DVD խաղարկիչներ. 
էլեկտրոնային գրատախտակներ. ֆաքսի-
միլային ապարատ ներ. կոշտ սկա-
վառակակիրներ. հեռախոսային ներքին ցանցի 
ցանցային հեռախոսների տերմինալներ 
հեռախոսային կապի միացման համար. 
համացանցի արձանագրության հեռախոսներ. 
համացանցի արձանագրության անհատական 
օգտագործման հեռախոսային համակարգի 
(PBX) կոմուտատորներ. ցանցային հեռա-
խոսների կառավարման համակարգչային 
ծրագրեր. ցանցային հեռախոսների կոմուտա-
տորներ. տեղական ցանցի (LAN) փոխարկիչներ. 
բջջային հեռախոսների համար հավելվածների 
համակարգչային ծրագրեր. բջջային 
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(շարժական) հեռախոսների, սմարթֆոնների և 
պլանշետային համակարգիչների աքսեսուար-
ներ, մասնավորապես` կուտակիչներ,  
էլեկտրական կուտակիչների լիցքավորման 
սարքեր, տվյալների փոխանցման մալուխներ, 
ականջակալներ, հեռախոսի ականջակալներ, 
լիցքավորման սարքեր մեքենայի մեջ 
օգտագործելու համար, կաշվե պատյաններ 
հարմարեցված բջջային (շարժական) հեռա-
խոսներին, սմարթֆոններին և պլանշետային 
համակարգիչներին, սողնակով փակվող 
պատյաններ բջջային (շարժական) հեռա-
խոսների, սմարթֆոնների և պլանշետային 
համակարգիչների համար, բարձր կապի 
հավաքակազմ և պատյան-մակադրակներ 
հարմարեցված բջջային (շարժական) 
հեռախոսներին, սմարթֆոններին և պլան-
շետային համակարգիչներին, ասեղներ, 
կցադրման աուդիո կայաններ, էկրանների 
պաշտպանիչ ժապավեններ հարմարեցված 
բջջային (շարժական) հեռախոսներին, 
սմարթֆոններին, պլանշետային համակարգիչ-
ներին և շարժական բարձրախոսներին. 
բջջային (շարժական) հեռախոսների կառա-
վարման համակարգչային ծրագրեր. բջջային 
(շարժական) հեռախոսներ. MP3 խաղարկիչներ. 
ցանցային մուտքի սերվերի սարքավորանք. 
ցանցային մուտքի սերվերի կառավարման 
համակարգչային ծրագրեր. օպտիկական 
սկավառակակիրներ. օպտիկական սկավա-
ռակների խաղարկիչներ. անձնական թվային 
օգնականներ (PDAs). շարժական համակար-
գիչներ. շարժական մեդիա խաղարկիչներ. 
տպիչներ համակարգիչների համար. կիսա-
հաղորդիչներ (չիպեր). սմարթֆոններ. ստերեո 
աուդիո բարձրախոսներ. ասեղներ էլեկտրո-
նային շարժական սարքերի համար. 
պլանշետային համակարգիչների կառավարման 
համակարգչային ծրագրեր. պլանշետային 
համակարգիչներ. հեռախոսներ. հեռախոսներ, 
որոնք օգտագործվում են որպես տերմինալներ 
համացանցի արձանագրության (IP) անհա-
տական օգտագործման հեռախոսային 
համակարգի (PBX) համար. հեռուստա-
ընդունիչներ. եռաչափ (3D) քթակնոցներ 
(պենսնե). լայնամասշտաբ ցանցի (WAN) 
երթուղարարներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131102  (111) 21295
(220) 08.08.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 08.08.2023
(730) ԼԳ Լայֆ Սայընսիզ, Լթդ., KR 
(442) 20.09.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

ներառյալ նատրիումի hիալուրոնատ. 
ակնաբուժական վիրաբուժության, ներառ-
յալ կատարակտայի վիրաբուժության 
(ներակնային ոսպնյակի իմպլանտացիա), 
կերատոպլաստիկայի, գլաուկոմայի վիրաբու-
ժության ոլորտում օգտագործվող օժանդակ 
պատրաստուկներ. դեղագործական պատ-
րաս տուկներ ծնկների դեֆորմացիոն 
օստեոարթրիտի կամ ուսերի պերիարթրիտի 
բուժման համար. հակաբիոտիկներ. 
ախտահանիչ միջոցներ. դեղագործական 
պատրաստուկներ շնչառական օրգանների 
համար. ամինաթթուներ  բուժական նպա-
տակ ների համար. դեղագործական պատ-
րաստուկներ մարսողական օրգանների 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
մարմնական վնասվածքների համար:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20131228  (111) 21296
(220) 13.09.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 13.09.2023
(730) Փլանթաժե Քոնֆեքսան ի Քոմերսիո դի 
Րոփաշ ԼԹԴԱ., BR 
(442) 06.11.2013
(540) 
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(511) 
դաս  25. հագուստ և սպորտային հագուստ, 

մասնավորապես` անձրևանոցներ, վզպատներ, 
գոտիներ, գլխակապեր (գլխի ծածկոցներ), 
մանտոներ (կանացի լայն վերարկուներ, 
հիմնականում մորթեղենից), բաճկոններ, 
զգեստներ, բլուզներ, կիսաթև մայկաներ, 
ուսկապերով մայկաներ, վարտիքներ 
(փոխաններ), շապիկներ, շրջազգեստներ, 
բանվորական բլուզներ, շորտեր, հագնելու 
սպիտակեղեն, սվիտերներ, կրծկալներ, 
բիկինիներ, սարոնգներ, պոնչոներ, բոլե-
րոներ, տունիկաներ, տոպեր. կոշկեղեն, 
մասնավորապես` տնային (կիսա)կոշիկներ, 
կիսակոշիկներ, կոշիկներ, սանդալներ 
(ոտնամաններ), կեդեր։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131235  (111) 21297
(220) 13.09.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 13.09.2023
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 04.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. ոչ 
բուժական արդուզարդի պարագաներ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20131313  (111) 21298
(220) 28.09.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 28.09.2023
(730) «Զեթ ընդ Էյ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4-րդ 
փ., 19 շ., թիվ 5, AM 
(442) 18.10.2013
(540) 

