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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2012.01)
(11) 2684
(13) A
A01G 15/00
(21) AM20120099
(22) 04.07.2012
(71) «Բարվա» ՍՊԸ (AM)
(72) Արման Արամի Վարդանյան (AM)
(73) «Բարվա» ՍՊԸ, 0501, Արագածոտնի մարզ,
Թալին, Մյասնիկյան 20 (AM)
(54) Կարկտի կանխման ակուստիկական կայան
(57) Գյուտը վերաբերում է կարկտի կանխար
գելման կայաններին և կարող է կիրառվել գյու
ղատնտեսական մշակովի հողատարածքները
և այլ օբյեկտները կարկտի վնասակար ազդե
ցությունից պաշտպանելու համար։
Կարկտի կանխման ակուստիկական կա
յանն ունի դեպի երկինք ուղղված կոնաձև փո
ղերով ակուստիկական ալիքների ձևավորման
գեներատորներ, որոնց միացված են գազաբա
շխիչ համակարգը, հեռահար կառավարման
վահանակը և արևային էլեկտրասնուցման հա
մակարգը: Ակուստիկական գեներատորներն
առնվազն երկուսն են և տեղակայված են միմյանց
նկատմամբ առավելագույնը 1 մ հեռավորության
վրա, իսկ նրանց կոնաձև փողերի առանցքները
շեղված են միմյանց նկատմամբ 10°-ից մինչև 15°
անկյան տակ։
Ապահովվում են կարկտից պաշտպանվա
ծության ծածկույթի մեծ մակերես և կայանի ցածր
ինքնարժեք, 1 նկ.։
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2685
(13) A
A23C 3/00
A23L 3/00
(21) AM20120101
(22) 11.07.2012
(71) Մարզպետունի Սուրենի Ալեքսանյան (AM)
(72) Մարզպետունի Սուրենի Ալեքսանյան (AM)
(73) Մարզպետունի Սուրենի Ալեքսանյան (AM)
(54) Հեղուկի մանրէազերծման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա
բերությանը, մասնավորապես՝ հեղուկների ման
րէազերծման սարքերին և կարող է օգտագործվել
կաթի, հյութերի և տարբեր տեսակի հեղուկ
սննդամթերքի մանրէազերծման համար:
Սարքն ունի կրող կառուցվածքի մեջ ուղղա
ձիգ առանցքի շուրջ պտտվելու հնարավորությամբ
տեղակայված գլանաձև խողովակի տեսքով
իրագործված սնամեջ ռոտոր, դրա մեջ ուղղաձիգ

տեղակայված ձողաձև անդրամանուշակագույն
ճառագայթման աղբյուր, հեղուկը խառնելու և դրա
հոսքին մրրկայնություն հաղորդելու մրրկարար,
որն իրագործված է կրող կառուցվածքին ան
շարժ ամրակցված և նշված գլանաձև խողո
վակի երկայնությամբ դասավորված ճկուն պոլի
մերային ատամներ ունեցող սանրի տեսքով, որի
ատամների ազատ ծայրերը հպված են գլանաձև
խողովակի ներքին մակերևույթին:
Ապահովվում է հեղուկի մանրէազերծման
արդյունավետության բարձրացումը, 4 նկ:
(74) Ռ. Քալաշյան
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2686
(13) A
A23C 9/00
(22) 02.05.2011
(21) AM20110052
(71) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալ յան (AM),
Վարսենիկ Մարլիկի Ավետիսյան (AM)
(72) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալ յան (AM),
Վարսենիկ Մարլիկի Ավետիսյան (AM)
(73) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան, 0005,
Երևան, Արցախի պող. 1, բն. 32 (AM), Վարսենիկ
Մարլիկի Ավետիսյան, 0025, Երևան, Հերացու
14/4 (AM)
(54) Կաթնաթթվային ըմպելիք
(57) Գյուտը վերաբերում է կաթնամթերքի
արտադրմանը, մասնավորապես՝ ֆունկցիոնալ
նշանակության կաթնաթթվային ըմպելիքներին։
Կաթնաթթվային ըմպելիքը ներառում է
Lactobacillus acidophilus Ep-2 317/402 կաթնա
թթվային մանրէներով մերած կաթ, «Սաղավար
տուկի լուծազատվածք» ԿԱՀ, ինուլին պարու
նակող գետնախնձորի ջրային լուծազ ատ
վածք, մեղր, էլեուտերոկոկի լուծազատվածք,
մանրացված կաղին, բաղադրամասերի հետևյալ
հարաբերակցությամբ, զանգվ. %. ինուլին
պարունակող գետնախնձորի ջրային լուծազատ
վածք՝ 38.0-42.0, Lactobacillus acidophilus Ep-2
317/402 կաթնաթթվային մանրէներով մերած
կաթ՝ 38.0-42.0, մեղր՝ 8.0-12.0, «Սաղավարտուկի
լուծազատվածք» ԿԱՀ՝ 1.4-1.6, էլեուտերոկոկի
լուծազատվածք՝ 1.4-1.6, մանրացված կաղին՝
8.0-12.0։
Բարձրացվում են ըմպելիքի ֆունկցիոնալ
հատկությունները։
_____________________
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(51) (2012.01)
(11) 2687
(13) A
A61C 7/00
A61C 5/00
(21) AM20120078
(22) 18.05.2012
(71) Զարուհի Սերգեյի Նահապետյան (AM), Հրանտ
Գեորգիի Ասլիբեկյան (AM), Զավեն Վալերիի Եսա
յան (AM)
(72) Զարուհի Սերգեյի Նահապետյան (AM),
Հրանտ Գեորգիի Ասլիբեկյան (AM), Զավեն Վա
լերիի Եսայան (AM)
(73) Զարուհի Սերգեյի Նահապետյան, 0039,
Երևան, Չեխովի 31/1, բն. 2 (AM), Հրանտ
Գեորգիի Ասլիբեկյան, 0048, Երևան, Մելքումովի
42, բն. 95 (AM), Զավեն Վալերիի Եսայան, 2210,
Կոտայքի մարզ, գյուղ Առինջ, 5-րդ փող. 1-ին
նրբ. 8 (AM)
(54) Ատամնահպման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկական տեխնի
կային, մասնավորապես ստոմատոլոգիական
ատամնահպման սարքին:
Ատամնահպման սարքն ունի ապարատային
մաս, որը բաղկացած է 0,10-0,12մմ հաստությամբ
կորաձև ճկուն թիթեղից և ուղղանկյունաձև
պոլիմերային հանգույցից, որի վրա տեղակայված
են ճնշման և ժամանակի տվիչներ, որոնք USBխտարարի միջոցով միացված են համակարգչին:
Ապարատային մասի թիթեղի վրա լրացուցիչ
տեղակայված են ճնշման և ժամանակի երկրորդ
տվիչներ, որոնք USB-խտարարի միջոցով
միացված են համակարգչին:
Ապահովվում է ատամնահպումը յուրա
քանչյուր ատամի համար, 1 նկ.:
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2688
(13) A
A61G 19/00
(21) AM20120116
(22) 02.08.2012
(71) Մեխակ Գրիգորի Բաբայան (AM)
(72) Մեխակ Գրիգորի Բաբայան (AM)
(73) Մեխակ Գրիգորի Բաբայան, 0048, Երևան,
Նորաշեն թաղ. 36, բն. 106 (AM)
(54) Դագաղը գերեզմանափոս իջեցնելու սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է թաղման արարո
ղությանը, մասնավորապես՝ դագաղը գերեզ
մանափոս իջեցնելու կառավարելի սարքերին:
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ՄԱՍ
№ 1

Սարքն ունի կրող ստորին և բեռնատար
վերին ուղղանկյուն փոխկապված շրջանակներ,
իջեցման հանգույց, դրա գործարկման շարժաբեր
և հեռակառավարման հանգույց: Կրող ստորին և
բեռնատար վերին շրջանակների երկայնական
կողմերին կատարված են ուղղորդիչ փորակներ,
իջեցման հանգույցը կատարված է երկու խաչվող
շրջանակների տեսքով, որոնց երկայնական
կողմերի կենտրոնները հոդակապորեն միա
կցված են իրար, իսկ ստորին և վերին անկյուն
ները հոդակապորեն միակցված են կրող
ստորին և բեռնատար վերին շրջանակների
համապատասխան երկայնական կողմերին,
դրանց ուղղորդիչ փորակներով տեղաշարժվելու
հնարավորությամբ: Շարժաբերը հիդրոգլան է,
որը մեկ ծայրով ամրակցված է կրող ստորին
շրջանակի լայնական կողմին, մյուս ծայրով
ամրակցված է լայնական վերադրակին, որի
ծայրերը տեղավորված են կրող ստորին շրջա
նակի ուղղորդիչ փորակներում տեղաշարժվելու
հնարավորությամբ և ձգաձողերի միջոցով կապ
ված են խաչվող շրջանակի ստորին լայնական
կողմին: Հեռակառավարման հանգույցի ընդունիչ
տարրը միացած է հիդրոգլանի արտաթողի
կափույրին:
Պարզեցվում է սարքի կառուցվածքը, նվա
զեցվում են քաշը և արժեքը, 1 նկ.:
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2689
(13) A
A61K 31/00
(21) AM20120076
(22) 17.05.2012
(71) Արմեն Մարտինի Գևորգյան (AM)
(72) Արմեն Մարտինի Գևորգյան (AM)
(73) Արմեն Մարտինի Գևորգյան (AM)
(54) Խաղողի գինու գոլորշիների օգտագործումը
որպես գեղարար միջոց
(57) Գյուտը վերաբերում է գեղարարության բնա
գավառին, մասնավորապես՝ խաղողի գինու
գոլորշիների օգտագործմանը որպես գեղարար
միջոց:
Ընդլայնվում է գեղարարական միջոցների
տեսականին, ապահովվում է մարդու օրգանիզմի
վրա գինու գոլորշիների դրական ազդեցությունը։
(74) Ռ. Մանասերյան
_____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
26.11.2012