(526) «STORES» բառն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

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

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. կոսմետիկայի, օծանելիքների 
և օծանելիքների պարագաների, օճառների, 
եթերային յուղերի, խունկերի, բուրավետ 
փայտերի, անուշաբույր չորացված բույսերի, 
մարմնի և մազերի խնամքի և բուժման լոսյոնների 
և պատրաստուկների, ատամի փոշիների և 
մածուկների, սպիտակեղենը բուրումնավետ 
դարձնելու համար անուշահոտ պարագաների, 
լոգանքի յուղերի, կոշիկների քսուքների, 
կաշվի քսուքների, մոմերի, բուրումնավետ 
մոմերի, ձեռքի գործիքների և պարագաների, 
դանակավոր իրերի, սառը զենքերի, 
պատառաքաղների և գդալների, ածելիների, 
լուսանկարչական սարքերի, լուսանկարչական 
սարքերի պատյանների, տեսախցիկների, 
տեսախցիկների պատյանների, ակնոցների և 
հպաոսպնյակների (լինզաների) պատյանների, 
քնելու համար աչքերի ծածկոցների, 
ակնոցների շրջանակների, ակնոցների, 
արևային ակնոցների, ակնոցների համար 
նախատեսված շղթաների, սպորտային 
պաշտպանիչ ակնոցների, հեռադիտակների, 
պաշտպանիչ սպորտային սաղավարտների, 
հեռախոսների, բջջային հեռախոսների, 
ռացիաների, ականջակալների, բջջային 
հեռախոսների պատյանների, երաժշտություն 
լսելու համար նախատեսված ականջակալների, 
լազերային սկավառակների (ձայնային, 
տեսաձայնային), էլեկտրոնային օրագրերի, 
լազերային սկավառակների համար 
նախատեսված փոքր նվագարկիչների, 
նոութբուքերի, ձայներիզների, էլեկտրոնային 
հրատարակությունների (ներբեռնվող), գրպանի 
հաշվիչների, տրանսպորտային միջոցների 
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նավագնացական համակարգերի (մեքենայի 
բորտ համակարգիչների), մկնիկների 
(տվյալների վերամշակող սարքավորումների), 
մկնիկի գորգերի, համակարգիչների հիշո-
ղության սարքերի, կշեռքների, քայլաչափերի, 
ջերմաստիճանի ցուցիչների, ձվի եփման 
ժամանակաչափերի (ավազային ժամա-
ցույցների), մագնիսների և դեկորատիվ 
մագնիսների, լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքերի, ազնիվ մետաղների և դրանց 
համաձուլվածքների, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրերի, ոսկերչական 
իրերի, զարդերի, թանկարժեք քարերի, 
ժամացույցների և այլ ժամանակաչափ սարքերի, 
թղթի, ստվարաթղթի և դրանցից պատրաստված 
իրերի, տպագրական արտադրանքի, կազմա-
րարական աշխատանքների համար նյութերի, 
լուսանկարների, գրենական պիտույքների, 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար կպչուն նյութերի, 
նկարիչների համար պիտույքների, վրձին-
ների, գրամեքենաների և գրասենյակային 
պի տույք ների (բացառությամբ կահույքի), 
ուսուցողական ձեռնարկների (բացառությամբ 
սարքավորումների), փաթեթավորման համար 
պլաստմասսայե նյութերի, տառաշարերի, 
տպագրական կլիշեների, կաշվի և կաշվի 
նմանակումների, դրանցից պատրաստված 
իրերի, կենդանիների մորթիների, սնդուկների 
և ճամփորդական ճամպրուկների, անձրևա-
նոցների և հովանոցների, ձեռնափայտերի, 
մտրակների, լծասարքերի և թամբագործական 
իրերի, կահույքի, հայելիների, նկարների 
շրջանակների, փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրերի, տնային կամ 
խոհանոցային կահկարասիի և սպասքի, 
սանրերի և սպունգների, խոզանակների 
(բացառությամբ նկարչական վրձինների) և 
դրանց պատրաստման նյութերի, մաքրման 
նպատակների համար իրերի, պողպատյա 
տաշեղի, չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ապակու (բացառությամբ շինարարական 
ապակու), ապակյա, հախ ճապակյա և ճեն-
ապակյա իրերի, գործ վածք  ների և մանա-

ծագործական ապրանք ների, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դա սե րում, անկողնու ծածկոցների և 
սեղանի ծածկոցների, հագուստի, կոշկեղենի, 
գլխարկների, ժանյակների և ասեղնա-
գործված իրերի, երիզների և ժապավենների, 
կոճակների, սեղմակոճակների, կեռիկների և 
ամրօղակների, գնդասեղների և ասեղների, 
արհեստական ծաղիկների, գորգերի, 
հատակի ծածկոցների, խսիրների, լինօլեումի 
և այլ հատակածածկույթների, պատի 
պաստառների (ոչ մանածագործական), 
խաղերի և խաղալիքների, մարմնամարզական 
և սպորտային իրերի, տոնածառի զարդերի, 
ծխախոտի, ծխելու պիտույքների և լուցկիների 
ներկայացում մանրածախ առևտրի նպատակով, 
այդ թվում՝ ինտերնետով. երկարաժամկետ 
օգտագործման ապրանքներ վաճառող 
խանութների և այլ խանութների կառավարում. 
ֆրանչայզինգային գործունեությանն առնչվող 
ծառայություններ. սպառողների թվաքանակն 
ավելացնելուն, հիմնական և այլ սպառողներին 
խրախուսելուն ուղղված միջոցառումների և այլ 
ակցիաների կազմակերպում, իրականացում, 
կառավարում և վերահսկում, այդ թվում՝ 
ինտերնետով:

_____________________

(210) 20131320  (111) 21299
(220) 01.10.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 01.10.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հովիկ Սարգսյան, 
Երևան, Նուբարաշեն 9-րդ փ., 1-ին շ., բն. 22, AM 
(442) 06.11.2013
(540)
 

(526) «Cherry» և «Sweets» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բալագույն, մուգ և բաց վարդագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. տորթեր և խմորեղեն: 
_____________________
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(210) 20131335  (111) 21300
(220) 04.10.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 04.10.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 18.10.2013
(540) 

(526) «N1» տարրն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20131336  (111) 21301
(220) 04.10.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 04.10.2023
(730) Արեն Բալայան, ք. Վանաձոր, Վարդանանց 
փ., շ. 82, բն. 77, AM 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ:

_____________________

(210) 20131364  (111) 21302
(220) 10.10.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 10.10.2023
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետ ստ-
վեն նոստյու «Կոորդինիրույուշչիյ Ռասպրե դե-
լիտելնիյ Ցենտր «ԷՖԿՈ–Կասկադ», RU 
(442) 06.11.2013
(540) 

(526) Բացի «СЛОБОДА», «ЭФКО» բառերից և 
«ОРГАНИК-КОНТРОЛЬ», «ЖИВАЯ ЕДА» արտա-
հայտություններից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, բաց և մուգ կարմիր, ոսկեգույն, կանաչ, 
կապույտ, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. կետչուպ.
դաս 35. կետչուպի գովազդ. ապրանքների 

առաջխաղացում (երրորդ անձանց համար), 
մասնավորապես՝ կետչուպի մեծածախ և 
մանրածախ վաճառք.

դաս 43. սննդամթերքով ապահովման 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ կետչուպով 
ապահովման ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20131372  (111) 21303
(220) 14.10.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 14.10.2023
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետ-
ստվեննոստյու «Կորդինիրույուշչիյ ռասպրե-
դելիտելնիյ ցենտր «ԷՖԿՕ-Կասկադ», RU 
(442) 06.11.2013
(540) 

(526) Բացի «СЛОБОДА», «ЭФКО» բառերից և 
«ОРГАНИК-КОНТРОЛЬ», «ЖИВАЯ ЕДА» արտա-
հայտություններից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, բաց և մուգ շագանակագույն, 
կարմիր, կապույտ, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. մայոնեզ.
դաս 35. մայոնեզի գովազդ. ապրանքների 

առաջխաղացում (երրորդ անձանց համար), 
մասնավորապես՝ մայոնեզի մեծածախ և 
մանրածախ վաճառք.

դաս 43. սննդամթերքով ապահովման 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ մայոնեզով 
ապահովման ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131373  (111) 21304
(220) 14.10.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 14.10.2023

(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետ-
ստվեննոստյու «Կորդինիրույուշչիյ ռասպրե-
դելիտելնիյ ցենտր «ԷՖԿՕ-Կասկադ», RU 
(442) 06.11.2013
(540) 

(526) Բացի «СЛОБОДА», «ЭФКО» բառերից և 
«ОРГАНИК КОНТРОЛЬ», «ЖИВАЯ ЕДА» արտա-
հայտություններից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ նարնջագույն, բաց և մուգ կանաչ, դեղին, 
կարմիր, կապույտ, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. մայոնեզ.
դաս 35. մայոնեզի գովազդ. ապրանքների 

առաջխաղացում (երրորդ անձանց համար), 
մասնավորապես՝ մայոնեզի մեծածախ և 
մանրածախ վաճառք.