(51) (2012.01)
(11) 2690
(13) A
C12G 1/00
(21) AM20120047
(22) 16.03.2012
(71) Արտեմ Արամի Ջրաղացպանյան (AM)
(72) Արտեմ Արամի Ջրաղացպանյան (AM),
Տաթևիկ Բագրատի Օհանյան (AM)
(73) Արտեմ Արամի Ջրաղացպանյան, 0919,
Արմավիրի մարզ, գ. Բամբակաշատ, 20-րդ փող.
2 (AM)
(54) Պտղահատապտղային գինիների պատ
րաստման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գինեգործությանը,
մասնավորապես՝ պտղահատապտղային գինի
ների պատրաստման եղանակներին։
Պտուղները ջարդում են, ստացված փլուշևը
ենթարկում են սպիրտային խմորման՝ մինչև
ոչ պակաս, քան 5 ծավ. % էթիլային սպիրտի
առաջանալը, որից հետո ստացված զանգվածից
անջատում են քաղցուն և սպիրտացնում այն:
Սպիրտացումը կատարում են 3 և ավելի տարի
հնացրած կոնյակի սպիրտով: Որպես պտուղներ,
գերադասելիորեն, օգտագործում են բալ, սև
հաղարջ, նուռ, սերկևիլ, խնձոր կամ ազնվամորի։
Բարձրացվում է գինու որակը, բարելավվում
են զգայարանական հատկությունները։
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2691
(13) A
C12P 13/00
(21) AM20120090
(22) 28.06.2012
(71) ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա գիտա
արտադրական կենտրոն» ՊՈԱԿ (AM)
(72) Գայանե Երվանդի Ավետիսովա (AM), Լուսինե
Հովհաննեսի Մելքոնյան (AM), Անահիտ Խորենի
Չախալյան (AM) Աշոտ Սերոբի Սաղյան (AM)
(73) ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտա
արտադրական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային
կենտրոն, 0056, Երևան, Գյուրջյան 14 (AM)
(54) L-ալանինի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսատեխնոլոգիայի
բնագավառին, մասնավորապես՝ L–ալանինի
ստացման եղանակին։
Ածխածնի և ազոտի աղբյուրներ, անօրգա
նական աղեր և վիտամիններ պարունակող
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ՄԱՍ
№ 1

սինթետիկ ֆերմենտացիայի միջավայրում
կուլտիվացնում են L–ալանին արտադրող
Brevibacterium flavum մանրէների շտամ,
կուլտ ուրալ հեղուկից L–ալանինի հետագա
անջատմամբ: Որպես L–ալանինի արտադրիչ
օգտագործում են D-ալանինի նկատմամբ
աուքսոտրոֆ, D,L–α-ամինակարագաթթվի և βCl-L-ալանինի նկատմամբ կայուն Brevibacterium
flavum GL1 (ավանդադրման գրանցման համարը՝
ԻՆՄԻԱ 11841, 2012) կամ Brevibacterium flavum
GL18 (ավանդադրման գրանցման համարը՝
ԻՆՄԻԱ 11842, 2012) շտամը:
Գյուտը թույլ է տալիս ստանալ L-ալանին՝
գենետիկասելեկցիոն եղանակով ստացված Br.
flavum տեսակի նոր, առավել բարձրակտիվ շտամ
- արտադրիչների օգտագործմամբ։
_____________________

(51) (2012.01)

(11) 2692
(13) A
E04B 5/00
(21) AM20120105
(22) 18.07.2012
(71) Ազատ Հովսեփյան (AM)
(72) Ազատ Հովսեփյան (AM)
(73) Ազատ Հովսեփյան, 0012, Երևան, Արաբկիրի
25-րդ փ. 2, բն. 29 (AM)
(54) Միաձույլ երկաթբետոնե ծածկ
(57) Գյուտը վերաբերում է վերգետնյա շինարա
րության բնագավառին, մասնավորապես՝ միա
ձույլ երկաթբետոնե ծածկերին։
Միաձույլ երկաթբետոնե ծածկն ունի երկու
փոխուղղահայաց ուղղություններով և երկու
շերտով տեղադրված ծածկի ամրանային ցան
ցեր: Ծածկի ամրանային ցանցի բջիջների մեջ
տեղադրված են թեթև օրգանական նյութերից
պատրաստված ներդիրներ: Ծածկի վերին
գոտում տեղադրված է լրացուցիչ եռակցված
ցանց, որը շեղված է ծածկի ամրանային ցանցից
երկու փոխուղղահայաց ուղղություններով ծածկի
ամրանային ցանցի ամրանների քայլի կեսի
չափով և ամրացված է ծածկի վերին ամրանային
ցանցին:
Ապահովվում է ծածկի քաշի նվազեցումը՝
բետոնի ծախսի կրճատման շնորհիվ, 14 նկ.:
_____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
26.11.2012

(51) (2012.01)
(11) 2693
(13) A
H03F 3/00
(21) AM20120121
(22) 21.08.2012
(71) Օլեգ Պետրոսյան (AM), Նարեկ Ավդալյան (AM)
(72) Օլեգ Պետրոսյան (AM), Նարեկ Ավդալյան (AM)
(73) Օլեգ Պետրոսյան, 0033, Երևան, Հ. Էմինի
5, բն. 52 (AM), Նարեկ Ավդալյան, 2415, Կոտայքի
մարզ, գյուղ Քասախ, Ռ. Սաֆարյան 1, բն.13 (AM)
(54) Ստատիկ հիշող սարքերի ուժեղարար
(57) Գյուտը վերաբերում է միկրոէլեկտրոնիկայի
բնագավառին և կարող է կիրառվել փոքր սպառ
ման հզորության ստատիկ հիշող սարքերում
որպես տեղեկատվության ընթերցման ուժե
ղարար:
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ՄԱՍ
№ 1

Ուժեղարարն ունի երկու կասկադ և կազմ
ված է ութ p-ՄՕԿ և տասներկու n-ՄՕԿ տրանզիս
տորներից: Ուժեղարարն ունի նաև թույլատրող
մուտքեր (EN և ENB), որոնց միջոցով ոչ աշխա
տանքային ռեժիմում ուժեղարարն անջատվում
է սնուցման դողերից և արդյունքում նվազեցվում
է հզորության կորուստը: Ջերմակայունության
բարձրացման համար որպես հոսանքի աղբյուր
և դիմադրություն ուժեղարարում օգտագործվում
են հոսանքի հայելիներ:
Ապահովվում են սպառման հզորության
նվազեցում և ջերմաստիճանային փոփոխության
նկատմամբ կայունության բարձրացում, 6 նկ.:
_____________________
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ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11
13
		
21
		
22
23
31
32
33
45
		
51
54
56
57
62
		
71
72
73
74
85
86
87

արտոնագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
U օգտակար մոդելի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների
հրապարակման թվականը
միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
օգտակար մոդելի անվանումը
տեղեկատվության աղբյուրներ
օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը,
որից զատված է տվյալ հայտը
հայտատուն, երկրի կոդը
օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
26.11.2012

11

ՄԱՍ
1
№

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2012.01)
(11) 306
(13) U
A24F 19/00
(21) AM20120063U
(22) 18.04.2012
(71) Ղևոնդ Գուրգենի Թորգոմյան (AM)
(72) Ղևոնդ Գուրգենի Թորգոմյան (AM)
(73) Ղևոնդ Գուրգենի Թորգոմյան, 0018, Երևան,
Խորենացու 60 (AM)
(54) Ծալովի միանգամյա մոխրաման
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ստվարա
թղթե ծալովի միանգամյա մոխրամաններին
և կարող է օգտագործվել ինչպես սենյակային
պայմաններում, այնպես էլ դրսում կամ բնության
մեջ գտնվելիս:
Ծալովի միանգամյա մոխրամանը պատ
րաստվ ած է ծալման տեղերում ակոսատած
ստվարաթղթե նախապատրաստվածքից, որն
ունի կենտրոնական ուղղանկյուն հատակային
մաս և հատակային մասը պարագծով ընդգրկող
շրջակողային մաս: Շրջակողային մասն ունի
ծալման համար անկյունագծային ակոսներ և
դրանց նկատմամբ սիմետրիկ փականային
ակոսներ: Նախապատրաստվածքը լրացուցիչ
ունի շրջակողային մասի երկու հակադիր
արտաքին եզրերին կից փակիչ լեզվակներ:
Շրջակողային մասի անկյունագծային ակոսների
նկատմամբ սիմետրիկ փականային ակոսները
դրանց հետ կազմում են համապատասխան
անկյուն: Հատակային մասի ներքին մակերևույթը
մետաղապատ է:
Բարձրացվում է մոխրամանի համապի
տանիությունը, նվազեցվում է գինը, 3 նկ.:
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 307
(13) U
E02D 29/00
(21) AM20120096U
(22) 03.07.2012
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա
րության պետական համալսարան» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Վաչե Հավհաննեսի Թոքմաջյան (AM),
Վալտեր Աշոտի Աթանեսյան (AM)