դաս 43. սննդամթերքով ապահովման 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ մայոնեզով 
ապահովման ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131407  (111) 21305
(220) 22.10.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 22.10.2023
(730) «Վիտրոմեդ» վերարտադրողական առող-
ջու թյան կենտրոն ՍՊԸ, Երևան, Արմենակյան 
123, AM 
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(442) 04.12.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, երկնագույն և սպիտակ գունային 
հա մակ ցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական օգնություն և սպասարկում:
_____________________

(210) 20131497  (111) 21306
(220) 29.10.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 29.10.2023
(730) Սելջին Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի 
կոր պո րացիա, US 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

այն է՝ ցիտոկին ինհիբիտոր (արգելակող) 
դեղամիջոցներ. դեղագործական պատրաս-
տուկներ, որոնք կարգավորում են 
իմունային համակարգը. դեղագործական 
պատրաստուկներ քրոնիկ բորբոքային 
հիվանդությունների, անշարժացնող ողնաշա-
րաբորբի, պսորիազի, պսորիատիկ հոդաբորբի 
և քաղցկեղի բուժման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20131517  (111) 21307
(220) 31.10.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 31.10.2023
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 18.11.2013

(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20131518  (111) 21308
(220) 31.10.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 31.10.2023
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20131519  (111) 21309
(220) 31.10.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 31.10.2023
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20131520  (111) 21310
(220) 31.10.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 31.10.2023
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20131522  (111) 21311
(220) 31.10.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 31.10.2023
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր մարդկանց 

համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20131635  (111) 21312
(220) 28.11.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 28.11.2023
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 18.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 21. ձեռքի էլեկտրական խոզանակներ 

մաշկի մաքրման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20131673  (111) 21313
(220) 06.12.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 06.12.2023
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 

ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, թքաման-
ներ ծխախոտի համար. ծխամորճի տակ-
դիրներ. հարմարանքներ  ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխախոտի 
համար. լուցկու տուփեր. ծամելու ծխախոտ. 
հոտ քաշելու ծխախոտ. ծխախոտամաններ. 
ծխամորճեր. գրպանի հարմարանքներ սիգա-
րետները և պապիրոսները փաթաթելու համար. 
սիգարետի զտիչներ. առանց ծխախոտի 
պապիրոսի պարկուճի մասեր. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
պապիրոսների համար:

_____________________

(210) 20131674  (111) 21314
(220) 06.12.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 06.12.2023
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
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կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ  ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխախոտի 
համար. լուցկու տուփեր. ծամելու ծխախոտ. 
հոտ քաշելու ծխախոտ. ծխախոտամաններ. 
ծխամորճեր. գրպանի հարմարանքներ սիգա-
րետները և պապիրոսները փաթաթելու համար. 
սիգարետի զտիչներ. առանց ծխախոտի 
պապիրոսի պարկուճի մասեր. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
պապիրոսների համար:

_____________________

(210) 20131675  (111) 21315
(220) 06.12.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 06.12.2023
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 

թքամաններ ծխախոտի համար. ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ  ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխախոտի 
համար. լուցկու տուփեր. ծամելու ծխախոտ. 
հոտ քաշելու ծխախոտ. ծխախոտամաններ. 
ծխամորճեր. գրպանի հարմարանքներ սիգա-
րետները և պապիրոսները փաթաթելու համար. 
սիգարետի զտիչներ. առանց ծխախոտի 
պապիրոսի պարկուճի մասեր. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
պապիրոսների համար:

_____________________

(210) 20131678  (111) 21316
(220) 09.12.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 09.12.2023
(730) «Հիքսոս» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորք, տուն 
31, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

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

դաս 29. կարագ, ձեթ:
_____________________

(210) 20131685  (111) 21317
(220) 10.12.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 10.12.2023
(730) «Ա-Թիվի» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 56/2, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

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

_____________________
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(210) 20131687  (111) 21318
(220) 10.12.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 10.12.2023
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ 
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գ/գ, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131696  (111) 21319
(220) 12.12.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 12.12.2023
(730) «Ա. Ավետյանի ԱՍԱ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճ. 47/14, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20131716  (111) 21320
(220) 16.12.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 16.12.2023
(730) Մակպար Էքսփորթս Փրայվիթ Լիմիթիդ, IN 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաս տուկներ 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.

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

_____________________

(210) 20131739  (111) 21321
(220) 19.12.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 19.12.2023
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճուղի 2ա, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու_

թյամբ գարեջրի):
_____________________
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(210) 20131764  (111) 21322
(220) 25.12.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 25.12.2023
(730) Մակպար Էքսփորթս Փրայվիթ Լիմիթիդ, IN 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու-

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.

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

_____________________

(210) 20131779  (111) 21323
(220) 27.12.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 27.12.2023
(730) Արսեն Անդրանիկի Բոստանջյան, Երևան, 
Ձորափի փ., տուն 5/1, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
_____________________

(210) 20131780  (111) 21324
(220) 27.12.2013 (151) 07.04.2014
   (181) 27.12.2023
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(526) «Քարի հաց» արտահայտությունը և 
«Մատնաքաշ» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շագա-
նակագույն, դարչնագույն, մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հաց, խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ:

_____________________

(210) 20130252  (111) 21325
(220) 28.02.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 28.02.2023
(730) Զումբա Ֆիթնես, ԼԼՔ, US 
(442) 06.05.2013
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(540) 

(511) 
դաս 9. թվային տեղեկակիրներ, ներառյալ՝ 

նախապես գրանցված տեսաերիզներ, թվա-
յին տեսասկավառակներ, թվային ունի-
վեր սալ սկավառակներ, ներբեռնվող 
ձայնա- և տեսագրություններ,  թվային 
տեսա սկավառակներ (DVD), երաժշտական 
կոմպակտ սկավառակներ, ձայնագրություններ 
և բարձր հստակության թվային սկավառակներ. 
տեսախաղեր. ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք տեսախաղերի 
համար. էլեկտրոնային խաղերի ծրագրեր, 
էլեկտրոնային խաղերի ծրագրային արտա-
դրանք. էլեկտրոնային խաղերի ծրագրային 
արտադրանք անլար սարքերի համար. 
ինտերակտիվ տեսախաղերի ծրագրեր. 
տեսա- և համակարգչային խաղերի ծրագրեր. 
տեսախաղերի սկավառակներ. տեսախաղերի 
ծրագրային արտադրանք. բոլոր վերոհիշյալ 
ապրանքները վերաբերում են ֆիթնեսին, 
պարերին և (կամ) առողջությանը.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմա-
կերպում. ժամանցային միջոցառումների 
կազմա կերպում. զվարճարարների վկայագրում 
և հավաստագրում մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպման համար. 
բոլոր վերոնշյալ ծառայությունները վերաբերում 
են պարին, ֆիթնեսին և (կամ) առողջությանը:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20130858 (111) 21326
(220) 25.06.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 25.06.2023
(730) «Գլյու գոլդ» ՍՊԸ, Երևան, Օգանովի 50, 
բն. 21, AM 
(442) 18.07.2013

(540) 

(511) 
դաս 1.  չմշակված սինթետիկ խեժեր, 

չմշակված պլաստմասսաներ. պարարտա-
նյութեր. կրակմարող բաղադրություններ. 
քիմիական նյութեր մետաղների զոդման 
և մխման համար. քիմիական նյութեր 
սննդամթերքի պահածոյացման համար. 
դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյու-
նաբերական նպա տակներով օգտա գործելու 
համար.

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

_____________________

(210) 20131005  (111) 21327
(220) 25.07.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 25.07.2023
(730) «Մեդիա ինթերնեշնլ սերվիս» ՓԲԸ, 
Երևան, Ադոնցի 2, AM 
(442) 20.08.2013
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ:

_____________________

(210) 20131104  (111) 21328
(220) 09.08.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 09.08.2023
(730) «Ծիրան մարկետ» ՍՊԸ, Երևան, 
Զաքարիա Սարկավագի 141/5, AM 
(442) 06.09.2013
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(540) 

(526) «Ծիրան մարկետների ցանց» արտահայ-
տու թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

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

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

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 

հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց.

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 մրգա հյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատ րաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20131256  (111) 21329
(220) 19.09.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 19.09.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հովհաննես 
Ավետիսյան, Գրիգոր Լուսավորիչ 12-107, AM 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

_____________________

(210) 20131323  (111) 21330
(220) 01.10.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 01.10.2023
(730) Դաբլ Էյ Հոլդինգզ Լիմիթիդ, KY 
(442) 18.10.2013



ԳՅՈՒՏԵՐ

75

ՄԱՍ 1

75

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 4 

25 .04 . 20 14

(540) 

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

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային նպատակների համար. վրձիններ 
նկարչության համար. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտո-
ղական ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքա-
վորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փա  թե  թավորման համար. տառաշարեր. 
տպա գրական կլիշեներ. գրքեր. բուկլետներ 
(բրոշյուրներ). պատճենահանման թուղթ. 
գրիչներ. քանոններ. մատիտներ և նոթա-
տետրեր:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20131347  (111) 21331
(220) 07.10.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 07.10.2023
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 18.10.2013
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. անու-

շաբույր արտադրանք անձնական օգտա-
գործման համար. մաշկի խնամքի ոչ բուժական 
պատրաստուկներ. ոչ բուժական արդուզարդի 
պարագաներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20131367  (111) 21332
(220) 11.10.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 11.10.2023
(730) Ալ-Զավրաա ֆոր Թբեքո ընդ Սիգարեթս 
Թրեյդինգ, JO 
(442) 04.12.2013
(540) 

(526) Արաբերեն գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, մելաս ծխախոտային արտա-
դրության մեջ օգտագործման համար. ծխելու 
նյութեր, ներառյալ` մելաս ոչ բժշկական կամ 
բուժական նպատակների համար. ծխախոտի 
և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի 
մեջ օգտագործման համար. ծխելու պիտույքներ. 
վառիչներ. լուցկի. նարգիլե. պիտույքներ 
նարգիլեի համար (ներառյալ՝ նարգիլեի 
գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի ճկափողեր, 
նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, նարգիլեի 
հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով ճկափողեր, 
նարգիլեի կաղապարաձողեր, պայուսակներ 
և պատյաններ նարգիլեի համար. նարգիլեի 
անոթներ):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20131406  (111) 21333
(220) 22.10.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 22.10.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աննա Մանուկյան, 
ք. Բյուրեղավան, շ. 24, բն. 3, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, դեղին, սպիտակ, մուգ և բաց վարդա գույն, 
մուգ և բաց կանաչ, մուգ և բաց կապույտ, սև և 
շագա նակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. երեխաների համար կազմա-
կերպվող զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20131408  (111) 21334
(220) 22.10.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 22.10.2023
(730) Վիգեն Սիմոնյան, Երևան, Կորյունի 7/1, 
բն. 2, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 42. ինտերնետային կայքերի հոսթինգ.
դաս 45. երկրորդ մակարդակի դոմենային 

անունների գրանցում:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20131416  (111) 21335
(220) 23.10.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 23.10.2023
(730) «Սիսթեմ սելինգ ընդ թրեյդ սերվիս» ՍՊԸ, 
Երևան, ՀԱԹ 2-րդ թ., շ. 129, բն. 28, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(526) «SYSTEM SELLING AND TRADE SERVICE» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20131476  (111) 21336
(220) 25.10.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 25.10.2023
(730) Արթուր Մալոյան, Երևան, Նանսենի 4, 
բն. 1, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(526) «ԴԱ ԶԵՂՉԵՐ ԵՆ» արտահայտությունն 
ինքն ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20131477  (111) 21337
(220) 25.10.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 25.10.2023
(730) Արթուր Մալոյան, Երևան, Նանսենի 4, բն. 
1, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 
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(526) «ԴԱ ԶԵՂՉԵՐ ԵՆ» արտահայտությունը 
և «AM» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն և սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20131498  (111) 21338
(220) 29.10.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 29.10.2023
(730) «Մհեր-Արա» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գյուղ Մելիք, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

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

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգա-
հյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

_____________________

(210) 20131503  (111) 21339
(220) 30.10.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 30.10.2023
(730) «Բիոմեդ» ՍՊԸ, Երևան, Եղ. Թադևոսյան 
5, 2-րդ տարածք, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(526) «DIAGNOSTIC LABORATORY» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. լաբորատոր ախտորոշում:
_____________________

(210) 20131529  (111) 21340
(220) 04.11.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 04.11.2023
(730) «Մեջիկ վեյ» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/1, 
բն. 17, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 
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(526) «NET» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, դեղին, նարնջագույն և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. ինտերնետ ծառայությունների 
մատուցում:

_____________________

(210) 20131541  (111) 21341
(220) 04.11.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 04.11.2023
(730) Ռեմտսմա Սիգարետենֆաբրիկեն ԳմբՀ, DE 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բժշկական կամ բուժական 
նպատակների համար). սիգարետներ. սիգա-
րիլներ. սիգարներ. սիգարետներ պատ-
րաստելու ձեռքի մեքենաներ. ծխափողեր. 
սիգարետի զտիչներ. սիգարետի թուղթ. լուցկի 
և ծխելու պիտույքներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20131542  (111) 21342
(220) 04.11.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 04.11.2023

(730) Ռեմտսմա Սիգարետենֆաբրիկեն ԳմբՀ, DE 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բժշկական կամ բուժական 
նպա տակների համար). սիգարետներ. սիգա-
րիլներ. սիգարներ. սիգարետներ պատ-
րաստելու ձեռքի մեքենաներ. ծխափողեր. 
սիգարետի զտիչներ. սիգարետի թուղթ. լուցկի 
և ծխելու պիտույքներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20131654  (111) 21343
(220) 04.12.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 04.12.2023
(730) «ԴիՋի մանիա» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 16, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

(526) «light» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյկետ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վար-
դագույն, նարնջագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 11. լուսավորման սարքեր, լամպեր:
_____________________
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(210) 20131695  (111) 21344
(220) 12.12.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 12.12.2023
(730) «Էկոսենս» ՍՊԸ, Երևան, Էստոնական փ., 
շ. 3, բն. 16, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(591) 
Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա պույտ 
և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. լաբորատոր ախտորոշում:
_____________________

(210) 20131711  (111) 21345
(220) 13.12.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 13.12.2023
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., 
Դելավերի նահանգ, US 
(442) 17.01.2014
(310) UK00003011391  (320) 25.06.2013  (330) GB
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20131732  (111) 21346
(220) 18.12.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 18.12.2023
(730) «Սամօջախ» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի մարզ, 
գ. Մեծ Մասրիկ, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

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

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20131734  (111) 21347
(220) 18.12.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 18.12.2023
(730) «Տրիադա ստուդիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Չարենցի 81, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդա-
նշանման, հսկման (ստուգման), փրկության և 
ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրա-
կանության հաղորդման, միացման, փոխա-
կերպման, կուտակման, կարգավորման կամ 
վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական տեղե-
կակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղե կատվության թվային  այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20131735  (111) 21348
(220) 18.12.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 18.12.2023
(730) «Տրիադա ստուդիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Չարենցի 81, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
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ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության թվային  այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20131746  (111) 21349
(220) 20.12.2013 (151) 10.04.2014
   (181) 20.12.2023
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., 
Դելավերի նահանգ, US 
(442) 17.01.2014
(310) UK00003012847  (320) 05.07.2013  (330) GB
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20140025  (111) 21350
(220) 13.01.2014 (151) 10.04.2014
   (181) 13.01.2024
(730) Սելջին Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 35. բարեգործական աճուրդների 

կազմակերպում և անցկացում բարեգործական 
միջոցների հավաքման նպատակով. գովազ-
դային, շուկայավարման և խթանման 
ծառայությունների տրամադրում, այն է՝ 
գովազդային արշավների մշակում հեռուստա-

տեսության, տպագրության, CD-ROM-ների, վեբ 
դիզայնի համար.