(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա
րության պետական համալսարան» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպություն, 0009,Երևան,
Տերյան 105 (AM)
(54) Կաղապարամած ջրհորի պատերի բետո
նալցման համար
(57) Կաղապարամած ջրհորի պատերի բետո
նալցման համար, որն ունի միմյանց միա
կցված կորագիծ հարակից վահաններ, բետոնի
մեջ խոռոչներ առաջացնող տարրեր, հենա
րանային հարթակ հոդակապով իրեն միակցված
անկյունաձև թևերով՝ հենված բետոնի խոռոչներին:
Հենարանային հարթակը վահաններին միա
կցված է շղթաներով: Վահաններն ունեն հարա
կից թեք կող ունեցող և սեպաձև հատվածներ:
Վահանների թեք հատվածների կողերի վրա
կան ակոսներ, որտեղ տեղակայված են տեղա
շարժման հնարավորությամբ գոգավոր գլխիկ
ունեցող մետաղամատեր: Ակոսների շուրթերը
ծայրերում հաստացված են, իսկ բետոնի մեջ
խոռոչ առաջացնող տարրերը վահաններին
ամրակցված թեք կող ունեցող մետաղաթերթեր
են:
Պարզեցվում է կոնստրուկցիան, կրճատվում
են մետաղատարությունն ու ծախսերը, 4 նկ.։
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 308
(13) U
F03D 3/00
F03D 7/00
(21) AM20120110U
(22) 21.07.2012
(71) Սուրեն Թաթիկյան (AM), Տիգրան Թաթիկ
յան (AM)
(72) Սուրեն Թաթիկյան (AM), Տիգրան Թաթիկ
յան (AM)
(73) Սուրեն Թաթիկյան, 2304, Կոտայքի մարզ,
ք. Հրազդան, Միկրոշրջան թաղ. 68, բն. 11 (AM),
Տիգրան Թաթիկյան, 0040, Երևան, Ավան, Հր.
Աճառյան 24 (AM)
(54) Հողմաէներգետիկ տեղակայանք

12
12

ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
26.11.2012

(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է հողմա
շարժիչներին և կարող է օգտագործվել հողմա
էներգետիկայի բնագավառում:
Հողմաէներգետիկ տեղակայանքն ունի
դարձկեն իրան, ուղղաձիգ լիսեռին ամրակցված
բանող անիվներ ունեցող ռոտոր և քամու
կոնցենտրատոր: Իրանը կատարված է իր վրա
ամրակցված քամու կոնցենտրատորը քամու
ուղղությամբ դիրքավորելու հնարավորությամբ:
Քամու կոնցենտրատորը բազմաստիճան է

11

ՄԱՍ
1
№

և կազմված է հաջորդաբար տեղակայված
առնվազն երկու կոնցենտրատորներից, որոնց
ելքային մասի կտրվածքի մակերեսը փոքր
է մուտքային մասի կտրվածքի մակերեսից,
իսկ կոնցենտրատորների միջև առկա են օդի
հեռացման բացակներ:
Մեծացվում է հողմաէներգետիկ տեղա
կայանքի բանող անիվներին տրվող հոսքի
արագությունը, 1 նկ.:
_____________________

13
13

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի
11
13
		
21
22
23
24
31
32
33
51
		
54
55
71
72
73
74

վկայագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
հայտի համարը
հայտի ստացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
գրանցման թվականը
առաջնային հայտի համարը
առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման
(ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
արդյունաբերական նմուշի անվանումը
արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
հայտատուն(ները), երկրի կոդը
հեղինակը(ները), երկրի կոդը
իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
26.11.2012

11

ՄԱՍ
1
№

Տեղեկություններ գրանցված
արդյունաբերական նմուշների մասին

(51) 09-03
(11) 284
(13) S
32-00
(21) 20120014		
(22) 11.04.2012
(31) 001967878-0001 (32) 23.12.2011 (33) EU
001967878-0002
23.12.2011
EU
001967878-0003
23.12.2011
EU
001967878-0004
23.12.2011
EU
(71) Շոկոլադեֆաբրիկեն Լինդտ ունդ Շպրյունգլի
ԱԳ (CH)
(72) Դոմինա Միրելլա (IT)
(73) Շոկոլադեֆաբրիկեն Լինդտ ունդ Շպրյունգլի
ԱԳ (CH)
(74) Ա. Գալոյան
(54) Նկար սննդամթերքի փաթեթավորման
համար (4 տարբերակ)
(55)

_____________________

(11) 285
(13) S
(51) 25-03
(21) 20120035
(22) 31.08.2012
(71) «Էյ-Ի-ՋԻ Սերվիս» ՍՊԸ (AM)
(72) Աշոտ Միքայելի Հովսեփյան (AM), Մկրտիչ
Կարապետի Ջալալ յան (AM), Արամ Սուրենի
Հայրապետյան (AM)
(73) «Էյ-Ի-ՋԻ Սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի
փ. 141ա (AM)
(54) Բնական գազի լիցքավորման բաշխիչ
աշտարակ

16
16

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
26.11.2012

11

ՄԱՍ
1
№

(55)

_____________________

17
17

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
ЗНАКИ

Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի
111
151
152
181
210
220
230
310
320
330
442
511
526
540
551
554
555
556
591
646
730
740

գրանցման հերթական համարը
գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնության թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
հայտի հրապարակման թվականը
ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
չպահպանվող տարրեր
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
գույնը և գունային համակցությունը
իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
26.11.2012

11

ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20090485
(220) 27.04.2009

(111) 19003
(151) 02.11.2012
(181) 27.04.2019
(730) Ռուբեն Կարենի Օգանեզով, Երևան, Գալ
շոյան 10-29, AM
(540)

(210) 20111686
(220) 29.12.2011

(111) 19005
(151) 02.11.2012
(181) 29.12.2021
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(442) 03.02.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և բուժական պատ
րաստուկներ մարդկանց համար և անասնա
բուժության մեջ օգտագործելու համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կապույտ,
ոսկեգույն, կարմիր, շագանակագույն և
դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ, գրասենյակային ծառայու
թյուններ.
դաս 41.դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո
վում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում, ցուցա
հանդեսներ, տոնավաճառ-ցուցահանդեսներ,
մրցույթներ, մրցանակաբաշխություններ։
____________________

(210) 20111685
(220) 29.12.2011

(111) 19004
(151) 02.11.2012
(181) 29.12.2021
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(442) 03.02.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և բուժական պատ
րաստուկներ մարդկանց համար և անասնա
բուժության մեջ օգտագործելու համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120030
(220) 11.01.2012

(111) 19006
(151) 02.11.2012
(181) 11.01.2022

(730) Սինսեյ, Ինք., US
(442) 18.05.2012
(310) 85/368,365 (320) 11.07.2011 (330) US
(540)

(511)
դաս 38. վեբ-կայքի տրամադրում`
սոցիալական ցանցի ֆունկցիաների հնարա
վորություններով, մասնավորապես` զրույցի
սենյակների տրամադրում համակարգչի
օգտատերերի միջև հաղորդագրությունների
փոխանցման համար` կապված վեբ-կայքի
ծրագրավորման վերաբերյալ ընդհանուր հետա
քրքրությունների թեմաների հետ.
դաս 41. զվարճանքի ծառայություններ,
մասնավորապես` վեբ-կայքի տրամադրում
համաշխարհային մասշտաբով տարածված
կինոֆիլմի և հեռուստատեսային հաղորդումների
հնարավորություններով` գործողության, արկածի,
դրամայի, կատակերգության, սիրավեպի,
նորությունների, թոք-շոուների, վավերագրական,
խաղային շոուների, ռեալիթիի, սարսափի,
գիտական ֆանտաստիկայի, սպորտի, բնական

20
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
26.11.2012

շարժումներով կադրերի, երաժշտության, մշա
կույթի, կենսաոճի, անիմացիոն և մանկական
զվարճանքների բնագավառում` օգտագործելով
համաշխարհային համակարգչային ցանցը և
անլար ցանցերը.
դաս 42. պլատֆորմ որպես ծառայություն`
համակարգչային ծրագրային ապահովման
պլատֆորմների հնարավորություններով` թույլ
տալու համար երրորդ անձանց գովազդելու,
առաջխաղացման և վաճառելու իրենց ապրանք
ներն ու ծառայությունները օնլայն ռեժիմում:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120031
(220) 11.01.2012

(111) 19007
(151) 02.11.2012
(181) 11.01.2022

(730) Սինսեյ, Ինք., US
(442) 18.05.2012
(310) 85/368,377 (320) 11.07.2011 (330) US
(540)

(511)
դաս 38. վեբ-կայքի տրամադրում`
սոցիալ ական ցանցի ֆունկցիաների հնա
րավորություններով, մասնավորապես` զրույցի
սենյակների տրամադրում համակարգչի
օգտատերերի միջև հաղորդագրությունների
փոխանցման համար` կապված վեբ-կայքի
ծրագրավորման վերաբերյալ ընդհանուր
հետաքրքրությունների թեմաների հետ.
դաս 41. զվարճանքի ծառայություններ,
մասնավորապես` վեբ-կայքի տրամադրում
համաշխարհային մասշտաբով տարածված
կինոֆիլմի և հեռուստատեսային հաղորդումների
հնարավորություններով` գործողության, արկածի,
դրամայի, կատակերգության, սիրավեպի,
նորությունների, թոք-շոուների, վավերագրական,
խաղային շոուների, ռեալիթիի, սարսափի,
գիտական ֆանտաստիկայի, սպորտի, բնական
շարժում ներով կադրերի, երաժշտության,
մշակույթի, կենսաոճի, անիմացիոն և մանկական
զվարճանքների բնագավառում` օգտագործելով
համաշխարհային համակարգչային ցանցը և
անլար ցանցերը.