դաս 36. բարեգործական միջոցների 
հավաքում, այն է՝ անհատներին տեղեկա-
տվության և հնարավորության տրամադրում 
իրենց նախընտրած բարեգործությանը 
դրամային նվիրատվություն կատարելու 
նպատակով.  բարեգործական ֆոնդերի ծառա-
յություններ, այն է՝ դրամական միջոցների 
հավաքման գործունեություն` կարիքավորներին 
բժշկական հետազոտությունների և պրոցե-
դուրաների տրամադրման նպատակով, 
բարեգործական միջոցների հավաքում 
չքավոր երեխաներին Միացյալ Նահանգների 
ճամբարներից մեկն ուղևորելու նպատակով, 
որոնք ընդունում են այդ երեխաներին 
զեղջված հիմունքներով մեկ կամ ավելի շաբաթ 
ժամանակահատվածով. բարեգործական 
միջոց ների հավաքում զվարճալի միջոցա-
ռումների անցկացման միջոցով. բարեգոր-
ծական միջոցների հավաքում, այն է՝ 
բարեգործական ծառայություններ երեխաների 
բարեկեցության ապահովման համար ծրա-
գրերի և միջոցների հետ կապված դրամի 
հավաքման, կառավարման և բաշխման 
ոլորտում. ֆինանսական ծառայություններ, 
այն է՝ միջոցների հավաքում գործարարության 
նպատակով, որոնք  տրամադրվում են  
համակարգչային ցանցի՝ ինտերնետի միջոցով. 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). այն է՝ ուսումնական, ուսուցողական 
ծառայությունների, դասընթացների, սեմինար-
ների և գիտաժողովների տրամադրում  քաղց-
կեղի բուժման վերաբերյալ գովազդների 
առաջ մղման և քաղցկեղի բնագավառում 
բուժման նորաստեղծ մեթոդների զարգացմանը 
նպաստող հետազոտությունները շարունակելու 
կարևորության քննարկման վերաբերյալ. 
կրթական տեղեկատվություն քաղցկեղի 
ախտորոշման և բուժման ոլորտում.  համա-
կարգչային տվյալների հիմնապաշարից 
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող  կրթական 
տեղեկատվություն քաղցկեղի ախտորոշման և 
բուժման վերաբերյալ:
(646) IR 1014050,  30.06.2009
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

7744  25.06.2023 Էյվըրի Դեննիսոն Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

7745  25.06.2023 Էյվըրի Դեննիսոն Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

7758  25.06.2023 Էյվըրի Դեննիսոն Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

8105  24.03.2024 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

8190  11.02.2024 «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան փող. 7/9 շենք, AM

8191  11.02.2024 «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան փող. 7/9 շենք, AM

8192  11.02.2024 «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան փող. 7/9 շենք, AM

8415  25.03.2024 «Արասո» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 19/5, AM

8428  09.01.2024 Էյգիշ Ջիյորջիսերդար Նիլվանոսան Մուկոդո Ռեսզվենթարշաշագ, HU

8429  23.01.2024 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

8430  23.01.2024 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

8487  20.02.2024 Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

8519  14.01.2024 ԲՐՖ Ս.Ա., BR

8525  10.03.2024 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

8579  10.03.2024 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

8581  23.03.2024 «Լամաքս գրուպ» ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, ք. Քաջարան,   

    Չարենցի 5, բն. 4, AM

8600  07.01.2024 Քանին (Ինդիա) Լթդ., IN

8601  07.01.2024 Քանին (Ինդիա) Լթդ., IN

8604  10.03.2024 «Ռալա» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռ 3-րդ փող., տուն 15, AM

8621  16.02.2024 Փենթեք քո., Լթդ, KR

8741  10.03.2024 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

8760  18.05.2024 Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, 

    Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM

8778  10.03.2024 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

8779  10.03.2024 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

8788  17.09.2024 Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեննոստյու 

    «Սլավյանսկայա կոլեկցիյա», RU

8813  05.02.2024 Հեմոֆարմ Ջոյնթ Սթոք Քամփնի Ֆարմասյութիքլ- Քեմիքլ 

    Ինդասթրի Վրսակ, RS

9000  11.03.2024 Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Տեխնոնիկոլ», RU

9001  11.03.2024 Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Տեխնոնիկոլ», RU

9154  22.03.2024 «Սովռանո» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 20-1, AM

9214  25.05.2024 Սի.Փի. Ֆարմասյութիքլզ Ինթերնեյշնլ Սի.Վի., NL

9223  12.08.2024 ԲՐՖ Ս.Ա., BR

9224  12.08.2024 ԲՐՖ Ս.Ա., BR

9485  17.08.2024 Օմեգա Ֆարմա Ինըուվեյշն ընդ Դիվելըփմընթ ՆՎ, BE

9846  08.11.2024 Ռեքիթ ընդ Քոլմեն (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, GB

9847  08.11.2024 Ռեքիթ ընդ Քոլմեն (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, GB

9848  08.11.2024 Ռեքիթ ընդ Քոլմեն (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, GB

9849  08.11.2024 Ռեքիթ ընդ Քոլմեն (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, GB
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01B 3/00  2827  A

A01C 7/00 2828  A

A01D 34/00 2829  A

A61K 35/00   2831  A

A61K 35/00    2832  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

   A01D 25/00        356 U
   A23C 21/00         357 U
   A63F 3/00          358 U
   B65D 85/00  359 U

C07D 239/00  2830 A

C12N 1/00       2831 A

C12N 1/00       2832 A

F03D 3/00      2833 A

F03D 9/00      2833 A

F03D 3/00      2834 A

G01R 27/00     2835 A

H01B 9/00      2836 A

H01L 21/00     2837 A

        09-01      326 S 
        09-03      326 S
        11-01      327 S
        32-00      328 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы
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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 1367

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3125, 3483

73 (1) Իրավատեր Աբսոլութ Հոլդինգ Ֆիլիալ

ABSOLUT HOLDING FILIAL, P.O. Box 47170, SE-
100 74 Stockholm, Sweden, SE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դը Էբսլ յութ 
Քամփնի Ակտիեբոլագ
THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, SE-117 97 
Stokholm Sweden, SE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                               Հանրապետություն

Գրանցված է 26.02.2014
_____________________

Գրանցում No 1368

Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 19853

73 (1) Լիցենզատու «Նուբարաշենի

թռչնա  բու ծական ֆաբրիկա» ԲԲԸ, Երևան, 
Նուբարաշեն Ավան, հ. 11, 75, AM
73 (2) Լիցենզառու Վլադ Հակոբյանի անվան 
«Համակցված կերերի գործարան», ՓԲԸ
ք. Երևան, Արցախի 138, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                Հանրապետություն
Գրանցված է 26.02.2014

_____________________

Գրանցում No 1369

Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 13884

73 (1) Լիցենզատու «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ

Դիլիջան, Մյասնիկյան փող. 76, AM
73 (2) Լիցենզառու Վլադ Հակոբյանի անվան 
«Համակցված կերերի գործարան» ՓԲԸ,
ք. Երևան, Արցախի 138, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ

Գործողության ժամկետը ապրանքային

նշանի գործողության ժամկետի ավարտը

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                                                  Հանրապետություն

Գրանցված է 26.02.2014
_____________________

Գրանցում No 1370

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 8519, 9223, 9224

73 (1) Իրավատեր Փերդիգաո Ագրոինդասթրիալ 
Ս.Ա.

PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S.A., Av. Escola 
Politecnica, 760, Sao Paulo-SP, Brazil, BR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Փերդիգաո Ս.Ա.
 PERDIGAO S.A., Av. Escola Politecnica, 760, Sao 
Paulo-SP, Brazil, BR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                           Հանրապետություն
Գրանցված է   28.02.2014

_____________________
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Գրանցում No 1371
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  5271, 5272, 5273, 7027
73 (1) Իրավատեր  Սադիա Ս.Ա.
SADIA S.A., Rua Senador Attilio Fontana 86, 
Concordia-Santa  Catarina, Brazil, BR
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԲՐՖ Բրազիլ
Ֆուդզ ՓիԹիԻ Լիմիթիդ
BRF BRASIL FOODS PTE LIMITED, 8, Marina 
Boulevard, # 05-02, Marina Bay Financial Centre, 
018981, Singapore, Singapore 200403828K, SG
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                     Հանրապետություն
Գրանցված է 12.03.2014

_____________________

Գրանցում No 1372
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 9344
73 (1) Լիցենզատու «Յասո Արմենի» ՍՊԸ
Երևան, Ա.Ահարոնյան 14, բն. 32, AM
73 (2) Լիցենզառու «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ 
Երևան, Արին-Բերդի նրբ. 5, N 10, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը 14.03.2016
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                Հանրապետություն
Գրանցված է 14.03.2014