11

ՄԱՍ
№ 1

դաս 42. պլատֆորմ որպես ծառայություն`
համակարգչային ծրագրային ապահովման
պլատֆորմների հնարավորություններով` թույլ
տալու համար երրորդ անձանց գովազդելու,
առաջխաղացման և վաճառելու իրենց ապրանք
ներն ու ծառայությունները օնլայն ռեժիմում:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120032
(220) 11.01.2012

(111) 19008
(151) 02.11.2012
(181) 11.01.2022

(730) Սինսեյ, Ինք., US
(442) 18.05.2012
(310) 85/368,405 (320) 11.07.2011 (330) US
(540)

(511)
դաս 38. վեբ-կայքի տրամադրում` սոցիա
լական ցանցի ֆունկցիաների հնարավ որու
թյուններով, մասնավորապես` զրույցի սենյակ
ների տրամադրում համակարգչի օգտատերերի
միջև հաղորդագրությունների փոխանցման
համար` կապված վեբ-կայքի ծրագրավորման
վերաբերյալ ընդհանուր հետաքրքրությունների
թեմաների հետ.
դաս 41. զվարճանքի ծառայություններ,
մասնավորապես` վեբ-կայքի տրամադրում
համաշխարհային մասշտաբով տարածված
կինոֆիլմի և հեռուստատեսային հաղորդումների
հնարավ որություններով` գործողության, ար
կածի, դրամայի, կատակերգության, սիրավեպի,
նորությունների, թոք-շոուների, վավերագրական,
խաղային շոուների, ռեալիթիի, սարսափի,
գիտական ֆանտաստիկայի, սպորտի, բնական
շարժումներով կադրերի, երաժշտության, մշա
կույթի, կենսաոճի, անիմացիոն և մանկական
զվարճանքների բնագավառում` օգտագործելով
համաշխարհային համակարգչային ցանցը և
անլար ցանցերը.
դաս 42. պլատֆորմ որպես ծառայություն`
համակարգչային ծրագրային ապահովման
պլատֆորմների հնարավորություններով` թույլ
տալու համար երրորդ անձանց գովազդելու,
առաջխաղացման և վաճառելու իրենց ապրանք
ներն ու ծառայությունները օնլայն ռեժիմում:
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
26.11.2012

(210) 20120033
(220) 11.01.2012

(111) 19009
(151) 02.11.2012
(181) 11.01.2022

(730) Սինսեյ, Ինք., US
(442) 18.05.2012
(310) 85/368,393 (320) 11.07.2011 (330) US
(540)

(511)
դաս 38. վեբ-կայքի տրամադրում` սոցիա
լական ցանցի ֆունկցիաների հնարավ որու
թյուններով, մասնավորապես` զրույցի սենյակ
ների տրամադրում համակարգչի օգտատերերի
միջև հաղորդագրությունների փոխանցման
համար` կապված վեբ-կայքի ծրագրավորման
վերաբերյալ ընդհանուր հետաքրքրությունների
թեմաների հետ.
դաս 41. զվարճանքի ծառայություններ,
մասնավորապես` վեբ-կայքի տրամադրում
համաշխարհային մասշտաբով տարածված
կինոֆիլմի և հեռուստատեսային հաղորդումների
հնար ավորություններով` գործողության, ար
կածի, դրամայի, կատակերգության, սիրավեպի,
նորությունների, թոք-շոուների, վավերագրական,
խաղային շոուների, ռեալիթիի, սարսափի,
գիտական ֆանտաստիկայի, սպորտի, բնական
շարժումներով կադրերի, երաժշտության, մշա
կույթի, կենսաոճի, անիմացիոն և մանկական
զվարճանքների բնագավառում` օգտագործելով
համաշխարհային համակարգչային ցանցը և
անլար ցանցերը.
դաս 42. պլատֆորմ որպես ծառայություն՝
համակարգչային ծրագրային ապահովման պլատ
ֆորմների հնարավորություններով` թույլ տալու
համար երրորդ անձանց գովազդելու, առաջխա
ղացման և վաճառելու իրենց ապրանքներն ու
ծառայությունները օնլայն ռեժիմում:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120195
(220) 13.02.2012
(730) Սինսեյ, Ինք., US
(442) 18.05.2012

(111) 19010
(151) 02.11.2012
(181) 13.02.2022
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(310) 85/395,968 (320) 11.08.2011 (330) US
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, մոխրագույն,
սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 38. վեբ-կայքի տրամադրում` սոցիա
լական ցանցի ֆունկցիաների հնարավոր ու
թյուններով, մասնավորապես` զրույցի սենյակ
ների տրամադրում համակարգչի օգտատերերի
միջև հաղորդագրությունների փոխանցման
համար` կապված վեբ-կայքի ծրագրավորման
վերաբերյալ ընդհանուր հետաքրքրությունների
թեմաների հետ.
դաս 41. զվարճանքի ծառայություններ,
մասնավորապես` վեբ-կայքի տրամադրում
համաշխարհային մասշտաբով տարածված
կինոֆիլմի և հեռուստատեսային հաղորդումների
հնարավորություններով` գործողության, արկածի,
դրամայի, կատակերգության, սիրավեպի,
նորությունների, թոք-շոուների, վավերագրական,
խաղային շոուների, ռեալիթիի, սարսափի,
գիտական ֆանտաստիկայի, սպորտի, բնական
շարժում ներով կադրերի, երաժշտության,
մշակույթի, կենսաոճի, անիմացիոն և մանկական
զվարճանքների բնագավառում` օգտագործելով
համաշխարհային համակարգչային ցանցը և
անլար ցանցերը.
դաս 42. պլատֆորմ որպես ծառայություն՝
համակարգչային ծրագրային ապահովման
պլատֆորմների հնարավորություններով` էլեկ
տրոնային առևտրի, առևտրային համակար
գերի և բովանդակության կառավարման համա
կարգերի համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120274
(220) 28.02.2012

(111) 19011
(151) 02.11.2012
(181) 28.02.2022
(730) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM

22
22

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
26.11.2012

(442) 06.04.2012
(540)

(526) «ECOLOGICALLY PURE PRODUCT» և «MADE
IN ARMENIA» գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն,
դեղին, կանաչ, ոսկեգույն, կարմիր, նարնջա
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք սառույց:
____________________

(210) 20120275
(220) 28.02.2012

(111) 19012
(151) 02.11.2012
(181) 28.02.2022
(730) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM
(442) 06.04.2012
(540)
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(526) «ECOLOGICALLY PURE PRODUCT» և «MADE
IN ARMENIA» գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ
կապույտ, դեղին, կանաչ, դարչնագույն,
կարմիր, ոսկեգույն, սպիտակ և սև գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք սառույց:
____________________

(210) 20120283

(111) 19013
(220) 29.02.2012
(151) 02.11.2012
(181) 28.02.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 06.04.2012
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20120380
(220) 19.03.2012

(111) 19014
(151) 02.11.2012
(181) 19.03.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 18.04.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
26.11.2012

(210) 20120465
(220) 03.04.2012

(111) 19015
(151) 02.11.2012
(181) 03.04.2022
(730) «Տրինիտաս» ՓԲԸ, Երևան, Բաղրամյան
փող., 3-րդ նրբ., 4/6, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(511)
դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա
վորումների տեղակայում:
____________________

(210) 20120508
(220) 13.04.2012

(111) 19016
(151) 02.11.2012
(181) 13.04.2022
(730) Իոշպե-Մաքսիոն Ս/Ա, BR
(442) 22.06.2012
(540)

(511)
դաս 12. վերգետնյա տրանսպորտային
միջոցների մասեր, այն է՝ անիվներ, շասսիներ,
լոնժերոններ, երկայնական հեծաններ. մամլած
մասեր և ծավալային դրոշմած մասեր, այն է՝
կրող մասեր բեռնատարների, ավտոբուսների,
ֆուրգոնների, տրակտորների և ամենագնացների
համար:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________
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(511)
դաս 12. վերգետնյա տրանսպորտային
միջոցների մասեր, այն է՝ անիվներ, շասսիներ,
լոնժերոններ, երկայնական հեծաններ. մամլած
մասեր և ծավալային դրոշմած մասեր, այն է՝
կրող մասեր բեռնատարների, ավտոբուսների,
ֆուրգոնների, տրակտորների և ամենագնացների
համար:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20120569
(220) 26.04.2012

(111) 19018
(151) 02.11.2012
(181) 26.04.2022
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 18.05.2012
(540)
(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20120612

(111) 19019

(220) 04.05.2012

(151) 02.11.2012
(181) 04.05.2022

(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US
(442) 07.06.2012
(540)

(111) 19017
(151) 02.11.2012
(181) 13.04.2022
(730) Իոշպե-Մաքսիոն Ս/Ա, BR
(442) 22.06.2012
(540)
(210) 20120509
(220) 13.04.2012

24
24

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
26.11.2012

(511)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում. զվարճություններ. մարզական և մշակու
թային միջոցառումների կազմակերպում. զվար
ճությունների և դաստիարակության (կրթության,
ուսուցման) ծառայություններ կանոնավոր
հեռուստատեսային և ռադիո ծրագրերի տես
քով բասկետբոլի, բասկետբոլային կենդանի
խաղերի և ցուցադրումների կազմակերպման և
անցկացման բնագավառում. բասկետբոլային
խաղերի, մրցումների և բասկետբոլին վերաբերող
ծրագրերի ռադիո և հեռուստատեսային շոուների
պատրաստում, մոնտաժում և տրամադրում.
բասկետբոլային մարզական կենտրոնների
և ճամբարների, մարզիչների որակավորման
բարձրացման համար մարզական կենտրոնների
և ճամբարների, պարային խմբերի մարզական
կենտրոնների և ճամբարների և բասկետբոլային
մրցումների կազմակերպում և անցկացում.
զգեստավորված մասկոտների կամ պարային
խմբերի մասնակցությամբ զվարճությունների
ծառայություններ բասկետբոլային խաղերում
և ցուցադրումներում, սեմինարներում, մար
զական կենտրոններում, ճամբարներում, գովազ
դային ակցիաներում և այլ բասկետբոլային
նմանատիպ միջոցառումներում, մրցումներում,
երեկոներում. երկրպագուների ակումբներ.
զվարճությունների ծառայություններ, այն
է` հեռուստատեսային և ինտերակտիվ հե
ռ ո ւ ստ ա տ ե ս ա յ ի ն ա մ ե ն ա հ ե տ ա ք ր ք ի ր և
կարևոր ծրագրերի, տեսագրումների, հոսքա
յին տեսագրումների, ինտերակտիվ տեսա
ծրագ րերի ամենահետաքրքիր և կարևոր
հատվածների ընտրության, ռադիոծրագրերի,
ռադիոհաղորդման ամենահետաքրքիր և կարևոր
հատվածների և ձայնագրումների տեսքով
բասկետբոլի բնագավառում մուլտիմեդիային
նյութեր պարունակող ցանցային կայքի
տրամադրում. վիճակագրական տվ յալների,
ընդհանուր տվ յալների և վիկտորինաների
տեսքով բասկետբոլի մասին նորությունների
և տեղեկատվության տրամադրում. օնլայն
չբեռնվող խաղեր, այն է` համակարգչային
խաղեր, տեսախաղեր, ինտերակտիվ տեսա
խաղեր, հմտությունը զարգացնող ակտիվ
խաղեր, արկադային խաղեր, մեծահասակ
ների և երեխաների թիմային խաղեր, սեղանի
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խաղեր, գլուխկոտրուկ խաղեր, տարբեր բնույթի
համատարած խաղեր, խաղեր-վիկտորինաներ.
էլեկտրոնային հրատարակություններ, այն
է` բասկետբոլին վերաբերող ամսագրերի,
ուղեցույցների, տեղեկագրերի, գունազարդման
համար գրքերի, խաղերի ցուցակների օնլայն
հրատարակում ինտերնետով. օնլայն ռեժիմում
համակարգչային տվյալների բազաների տրա
մադրում բասկետբոլի բնագավառում:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20120656
(220) 15.05.2012

(111) 19020
(151) 02.11.2012
(181) 15.05.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գագիկ Ավետիսյան,
Երևան, Արտաշիսյան 40/8, բն. 3, AM
(442) 07.06.2012
(540)

(526) «ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱ» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 44. ստոմատոլոգիա:
____________________

(210) 20120657
(220) 15.05.2012

(111) 19021
(151) 02.11.2012
(181) 15.05.2022
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(730) Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, Մերիլենդ
նահանգ, US
(442) 22.06.2012
(540)

(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20120658
(220) 15.05.2012

(111) 19022
(151) 02.11.2012
(181) 15.05.2022
(730) Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, Մերիլենդ
նահանգ, US
(442) 22.06.2012
(540)
(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20120672
(220) 18.05.2012

(111) 19023
(151) 02.11.2012
(181) 18.05.2022
(730) «Փարիզ յան սուրճ ֆակտորի» ՍՊԸ,
Երևան, Ամիրյան 11, AM
(442) 07.06.2012
(540)
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(511)
դաս 30. սուրճ, սուրճի հիմքով կաթնային
ըմպելիք, սուրճով ըմպելիքներ, եղերդ (ցիկորի),
սուրճի փոխարինիչներ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20120706
(220) 23.05.2012

(111) 19024
(151) 02.11.2012
(181) 23.05.2022
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք Ինդսթրի
«Ալկալոիդ» ԱԴ-Սկոպյե, MK
(442) 22.06.2012
(540)

(526) “PLUS” բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120709
(220) 23.05.2012

(111) 19025
(151) 02.11.2012
(181) 23.05.2022
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US
(442) 22.06.2012
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, սուրճի փոխարինիչներ.
թեյ, կակաո, ըմպելի շոկոլադ. շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո. ալյուր, ալրային արտադրանք
և հացահատիկային մթերքներ. հացահատի
կային մթերքներից պատրաստված փոքրիկ
բատոններ. մակարոնեղեն. հաց, հացաբուլ
կեղեն, թխվածքաբլիթներ, գալետներ, տորթեր,
կեքսեր, հրուշակներ, մրգահատապտղային
տորթեր, կարկանդակներ. խմորեղեն. շոկոլադ,
շոկոլադային արտադրանք. հրուշակեղեն.
շաքարային հրուշակեղեն, քաղցրավենիք,
կոնֆետներ, սառնաշաքար. սննդային սառույց,
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պաղպաղակ, սառեցված աղանդեր. մեղր,
մաթ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ, սոուս
պեստո. համեմունքներ. ամոքանք. կանաչիներ,
համեմունքային կամ խոհանոցային խոտեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120745
(220) 05.06.2012

(111) 19026
(151) 02.11.2012
(181) 05.06.2022
(730) «ԷյԲիՍիդոմեն» ՍՊԸ, Երևան, Իսահակյան
28, 3-րդ հարկ, АМ
(442) 22.06.2012
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
____________________

(210) 20120749
(220) 05.06.2012

(111) 19027
(151) 02.11.2012
(181) 05.06.2022
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 22.06.2012
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(111) 19028
(151) 02.11.2012
(181) 15.06.2022
(730) Մարիաննա Հրաչի Մելիքսեթյան, Երևան,
Բաղրամյան 79ա, բն. 6, AM Գարեգին
Ղազարի Ղազարյան, Երևան, Տերյան 19,
բն. 26, AM
(442) 02.07.2012
(540)

(210) 20120799
(220) 15.06.2012

(526) «PHOTO» և «STUDIO» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 40. լուսանկարների տպագրում, լուսա
նկարչական ժապավենների երևակում, լուսա
նկարչական հորինվածքի կազմում, լուսափո
րագրում.
դաս 41. լուսանկարում, լուսանկարչական
ռեպորտաժներ, լուսանկարչական ծառայու
թյուններ:
____________________

(210) 20120827
(220) 21.06.2012

(111) 19029
(151) 02.11.2012
(181) 21.06.2022
(730) «Գլանժ ալկո» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ
Արամուս, Կենտրոնական փող. 62, AM
(442) 02.07.2012
(540)

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________
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(210) 20120413
(220) 23.03.2012

(111) 19030
(151) 02.11.2012
(181) 23.03.2022
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան,
Չկալովի 43, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կանաչ, սպի
տակ, ոսկեգույն և մոխրագույն գունային հա
մակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20111713

(111) 19031
(220) 30.12.2011
(151) 02.11.2012
(181) 30.12.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 18.01.2012
(540)
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(511)
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. չմշակ
ված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման
մետաղներ գեղարվեստական, գեղազարդման
նպատակների և գեղարվեստական տպագրու
թյան համար.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ
ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր
տային միջոցների համար նախատեսվածների).
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանցման
տարրեր (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր
տային միջոցների համար նախատեսվածների).
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք.
ածելիներ.
դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր.
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 19. ոչ մետաղ յա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և
բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ
և շինություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.
դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագոր
ծության համար.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական ծաղիկ
ներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական):
____________________

(210) 20120001
(220) 09.01.2012

(111) 19032
(151) 02.11.2012
(181) 09.01.2022
(730) Ջեյ.Էս.Էս. Թբեքոու ԼԹԴ, GB
(442) 03.02.2012
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(540)

(526) «UNITED KINGDOM» և «HOUSE OF QUALITY»
արտահայտություններն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 34. սիգարետներ. սիգարներ, մշակված
կամ չմշակված ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ և
լուցկի:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(111) 19033
(151) 02.11.2012
(181) 03.02.2022
(730) ԼԳ Հաուսիս, ԼԹԴ., KR
(442) 18.05.2012
(540)

(210) 20120151
(220) 03.02.2012

(511)
դաս 6. շինարարական մետաղական երե
սապատվածքներ. շինարարական պողպատե
շրջանակներ. շինարարական մետաղական
կարկասներ. շինարարական մետաղական
երեսապատվածքներ. մետաղական նյութեր,
բացառապես շինարարության մեջ օգտագործ
ման համար. շինարարական մետաղական
նյութեր. մետաղական հոդակապեր. արտաքին
մետաղ ական դռներ. դռների մետաղական
պաստառներ. դռների մետաղական լողաթներ.
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գրասեղանների մետաղական բռնակներ.
դռան մետաղական փականքներ. դռան մետա
ղական սողնակներ. դռների մետաղական սահ
մանափակիչներ. դռան մետաղական մուր
ճեր. դռների մետաղական պիտույքակազմեր.
դռների մետաղական սահմանափակիչներ. դռան
մետաղական բռնակներ. դռան մետաղական
շեմեր. դռան մետաղական շրջանակներ.
մետաղական շերտավարագույրներ. մետա
ղական պատուհաններ. պատուհանների հող
մային մետաղական կեռիկներ. պատուհանի
մետաղական բլոկներ. պատուհանի մետաղական
սողնակներ. պատուհանի մետաղական շրջա
նակներ. մետաղական ցանցեր. բլոկային
համակարգեր պատուհանների շրջանակների
համար (մետաղական). պատուհանի մետաղա
պատումներ. պատուհանների մետաղական
ամրակումներ. պատուհանների մետաղական
սահմանափակիչներ. պատուհանների հողմա
յին մետաղական կեռիկներ. պատուհանների
մետաղական պիտույքակազմեր:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120152
(220) 03.02.2012

(111) 19034
(151) 02.11.2012
(181) 03.02.2022
(730) ԼԳ Հաուսիս, ԼԹԴ., KR
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 20. ոչ մետաղական դռան և պատու
հանի շիրմաներ. պատուհանի ներսի գալարա
վարագույրներ (կահույք). պատուհանի ֆուր
նիտուր (ոչ մետաղական):
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120153
(220) 03.02.2012