_____________________

Գրանցում No 1373
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9633
73 (1) Իրավատեր Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո «Կոնդիտերսկոյե Օբյեդինենիե
«ՍլադԿո»
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO 
“KONDITERSKOE OBYEDINENIE “SLADCO”, 
620100, Russia, g. Ekaterinburg, ul. Sibirski trakt 
19, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օտկրիտոյե
Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Կոնդիտերսկայա 
ֆաբրիկա իմենի Ն.Կ. Կրուպսկոյ»

OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
“KONDITERSKAYA FABRIKA IMENI  N.K. 
KRUPSKOY”, 24, Sotsialisticheskaya Street, 191119, 
St. Petersburg, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                 Հանրապետություն
Գրանցված է 18.03.2014

_____________________

Գրանցում No 1374
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17793, 17794
73 (1) Իրավատեր Զակրիտոյե ակցիոներնոյե 
օբշչեստվո «Ցենտր Սովրեմեննոյ մեդիցինի» 
«Մեդիքոր»
ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 
“CENTR SOVREMENNOY MEDICINI “MEDIKOR”, 
121374, Moskva, ul. Alekseya Sviridova, d. 15, korp. 
3, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Սելվիմ Լթդ
SALVIM LTD, Arcհ. Makariou III 155 PROTEAS 
HOUSE, 5th floor, 3026 Limassol, Cyprus, CY
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                      Հանրապետություն
Գրանցված է 19.03.2014

_____________________

Գրանցում No 1375
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12788
73 (1) Իրավատեր «Վիններ թայերս» ՍՊԸ
Երևան, Աբովյան 21, բն. 60, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող ՊՏ
Մուլտիստրադա  Արահ Սարանա Տբկ
PT MULTISTRADA ARAH SARANA TBK, Jl. 
Raya Lemahabang  Km 58.3, Desa Karangsari, 
Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi 
17550, Indonesia, ID
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                           Հանրապետություն
Գրանցված է 19.03.2014

_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2652                  09.09.2013

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Ուղղում

Поправка

2014թ.  № 3 պաշտոնական տեղեկագրի  «Օգտակար մոդելներ» բաժնում  № 354U օգտակար 
մոդելի արտոնագրին վերաբերող (31) կոդի տակ առաջին հայտի u2013011227 համարի փոխարեն 
պետք է լինի u201301227:

В официальном бюллетене № 3 за 2014г. в разделе  “Патенты на полезные модели” в данных, 
касающихся патента № 354U под кодом (31) вместо номера первой заявки u2013011227 должно быть 
u201301227. 

2696   13.09.2013

2703   19.09.2013

2713    24.09.2013

2742   14.09.2013

2816   04.09.2013

2817    04.09.2013

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

      315U               26.09.2013



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) (2014.01)  (11) 2827 (13) A 
A01B 3/00

(21) AM20120140 (22) 08.10.2012
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Каро Караханян (AM), Лусине Караханян (AM), 
Каро Петросян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Теряна 74 (AM)
(54) Однокорпусный плуг горизонтально-
ступенчатой вспашки
(57) Изобретение относится к сельскохозяйст-
венному машиностроению, в частности к плугам 
для вспашки на склонах.

Однокорпусный плуг горизонтально-ступен-
чатой вспашки имеет систему навески, раму, 
шарнирно соединенную с ней трубообразную 
балку с горизонтально продольной осью вра-
щения, присоединенной с ней корпус. Корпус 
имеет грудную часть шарнирно соединенные с 
ней левое и правое крылья с криволинейными 
образующими. С трубообразной балкой жестко 
присоединено седло, которое имеет две пары 
отверстий, в которых установлены оси присое-
диненные со стойкой корпуса шарнирами 
поперечно-поступательного движения. Рабочее 
поло жение корпуса регулирует винтовой меха-
низм, резьбовой стержень которого шарнирно 
соединен с балкой, а гайка со своими боковыми 
поверхностями жестко соединена со стойкой. 
Грудная часть соединена со стойкой шарнирно, а 
с седлом канатами, бегущими на роликах. Левое и 
правое крылья с криволинейными образующими 
соединены между собой канатом.

Обеспечивается надежность конструкции, 5 ил.
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2828 (13) A 
A01C 7/00

(21) AM20130149 (22) 05.11.2013
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Даниел Петросян (AM), Шаварш Григорян 
(AM), Армен Бабаян (AM), Альберт Григорян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Теряна 74 (AM)

(54) Дисковой универсальный бороздорез
(57) Изобретение относится к сельско хозяйст-
венному машиностроению, в частности, к рассадо-
посадочным машинам, которые оснащены на-
вес ными поливными бороздорезами, обеспе-
чивающими необходимую прилипаемость 
рассады.

Дисковой бороздорез заклепочным соеди-
нением прикреплен к ступице колеса, которое с 
помощью двух подшипников скольжения наса-
жено на ось с дискообразным наклонным флан-
цем, имеющий три сегментообразные канавки, 
которая в свою очередь болтовым соединением 
крепится к стойке с  гнездом аналогичным 
наклонному фланцу на конце. Соединением 
наклонных фланцев оси ступицы и таким же 
фланцевым гнездом стойки обеспечивается 
необходимая величина угла наклона диска. 
Смазка подшипников скольжения осуществляется 
закрепленным на наклонном фланце масляным 
насосом через центральное осевое отверстие 
на оси, а герметичность смазываемых узлов 
обеспечивается войлочной кольцеобразной 
прокладкой, втулкой и защитными жестяными 
стаканами.

Упрощается конструкция бороздореза, повы-
шается качество и надежность техноло гического 
процесса бороздорезки, 4 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2829 (13) A 
A01D 34/00

(21) AM20130146 (22) 31.10.2013
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Ара Амирян (AM), Аршалуйс Тарвердян (AM), 
Офеля Амирян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Теряна 74 (AM)
(54) Привод режущего аппарата косилки
(57) Изобретение относится к сельскохозяйствен-
ному машиностроению, а именно к приводам 
режущих аппаратов.

Привод режущего аппарата содержит 
кривошипно -кулисный механизм и взаимо свя-
занные с ним режущие элементы. Кривошипно 
-кулисный механизм соединен с ведомой 
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вилкой шарнира Гука-Кардана, а ведомая вилка 
фиксирована по отношению к ведущей вилке под 
углом 36˚. Ведущая вилка присоединена с водилой 
конического зубчатого колеса конического 
одноступенчатого мультипликатора. Входной вал 
мультипликатора при помощи карданного вала 
присоединен с валом отключения мощности 
трактора.

Регулируется скорость резания, сокращаются 
энергозатраты, повышается производительность, 
2 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2830 (13) A 
C07D 239/00

(21) AM20120135 (22) 26.09.2012
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Алик Енгоян (AM), Фрунзе Аветисян (AM), 
Сирануш Арутюнян (AM), Маргарита Довлатян 
(AM)
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Теряна 74 (AM)
(54) 2-амино-4-(3՝метилтиодиазиридинил-1՝)-6-
метилпиримидин, проявляющий фунгицидную 
активность
(57) Изобретение относится к области химии, 
в частности, к 2-амино-4-(3՝-метилтиодиа зи-
ридинил-1՝)-6-метилпиримидину, обладающему 
фунгицидной активностью, который может найти 
применение в сельском хозяйстве.

Соединение получают взаимодействием 
калиевой соли 2-амино-4-(3՝-метилтиодиа зири-
динил-1՝)-6-метилпиримидина с метилйодидом.

Применение 2-амино-4-(3՝-метилтиодиази-
ри динил-1՝)-6-метилпиримидина способствует 
повышению эффективности протравливания 
семян пшеницы и урожайности.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2831 (13) A 
C12N 1/00
A61K 35/00

(21) AM20130158 (22) 25.11.2013
(71) Наири Григорян (AM), Анаит Манасян (AM), 
Гоар Григорян (AM)
(72) Наири Григорян (AM), Анаит Манасян (AM), 
Гоар Григорян (AM)

(73) Наири Григорян, 3607, Вайоц дзор регион, 
с. Гладзор, ул. 26, д.26 (AM), Анаит Манасян, 
0002, Ереван, ул. Сарьяна 40, кв. 52 (AM), Гоар 
Григорян, 0020, Ереван, ул. Азатамартикнер 89, 
кв. 34 (AM)
(54) Штамм бактерий Lactobacillus acidopհilus 
NG-1 - продуцент молочной кислоты
(57) Изобретение относится к области биотех-
нологии, в частности, к штамму бактерий 
Lactobacillus acidophilus NG-1 – продуценту 
молочной кислоты, который может найти 
применение в производстве молочнокислых 
продуктов функционального назначения и 
пробиотических лекарств.