(111) 19035
(151) 02.11.2012
(181) 03.02.2022
(730) ԼԳ Հաուսիս, ԼԹԴ., KR
(442) 18.05.2012
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(540)

(511)
դաս 37. պատուհանի տեղադրում. պատու
հանի շրջանակի տեղադրում. կահույքի պաստա
ռապատում. շենքերի վերանորոգում. կառուց
վածքների հերմետիկացում (շինարարական).
շենքերի ձայնամեկուսացման ծառայություններ.
շենքերի վերանորոգման աշխատանքներ.
մեկուսացման վերանորոգման աշխատանքներ.
տների կառուցում. խորհրդատվություն շինա
րարության հարցերով:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120154
(220) 03.02.2012

(111) 19036
(151) 02.11.2012
(181) 03.02.2022
(730) ԼԳ Հաուսիս, ԼԹԴ., KR
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 19. շինարարական մխված ապակի.
շինարարական բյուրեղացված ապակի.
մեկուս իչ ապակի (շինարարության համար).
վերափոխված շերտավոր շինարարական
ապակի. շինարարական լուսատու ապակի.
ճառագայթումից պաշտպանող շինարարական
ապակի. հասարակ շերտավոր շինարարական
ապակի. երկշերտ շինարարական ապակի.
ծաղկավոր շերտավոր շինարարական ապակի.
շինարարական ապակեթելք. շինարարական
ապակի. շինարարական ապակի, ուլտրա
մանուշակագույն ճառագայթներ ներթափանցող
շինարարական դեկորատիվ ապակի. ինֆրա
կարմիր ճառագայթներ կլանող շինարարական
ապակի. մեկուսիչ ապակի (շինար արության
համար). շինարարական հարակցական ապակի.
շինարարական ծաղկավոր ապակի. պատուհանի
շինարարական ապակի. շինարարական
(պատուհանի) հայելապակի. շինարարական
փրփրապակի. շինարարական լամինացված
շերտավոր ապակի. նախշերով շերտավոր
շինարարական ապակի. հատիկավոր ապակի
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ճանապարհների չափանշման (գծանշման)
համար. վիտրաժներ. շինարարական ամրա
նավորած ապակի. ալաբաստրե ապակի.
պատուհանի ապակի. ոչ մետաղական կար
կասներ. ոչ մետաղական ձուլվածքներ (մոլդինգ
ներ) շինարարության համար. պատերի ոչ
մետաղական երեսպատվածքներ շինարարու
թյան համար. ամրանավորող շինարարական
ոչ մետաղական նյութեր. ոչ մետաղական նյու
թեր բացառապես շինարարության մեջ օգտա
գործելու համար. ոչ մետաղական դարպասներ.
ոչ մետաղական շինանյութեր. ոչ մետաղա
կան շերտավարագույրներ. պատուհանի ոչ
մետաղ ական փեղկավոր ապակեկալներ. ոչ
մետաղ ական պատուհաններ. պատուհանի
ապակեկալների հորիզոնական կալորդներ.
պատուհանի ոչ մետաղական բռնակներ. ոչ
մետաղական հոլովակներ պատուհանների
շրջանակների համար. ոչ մետաղական ցան
ցավոր ցանկապատեր. պատուհանի ոչ մետա
ղական ամրան (արմատուր). պատուհանի
շրջանակների համար բլոկային համակարգեր
(ոչ մետաղական). անվտանգության պլաստիկ
պատուհաններ, որոնք կարող են օգտագործվել
հաղորդակցության համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120214
(220) 17.02.2012

(111) 19037
(151) 02.11.2012
(181) 17.02.2022
(730) Պիեռ Բալմեյն Ս.Ա., FR
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ
խական, լուսանկարչական, կինեմատոգ րա
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
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կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ.
կրակմարիչներ. օպտիկական լամպեր, օպտի
կական լապտերներ, օպտիկական ոսպնյակ
ներ, այլ օպտիկական ապրանքներ, մանրա
չափական պտուտակներ օպտիկական գործիք
ների համար, օպտիկական ապակիներ, օպտի
կական ակնոցներ, ակնոցներ և արևային
ակնոցներ, ինչպես նաև դրանց աքսեսուարներ,
մասնավորապես՝ շրջանակներ, պատյաններ,
մասեր և բաղադրամասեր, օպտիկական
մանրաթելեր (լուսանցիկ մանրաթելեր), օպ
տիկ ական խտարար, օպտիկական նիշեր
կարդացող սարքեր, օպտիկական տվյալների
կրիչներ, օպտիկական սկավառակներ, հաշվիչ
մեքենաներ, տվ յալների մշակման սարքա
վորումներ և համակարգիչներ, այդ թվում՝
հաշվիչներ, գրպանի կամ ձեռքի հաշվիչներ:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(111) 19039
(151) 02.11.2012
(181) 27.03.2022
(730) «Մուշ» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 97, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(210) 20120440
(220) 27.03.2012

(526) «MEATFOOD» և «ARMENIA» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ և
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. միս, մսամթերք:
____________________

(210) 20120424
(220) 26.03.2012

(111) 19040
(151) 02.11.2012
(181) 29.03.2022
(730) «Փարիզ յան սուրճ ֆակտորի» ՍՊԸ,
Երևան, Ամիրյան 11, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, բաց և մուգ
կապույտ, մոխրագույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 38. ինտերնետ ծառայությունների մա
տուցում:
____________________

(526) «ԵՐԵՎԱՆ, EREVAN», «ՓԱՐԻԶ, PARIS»
և «ՍՈՒՐՃ» բառերն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն,
մոխրագույն, սպիտակ, ոսկեգույն և սև
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,

(111) 19038
(151) 02.11.2012
(181) 26.03.2022
(730) «Մեջիկ վեյ» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/1,
բն. 17, AM
(442) 18.04.2012
(540)
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(210) 20120457
(220) 29.03.2012
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հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք սառույց.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝
սրճարաններ, ռեստորաններ:
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20120480
(220) 06.04.2012

(111) 19041
(151) 02.11.2012
(181) 06.04.2022
(730) «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան
71 շ., բն. 34, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք սառույց:
____________________

(210) 20120522
(220) 17.04.2012

(111) 19042
(151) 02.11.2012
(181) 17.04.2022
(730) «Էվրի դեյ» ՓԲԸ, Վայոց Ձորի մարզ, ք.
Ջերմուկ, գործարանային 1, AM
(442) 04.05.2012
(540)
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(526) «DRINKING WATER», «ԽՄԵԼՈՒ ՋՈՒՐ»
արտահայտություններն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. խմելու ջուր:
(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20120613
(220) 04.05.2012

(111) 19043
(151) 02.11.2012
(181) 04.05.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդվարդ Հարու
թյունյան, Երևան, Այգեստան 2-րդ փող.,
տուն 27, AM
(442) 07.06.2012
(540)

(526) «REALTY» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և կապույտ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 36. անշարժ գույքի գործակալություն:
____________________

(111) 19044
(151) 02.11.2012
(181) 16.05.2022
(730) Գուրգեն Հովակիմյան, ՀՀ, ք. Սպիտակ,
Շվեյցարական թաղ., տուն 84, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(210) 20120662
(220) 16.05.2012
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(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կանաչ,
սպիտակ և կարմիր գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և
մշակ ութ ային միջոցառումների կազմակ եր
պում. վիճակախաղերի, շահումով խաղերի
կազմակերպում, բուքմեյքերական գործու
նեություն, ինտերնետային կայքի միջոցով
խաղադրույքների ընդունում, խաղատնային
գործունեություն:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20120720
(220) 29.05.2012

(111) 19045
(151) 02.11.2012
(181) 29.05.2022
(730) «Լեյզերթեք» ՀՁ ՓԲԸ, 0015, Երևան,
Պարոնյան փող., բն. 13, AM
(442) 22.06.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, մուգ
կապույտ, դեղին և մոխրագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 8. այգե-բանջարանոցային ձեռքի
գործիքներ, մասնավորապես՝ բույսերի ճյուղերը
միմյանց կամ հենարանային կառուցվ ածք
ներին ամրացնելու և ոռոգման խողովակները
ցանկաշարային հենալարին ամրացնելու պլաստ
մասսայե ամրակման տարրերը մատակարարելու
ձեռքի գործիքներ, տրցակ- մատակարարներ.
դաս 20. պլաստմասսայե ամրակման
տարրեր բույսերի ճյուղերը միմյանց կամ հենա
րան ային կառուցվածքներին ամրացնելու
և ոռոգման խողովակները ցանկաշարային
հենալարին ամրացնելու համար:
(740) Ռ. Քալաշյան
____________________
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(210) 20120721
(220) 30.05.2012

(111) 19046
(151) 02.11.2012
(181) 30.05.2022
(730) «Շեն տանիք պլյուս» ՍՊԸ, ք. Արտաշատ,
Երևանյան խճուղի 20, AM
(442) 22.06.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, մուգ
կապույտ, ծիրանագույն և կարմիր գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 1. սոսինձների և չոր շաղախների արտա
դրություն.
դաս 2. ներկանյութեր:
____________________

(210) 20120757
(220) 07.06.2012

(111) 19047
(151) 02.11.2012
(181) 07.06.2022
(730) Ռուզաննա Սերգեյի Ամիրաղյան, 0014,
Երևան, Ավետիս Ահարոնյան 7, բն. 22, АМ
(442) 22.06.2012
(540)

(526) «ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ՍՏՈՒԴԻԱ», «COPY
WRITING STUDIO» արտահայտություններն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր,
դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում:
____________________
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(210) 20120758
(220) 08.06.2012