Штамм бактерий Lactobacillus acidophilus 
NG-1 (Учреждение “Центр депонирования 
микробов” Научно- производственного Центра 
“Армбиотехнология” НАН РА, номер - MDC 
9621) выделен из кишечной системы здорового 
человека.

Расширяется ассортимент пробиотических 
штаммов, штамм быстро размножается, имеет 
высокую продуктивность молочной кислоты.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2832 (13) A 
C12N 1/00
A61K 35/00

(21) AM20130157 (22) 25.11.2013
(71) Наири Григорян (AM), Анаит Манасян (AM), 
Гоар Григорян (AM)
(72) Наири Григорян (AM), Анаит Манасян (AM), 
Гоар Григорян (AM)
(73) Наири Григорян, 3607, Вайоц дзор регион, 
с. Гладзор, ул. 26, д.26 (AM), Анаит Манасян, 
0002, Ереван, ул. Сарьяна 40, кв. 52 (AM), Гоар 
Григорян, 0020, Ереван, ул. Азатамартикнер 89, 
кв. 34 (AM)
(54) Штамм бактерий Lactobacillus salivarius 
NG-2 - продуцент молочной кислоты и 
перекиси водорода
(57) Изобретение относится к области биотех-
нологии, в частности, к штамму бактерий 
Lactobacillus salivarius NG-2 – продуценту 
молочной кислоты и перекиси водорода, 
который может найти применение в производстве 
молочнокислых продуктов функционального 
назначения и пробиотических лекарств.
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Штамм бактерий Lactobacillus salivarius 
NG-2 (Учреждение “Центр депонирования 
микробов” Научно- производственного Центра 
“Армбиотехнология” НАН РА, номер - MDC 
9622) выделен из кишечной системы здорового 
человека.

Расширяется ассортимент пробиотических 
штаммов, штамм быстро размножается, имеет 
высокую продуктивность молочной кислоты и 
перекиси водорода.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2833 (13) A 
F03D 3/00
F03D 9/00

(21) AM20130153 (22) 28.03.2012
(85) 14.11.2013
(86) PCT/PL2012/000018, 28.03.2012
(87) WO 2012/141603, 18.10.2012
(31) P-394367   (32) 14.04.2011   (33) PL
(71) Валдемар Пискош (PL), Томаш Тадеуш 
Пискош (PL)
(72) Валдемар Пискош (PL), Томаш Тадеуш 
Пискош (PL)
(73) Валдемар Пискош Валдемар Пискош (PL), 
Томаш Тадеуш Пискош (PL)
(54) Агрегат воздушных и пневматических 
устройств
(57) Изобретение относится к комбинациям 
ветряных двигателей с приводимыми ими 
устройствами.

Сущность изобретения заключается в том, что 
агрегат предпочтительно состоит из трех колонок, 
состоящих из соосно расположенных сегментов, 
связанных жесткими соединительными рейками. 
Каждый статор сегментов имеет четыре стойки, 
присоединенные с нижней и верхней плитами, 
причем по меньшей мере одна стойка, имеет 
прикрепленную к ней трубу с соплами, для подачи 
сжатого воздуха. Валы роторов одной колонки 
сцеплены с узлом компрессора, который соединен 
с баком сжатого воздуха. Бак сжатого воздуха 
через электромагнитный клапан, трубопровод 
сжатого воздуха и его разветвления соединен с 
трубами статоров колонок. Электромагнитный 
клапан через систему управления соединен с 
измерителем скорости ротора.

Обеспечивает бесперебойное получение 
энергии от ветряных двигателей агрегата неза-

висимо от скорости ветра, быстрый монтаж и 
стабильность его колоночных узлов и увеличение 
эффективности использования силы ветра, 8 ил.
(74) Р. Калашян

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2834 (13) A 
F03D 3/00

(21) AM20120143 (22) 10.10.2012
(71) Гурген Азарян (AM)
(72) Гурген Азарян (AM)
(73) Гурген Азарян, 3112, Гюмри, 1-ий туп. Юго-
восточной объездной дороги 3 (AM)
(54) Ветрогенератор
(57) Ветрогенератор имеет статор с направ-
ляющими ветра, расположенный в центре 
статора с возможностью вращения вокруг 
вертикальной оси соосный ротор с лопастями.
Статор имеет верхний наружный, верхний 
внутренний, нижний наружный и нижний внут-
ренний ободы. Направляющие ветра статора 
жестко прикреплены к ободам. Ротор имеет 
наружные верхний и нижний ободы. На верхнем 
внутреннем и нижнем внутреннем ободах статора 
и на ободах ротора смонтированы электро-
обмотки.

Упрощается конструкция ветрогенератора, 
2 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2835 (13) A 
G01R 27/00

(21) AM20140007 (22) 23.01.2014
(71) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM)
(72) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM)
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, Н. Шнорали 
25, кв. 24 (AM), Хорен Мамиконян, 3103, Гюмри, 
Н. Шнорали 25, кв. 24 (AM)
(54) Способ измерения влажности древесины
(57) Согласно способу измерения влажности 
древесины образец древесины помещают 
между электродами емкостного датчика. 
Последовательно с емкостным датчиком включают 
резистор. Образованный этим соединением 
измерительный двухполюсник подключают к 
источнику высокочастотного переменного тока. 
Посредством ключа под клю чают параллельно 
емкостному датчику конденсатор. Измеряют 
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угол фазового сдвига между напряжением зажи-
мов двухполюсника и напряжением зажимов 
емкостного датчика при разомкнутом и замкнутом 
состояниях ключа. По соответствующей формуле 
вычисляют емкость емкостного датчика и 
полученным значением емкости емкостного 
датчика опре деляют влажность древесины. 

Упрощается процесс измерения влажности 
древесины, повышается точность измерения 
влажности, 2 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2836 (13) A 
H01B 9/00

(21) AM20130165 (22) 18.12.2013
(71) “Государственный инженерный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Липарит Атабекян (AM), Маринка Багдасарян 
(AM), Григор Атабекян (RU), Сергей Пирумян (RU)
(73) “Государственный инженерный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Теряна 105 (AM)
(54) Огнестойкий силовой кабель
(57) Изобретение относится к электротехнике, в 
частности, к конструкциям огнестойких силовых 
кабелей. 

Огнестойкий силовой кабель, имеет сер-
дечник, на котором скручены, по меньшей 
мере, три покрытые двухслойной изоляцией 
медные токопроводящие жилы, первый слой 
которых выполнен из кремнийорганической 
резины, и защитную оболочку, выполненную 
из полимерной композиции, не содержащей 
галогенов, причем пространство между скруткой 
и защитной оболочкой заполнено изолирующим 
материалом. Второй слой изоляции кабеля 
выполнен из композиции, включающей 
бентонитовый порошок с размерами частиц 
до 5мкм и кремнийорганическую резину, при 
этом соотношение бентонитового порошка и 
кремнийорганической резины составляет 1: 
(2,0-3,3). Изолирующий материал сердечника, 
а также материал, заполненный между 
скруткой и защитной оболочкой представляет 
собой полиакрилонитрильное волокно или 
стекловолокно с кислородным индексом 45-60%. 
На втором изоляционном слое жил огнестойкого 
силового кабеля дополнительно наложена 

оплетка из полиакрилонитрильного волокна или 
стекловолокна. Между скрученными жилами 
огнестойкого силового кабеля и защитной 
оболочкой дополнительно наложена оплетка из 
полиакрилонитрильного волокна или стекло-
волокна.

Повышается огнестойкость силового кабеля 
и надежность эксплуатации, а также электричес-
кая и механическая прочность изоляций, 3 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2837 (13) A 
H01L 21/00

(21) AM20130098 (22) 09.07.2013
(71) Гагик Шмавонян (AM), Овсанна Задоян (AM), 
Ашот Задоян (AM)
(72) Гагик Шмавонян (AM), Овсанна Задоян (AM), 
Ашот Задоян (AM), Гаяне Шмавонян (AM)
(73) Гагик Шмавонян, 0002, Ереван, Казар 
Парпеци 9а, кв.4 (AM), Овсанна Задоян, 0088, 
Ереван, Шираза 22, кв. 8 (AM), Ашот Задоян, 
0076, Ереван, ул.Ованисяана 6, кв. 26 (AM), Гаяне 
Шмавонян, 0012, Ереван, Касьяна 12, кв. 42 (AM)
(54) Способ понижения нанодефектов в полу-
про водниковой гетерогранице
(57) Изобретение относитя к твердотельным 
мате риалам, в частности к улучшению про цесса 
гетероэпитаксиального выращивания полу-
проводниковых наноструктур на подложке.

Согласно способу уменьшение нанодефектов 
в полупроводниковой гетерогранице происходит 
с помощью срезания с разными углами полу-
проводниковой подложки. На подложке сре-
занной на разных углах эпитакциальным 
методом выращиваются нанопленки с реше-
точной несовместимостью, их поверхность и 
гетерограница исследуется с помощью элек трон-
ных микроскопов и по методу аппроксимации 
определяется оптимальный угол срезания 
подложки соответствуюшей к минимальной 
плотности нанодефектов в гетерогранице гетеро-
структуры.

С помощю изобретения, уменьшаются 
нанодефекты в полупроводниковой гетеро-
границе в зависимости от выбора угла срезания 
подложки и улучшается качество гетерограницы 
гетероструктуры, 1 ил.

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

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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Сведения о выданных патентах

(51) (2014.01)  (11) 356  (13) U 
A01D 25/00

(21) AM20130167U (22) 24.12.2013
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Арамаис Есоян (AM), Арам Тонапетян (AM), 
Володя Асатрян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Теряна 74 (AM)
(54) Малогабаритная машина для выкапывания 
корнеплодов
(57) Изобретение относится к сельско хозяйст-
венному машиностроению, в частности к убо-
рочных машин моркови.

Малогабаритная машина для выкапывания 
корнеплодов имеет раму, укрепленный к ней 
навес, стойку и укрепленный к ней плуг. Плуг 
осуществлен в виде наклонного двугранного 
клина. Машина дополнительно имеет регу-
лирующий рычаг, который одним концом 
прикреплен к раме, а другим к муфте.

Обеспечивается полное выкапывание 
корнеплодов с малых участков земли, 3 ил. 

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 357  (13) U 
A23C 21/00

(21) AM20130156U (22) 25.11.2013
(71) Наири Григорян (AM), Анаит Манасян (AM), 
Гоар Григорян (AM)
(72) Наири Григорян (AM), Анаит Манасян (AM), 
Гоар Григорян (AM)
(73) Наири Григорян, 3607, Вайоц дзор регион, 
с. Гладзор, ул. 26, д. 26 (AM), Анаит Манасян, 
0002, Ереван, ул. Сарьяна 40, кв. 52 (AM), Гоар 
Григорян, 0020, Ереван, ул. Азатамартикнер 89, 
кв. 34 (AM)
(54) Способ получения пробиотического сыра
(57) Полезная модель относится к молочной 
промышленности, в частности, к способам 
получения пробиотического сыра.

Коровье молоко пастеризуют, охлаждают, 
в охлажденное молоко добавляют закваску, 

которая содержит Lactobacillus acidophilus NG-
1 и Lactobacillus salivarius NG-2 пробиотические 
бактерии. Затем свертывают молоко закваской, 
измельчают полученный сгусток, отделяют 
сыворотку, производят постановку сырного 
зерна, формируют сырную массу, прессуют и 
оставляют на созревание в 8%-ном рассоле в 
течении 40 дней.

Расширяется ассортимент пробиотических 
сыров.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 358 (13) U 
A63F 3/00

(21) AM20140005U (22) 17.01.2014
(71) Паруйр Енокян (AM)
(72) Паруйр Енокян (AM)
(73) Паруйр Енокян, 0070, Ереван, Е. Кочар 15, 
кв. 14 (AM)
(54) Шахматная доска
(57) Полезная модель относится к настольным 
играм, а именно 64 клеточным шахматам.

Шахматная доска содержит разделенную на 
64 клетки (8x8) с игровым полем игровую доску 
и размещаемые на этом игровом поле два набора 
шахматных игровых фигур. Каждый набор 
содержит 8 шахматных фигур, 8 “пешек”. Игровое 
поле состоит из шарнирно присоединенных друг 
к другу двух полудосок, которые в складываемом 
положении служат для хранения фигур. На 
внутренних поперечных центральных участках 
каждой боковой поверхности полудоски 
сделаны выемки, в которые установлены 
перегородки. Нижний участок перегородки 
приклеен, а центральный участок заклепкой 
прикреплен к полудоске. Каждый набор содержит 
7 традиционных шахматных фигур и на месте 
традиционного “Ферзя” одна шахматная фигура 
под названием “Царица-всадница”, которая 
вместе с традиционным “Ферзем” дополнительно 
имеет право на ходы традиционного “Коня”.

Расширяются возможности игры, 4 ил..
_____________________
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(51) (2014.01)  (11) 359  (13) U 
B65D 85/00

(21) AM20130122U (22) 20.08.2013
(71) ООО “Эчмиадзин кат” (AM)
(72) Самвел Оганнисян (AM)
(73) ООО “Эчмиадзин кат”, 1105, Армавири марз, 
Эчмиадзин, Туманян 9 (AM)
(54) Упаковка пищевых продуктов
(57) Полезная модель относится к пищевым 
гибким упаковкам и может быть использована 
как емкость для молочных продуктов, майонезов 
и других пищевых продуктов.

Упаковка пищевых продуктов изготовлена из 
полиэтиленовой ленты, в нижней части которой 
имеется круглое дно, а в верхней части средство 

для закрывания. Дно упаковки выполнена в 
виде прозрачного полипропиленового диска. 
Упаковка имеет подпорную стену ниже диска. 
Полиэтиленовая лента в соответствии с высотой 
имеет один сварной шов. Средством для закры-
вания упаковки может быть нитьевая повязка, 
замок зип-лок, полипропиленовый колпачок, 
который находится на полипропиленовом кольце 
сваренным к верхней части полиэтиленовой 
ленты или винтовую крышку, с помощью которой 
закрывают установленный в верхней части 
полиэтиленовой ленты кран.

Повышается устойчивость упаковки и ком-
фортность в использовании, 4 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) 09-01 (11) 326  (13) S 
09-03

(21) 20140004  (22) 17.01.2014
(71) ЗАО “Арцах бренди компани” (AM) 
(72) Георгий Оганян (AM)
(73) ЗАО “Арцах бренди компани” (AM)
(74) В. Петросян
(54) Сувенирная коллекция
(55)*

_____________________

(51) 11-01 (11) 327  (13) S
(21) 20140007  (22) 18.02.2014
(71) Аршак Каренович Айрапетян (AM)
(72) Аршак Айрапетян (AM)
(73) Аршак Каренович Айрапетян, Ереван, ул. 
Лвовян 13-113 (AM)

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(54) Ювелирные изделия: подвеска, кольцо, 
браслеты, четки, зажим для денег (7 вариантов)
(55)*

_____________________

(51) 32-00 (11) 328  (13) S
(21) 20130033  (22) 18.12.2013 
(31) 002257725   (32) 18.06.2013   (33) EM
(71) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавери (US)
(72) Девид Аннетс (GB), Майкл Страйд (GB), 
Джонатан Ферридей (GB), Пол Майкл (GB)
(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавери (US)
(74) Р. Давтян
(54) Декоративное оформление упаковки
(55)*

_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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