(111) 19048
(151) 02.11.2012
(181) 08.06.2022
(730) «Պիցցա Տաշիր» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացի
33, AM
(442) 22.06.2012
(540)
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դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական,
այգեգործական, անտառային և հացահատիկային
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն.
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր
կենդանիների համար. ածիկ:
____________________

(210) 20120807
(220) 18.06.2012

(111) 19050
(151) 02.11.2012
(181) 18.06.2022
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ.
Գինեվետ, 0627, AM
(442) 02.07.2012
(540)

(526) «ՊԻՑՑԱ» (ռուս.) բառն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:
____________________

(210) 20120772
(220) 13.06.2012

(111) 19049
(151) 02.11.2012
(181) 13.06.2022
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ.
Գինեվետ, 0627, AM
(442) 19.07.2012
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20120870
(220) 04.07.2012

(111) 19051
(151) 02.11.2012
(181) 04.07.2022
(730) Վիգեն Սիմոնյան, Երևան, Կորյունի 7/1,
բն. 2, AM
(442) 19.07.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, մոխրա
գույն և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
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դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական
գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում
և կատարելագործում:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20120874
(220) 04.07.2012

(111) 19052
(151) 02.11.2012
(181) 04.07.2022
(730) Ռենեսսանս Հոթել Հոլդինգս Ինք. (ը
Դելավեր Քորփորեյշն), US
(442) 19.07.2012
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում, ներառյալ գոր
ծերի կառավարում հյուրանոցներում. վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություններ.
մանրածախ առևտուր. գործարարական գործու
նեության և հյուրանոցների ֆրանչայզինգ. գոր
ծարար հանդիպում ների կազմակերպման
ծառայություններ. գործարար հանդիպումների
համար անհրաժեշտ գույքի և պարագաների
տրամադրման ծառայություն. կառավարում.
գրասենյակների և մանրածախ առևտրի
վաճառատեղերի վարձակալություն և լիզինգ.
դաս 41. առողջության բարելավման և
մարմնամարզության հետ կապված ծառա
յություններ, խորհրդատվություն ֆիզիկական
վարժությունների վերաբերյալ. մարմնամար
զության համար անհրաժեշտ տարածքների և
պարագաների վարձակալության ծառայություն.
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գոլֆի ակումբ, գոլֆի դասավանդում և պարապ
մունքների հետ կապված ծառայություններ.
կրթություն (դաստիարակություն, ուսուցում).
ուսումնական գործընթացի ապահովում, մար
զական և մշակութային միջոցառում ների
կազմակերպում. կրթություն և զվարճություն
ներ, մշակութային և կրթական նպատակների
համար նախատեսված գիտաժողովների (կոնֆե
րանսների), ցուցահանդեսների կազմակերպում.
հանգստի անցկացման համար անհրաժեշտ
տարածքների և պարագաների տրամադրման
ծառայություններ. լողավազանների և ջրային
սպորտաձևերի համար անհրաժեշտ տարածք
ների և պարագաների տրամադրում. թենիսի
տարածքի տրամադրում. թենիսի կորտերի
վարձ ակ ալություն և թենիսի դասընթացներ.
հյուրանոցի հյուրերին տեղեկատվության
տրամադրում և համապատասխան նյութերի
տրամադրում հյուրանոցի տարածքում առկա
զվարճանքի և հետաքրքրող այլ վայրերի
մասին. գիշերային ակումբներ. խաղատներ.
միջոցառումների կազմակերպման և կառա
վարման ծառայություններ.
դաս 44. ՍՊԱ ծառայություններ, դեմքի,
մազերի, մաշկի և մարմնի բուժում, մատնա
հարդարման և ոտնահարդարման ծառայու
թյուններ, մերսման ծառայություններ, մարմնի
էպիլյացիայի ծառայություններ և գեղեցկության
սրահի ծառայություններ:
(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20120875
(220) 04.07.2012

(111) 19053
(151) 02.11.2012
(181) 04.07.2022
(730) Ռենեսսանս Հոթել Հոլդինգս Ինք. (ը Դելա
վեր Քորփորեյշն), US
(442) 19.07.2012
(540)

(511)
դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված ծա
ռայություններ:
(740) Ս. Կնյազյան
____________________
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(210) 20120892
(220) 10.07.2012

(111) 19054
(151) 02.11.2012
(181) 10.07.2022
(730) Հայկ Պալաքյան, Երևան, ՀարավԱրևմտյան Բ-2 թաղ., շ. 139, բն.46, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(526) «HASTY», «TASTY», «NATURAL» բառերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմրաշագա
նակագույն, սպիտակ և կանաչ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________
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(540)

(511)
դաս 14. ոսկյա զարդեր:
____________________

(210) 20120193
(220) 10.02.2012

(111) 19056
(151) 02.11.2012
(181) 10.02.2022
(730) «Սարանիստ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ.
Բալահովիտ, Կարմիր բանակայինների 6
փ. թիվ 10, AM
(442) 06.03.2012
(540)

(511)
դաս 32. հյութ, ջուր, գազավորված ըմպե
լիքներ:
____________________

(210) 20120434
(220) 26.03.2012

(111) 19057
(151) 02.11.2012
(181) 26.03.2022
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 18.04.2012
(540)

(210) 20120933
(220) 18.07.2012

(111) 19055
(151) 02.11.2012
(181) 18.07.2022
(730) «Վաղարշ և որդիներ» ՍՊԸ, Երևան, Ս.
Վրացյան 86/4, AM
(442) 03.08.2012

(511)
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:
____________________
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(210) 20120467
(220) 03.04.2012

(111) 19058
(151) 02.11.2012
(181) 03.04.2022
(730) «Արմեն» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 74, AM
(442) 04.05.2012
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20120558
(220) 25.04.2012

(111) 19059
(151) 02.11.2012
(181) 25.04.2022
(730) Հոում Բոքս Օֆիս, Ինք., Դելավերի
նահանգ, US
(442) 18.05.2012
(540)

11

ՄԱՍ
№ 1

(511)
դաս 9. կինոժապավեններ և հեռուստա
տեսային ժապավեններ, ներառյալ մուլտիպլի
կացիաներ. կոմպակտ սկավառակներ (ձայ
նատեսային). գրանցված համակարգչային
ծրագրեր. գրանցված համակարգչային
ծրագրային արտադանք. օպտիկական սկա
վառակներ. ներբեռնվող գրաֆիկական ֆայլեր.
ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. զանգի
ներբեռնվող մեղեդիներ շարժական հեռա
խոսների համար. տվ յալների օպտիկական
կրիչներ. ձայնի գրանցման սկավառակներ.
տեսաերիզներ. նախապես գրանցված DVD-ներ
և բարձր հստակության թվային սկավառակներ.
դաս 41. հեռուստատեսային զվարճու
թյուններ. զվարճալի ծրագրերի և բովանդա
կության տրամադրման միջոցով զվարճու
թյուններ, այն է՝ հեռուստատեսային ծրա
գրեր, կինոֆիլմեր, հեռուստատեսային ֆիլմեր,
տեսահոլովակներ, գրաֆիկա և հեռուստ ա
տես ային ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկ ա
տվություն ինտերնետի, էլեկտրոնային հաղոր
դակցական ցանցերի, համակարգչային ցան
ցերի և անլար հաղորդակցական ցանցերի
միջոցով. տեղեկատվություն զվարճությունների
վերաբերյալ. հեռուստատեսային ծրագրերի
արտադրություն. ֆիլմերի արտադություն (բա
ցառ ությամբ գովազդային ֆիլմերի). օնլ այն
էլեկտրոնային հրատարակությունների տրա
մադրում (չբեռնվող):
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120559
(220) 25.04.2012

(111) 19060
(151) 02.11.2012
(181) 25.04.2022
(730) Հոում Բոքս Օֆիս, Ինք., Դելավերի
նահանգ, US
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 9. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք ձայնա-, տեսա- և մուլտիմեդիա
բովանդակության, ներառյալ` տեքստերի,
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տվյալների, պատկերի, ձայնա-, տեսա- և ձայնա
տեսային ֆայլերի մշակման, փոխանցման,
ընդունման, կազմակերպման, կառավարման,
նվագարկման, դիտման, վերարտադրման և
հոսքային փոխանցման համար. համակարգչային
ծրագրային արտադրանք ձայնա- և տեսասարքերի
աշխատանքի կառավարման համար, ինչպես
նաև ձայնի, պատկերի, հեռուստածրագրերի,
ֆիլմերի, այլ թվային պատկերների, ինչպես նաև
այլ մուլտիմեդիա բովանդակության դիտման,
որոնման և (կամ) նվագարկման համար. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք ինտե
րակտիվ զվարճությունների համար, որը թույլ
է տալիս օգտագործողներին ըստ ցանկության
կազմակերպել դիտումը, լսումը և նվագարկումը
դիսփլեյի ընտրման և կարգավորման միջոցով,
ինչպես նաև ձայնա-, տեսա- և ձայնատեսային
տարրերի ներկայացման միջոցով. տվյալների
օպտիկական կրիչներ. բեռնվող ձայնա-, տեսաև ձայնատեսային ֆայլեր և մուլտիմեդիա
զվարճ ալի ծրագրերի և բովանդակության
պարունակությամբ գրանցումներ. ինտերնետից
բեռնվող հրատարակություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հեռուս
տատեսային ծրագրերի, տեսաֆիլմերի և կինո
ֆիլմերի հեռարձակում համաշխարհային հա
մակ արգչային ցանցի միջոցով. շարժական
տեղեկատվական ծառայություններ ձայնա-,
տեսա- և մուլտիմեդիա զվարճությունների
բովանդակության, ներառյալ՝ տեքստերի,
տվ յալների, պատկերների, ձայնա-, տեսաև ձայնատեսային ֆայլերի էլեկտրոնային
հաղորդման, հեռարձակման և տեղ հասցման
տեսքով ինտերնետի, անլար հաղորդակցու
թյան, էլէկտրոնային հաղորդակցական ցան
ցերի և համակարգչային ցանցերի միջոցով.
հեռուստատեսային հեռարձակում. հաղոր
դակցություն համակարգչային տերմինալների
միջոցով. հաղորդակցություն հեռախոսի
միջոցով. թվային ֆայլերի փոխանցում. անլար
հեռարձակում. բանավիճող ֆորումների և
բլոգների տրամադրում:
դաս 41. զվարճություններ. հեռուստ ա
տես ային զվարճություններ. սպորտային և
մշակութային միջոցառումների կազմակեր
պում. զվարճալի ծրագրերի և բովանդակության
տրամադրման տեսքով զվարճություններ,
այն է՝ հեռուստատեսային ծրագրեր, կինո
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ֆիլմեր, հեռուստատեսային ֆիլմեր, տեսա
ֆիլմեր, տեսահոլովակներ, գրաֆիկա և հեռուս
տատեսային ծրագրերի վերաբերյալ տեղե
կատվություն ինտերնետի, էլեկտրոնային
հաղորդակցական ցանցերի, համակարգչային
ցանցերի և անլար հաղորդակցական ցանցերի
միջոցով. տեղեկատվություն զվարճությունների
վերաբերյալ. հեռուստատեսային ծրագրերի
արտադ րություն. ֆիլմերի արտադություն
( բացառ ությամբ գովազդային ֆիլմերի).
օնլայն էլեկտրոնային հրատարակությունների
տրամ ադրում (չբեռնվող). միջոցառումների,
դասախ
 ոսությունների և սեմինարների
կազմակերպում, ներառյալ ինտերնետի
միջոցով. հրատարակչական ծառայություններ,
ներառյալ էլեկտրոնային հրատարակչական
ծառայություններ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120560
(220) 25.04.2012

(111) 19061
(151) 02.11.2012
(181) 25.04.2022
(730) Հոում Բոքս Օֆիս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 9. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք ձայնա-, տեսա- և մուլտիմեդիա
բովանդակության, ներառյալ՝ տեքստերի,
տվյալների, պատկերի, ձայնա-, տեսա- և ձայնա
տեսային ֆայլերի մշակման, փոխանցման,
ընդունման, կազմակերպման, կառավարման,
նվագարկման, դիտման, վերարտադրման և հոս
քային փոխանցման համար. համակարգչային
ծրագրային արտադրանք ձայնա- և տեսասարքերի
աշխատանքի կառավարման համար, ինչպես
նաև ձայնի, պատկերի, հեռուստածրագրերի,
ֆիլմերի, այլ թվային պատկերների, ինչպես նաև
այլ մուլտիմեդիա բովանդակության դիտման,
որոնման և (կամ) նվագարկման համար. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք ինտեր
ակտիվ զվարճությունների համար, որը թույլ է
տալիս օգտագործողներին ըստ ցանկության
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կազմակերպել դիտումը, լսումը և նվագարկումը
դիսփլեյի ընտրման և կարգավորման միջոցով,
ինչպես նաև ձայնա-, տեսա- և ձայնատեսային
տարրերի ներկայացման միջոցով. տվյալների
օպտիկական կրիչներ. բեռնվող ձայնա-, տեսաև ձայնատեսային ֆայլեր և մուլտիմեդիա
զվարճալի ծրագրերի և բովանդակության
պարունակությամբ գրանցումներ. ինտերնետից
բեռնվող հրատարակություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հեռուս
տատ եսային ծրագրերի, տեսաֆիլմերի և
կինոֆիլմերի հեռարձակում համաշխարհային
համակարգչային ցանցի միջոցով. շարժական
տեղեկատվական ծառայություններ ձայնա-,
տեսա- և մուլտիմեդիա զվարճությունների
բովանդակության, ներառյալ՝ տեքստերի,
տվ յալների, պատկերների, ձայնա-, տեսաև ձայնատեսային ֆայլերի էլեկտրոնային
հաղորդման, հեռարձակման և տեղ հասցման
տեսքով ինտերնետի, անլար հաղորդակցության,
էլէկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի և
համակարգչային ցանցերի միջոցով. հեռուս
տատեսային հեռարձակում. հաղորդ ակցու
թյուն համակարգչային տերմինալների միջոցով.
հաղորդակցություն հեռախոսի միջոցով. թվային
ֆայլերի փոխանցում. անլար հեռարձակում.
բանավիճող ֆորումների և բլոգների տրա
մադրում:
դաս 41. զվարճություններ. հեռուստ ա
տես ային զվարճություններ. սպորտային և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
զվարճալի ծրագրերի և բովանդակության
տրամադրման տեսքով զվարճություններ,
այն է՝ հեռուստատեսային ծրագրեր, կինո
ֆիլմեր, հեռուստատեսային ֆիլմեր, տեսա
ֆիլմեր, տեսահոլովակներ, գրաֆիկա և հեռուս
տա
տեսային ծրագրերի վերաբերյալ տե
ղեկատ վություն ինտերնետի, էլեկտրոնային
հաղորդակցական ցանցերի, համակարգչային
ցանցերի և անլար հաղորդակցական ցանցերի
միջոցով. տեղեկատվություն զվարճություն
ների վերաբերյալ. հեռուստատեսային ծրա
գրերի արտադրություն. ֆիլմերի արտադություն
(բաց առ ությամբ գովազդային ֆիլմերի). օն
լայն էլեկտրոնային հրատարակությունն երի
տրամ ադրում՝ չբեռնվող. միջոցառումների,
դասախոսությունների և սեմինարների կազմա
կերպում, ներառյալ ինտերնետի միջոցով. հրա
տարակչական ծառայություններ (ներառյալ
էլեկտրոնային հրատարակչական ծառայու
թյուններ):
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

11

ՄԱՍ
№ 1

(111) 19062
(151) 02.11.2012
(181) 25.04.2022
(730) Հոում Բոքս Օֆիս, Ինք., Դելավերի
նահանգ, US
(442) 18.05.2012
(540)

(210) 20120561
(220) 25.04.2012

(511)
դաս 9. կինոժապավեններ և հեռուստա
տեսային ժապավեններ, ներառյալ մուլտի
պլիկացիաներ. կոմպակտ սկավառակներ (ձայ
նատեսային). գրանցված համակարգչային
ծրագրեր. գրանցված համակարգչային ծրա
գրային արտադանք. օպտիկական սկավա
ռակներ. ներբեռնվող գրաֆիկական ֆայլեր.
ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. զանգի
ներբեռնվող մեղեդիներ շարժական հեռա
խոսների համար. տվ յալների օպտիկական
կրիչներ. ձայնի գրանցման սկավառակներ.
տեսաերիզներ. նախապես գրանցված DVD-ներ
և բարձր հստակության թվային սկավառակներ.
դաս 41. հեռուստատեսային զվարճու
թյուններ. զվարճալի ծրագրերի և բովան
դակ ության տրամադրման միջոցով զվար
ճություններ, այն է՝ հեռուստատեսային ծրա
գրեր, կինոֆիլմեր, հեռուստատեսային ֆիլ
մեր, տեսահոլովակներ, գրաֆիկա և հեռուս
տատեսային ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկա
տվություն ինտերնետի, էլեկտրոնային հաղոր
դակցական ցանցերի, համակարգչային ցան
ցերի և անլար հաղորդակցական ցանցերի
միջոցով. տեղեկատվություն զվարճությունների
վերաբերյալ. հեռուստատեսային ծրագրերի
արտադրություն. ֆիլմերի արտադություն (բացա
ռությամբ գովազդային ֆիլմերի). օնլայն էլեկտրո
նային հրատարակությունների տրամադ րում
(չբեռնվող):
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120603
(220) 03.05.2012

(111) 19063
(151) 02.11.2012
(181) 03.05.2022
(730) Յուրի Միքայելի Պողոսյան, Երևան, Պ.
Դուրյան թաղ., 34 շ., բն. 17, AM
(442) 18.05.2012
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(540)

(526) «WAX» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ
նարնջագույն, սպիտակ, երկնագույն և սև
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր.
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
____________________

(210) 20120620
(220) 07.05.2012

(111) 19064
(151) 02.11.2012
(181) 07.05.2022
(730) «Էլ ֆոր» հաշվապահական կենտրոն ՍՊԸ,
Երևան, Թումանյան 35-8, АМ
(442) 07.06.2012
(540)

11

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20120655
(220) 15.05.2012

(111) 19065
(151) 02.11.2012
(181) 15.05.2022
(730) «Արև-97» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացի 43, АМ
(442) 07.06.2012
(540)

(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20120783
(220) 14.06.2012

(111) 19066
(151) 02.11.2012
(181) 14.06.2022
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 02.07.2012
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք, սուրճ:
____________________

(210) 20120784
(220) 14.06.2012

(526) «ACCOUNTING CENTER» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 35. հաշվապահական հաշվառման
վարում.
դաս 41. հաշվապահական դասընթացներ:
____________________

(111) 19067
(151) 02.11.2012
(181) 14.06.2022
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 02.07.2012
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք, սուրճ:
____________________
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(210) 20120787
(220) 14.06.2012

(111) 19068
(151) 02.11.2012
(181) 14.06.2022
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 02.07.2012
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք, սուրճ:
____________________

(210) 20120791
(220) 14.06.2012

(111) 19069
(151) 02.11.2012
(181) 14.06.2022
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 02.07.2012
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք, սուրճ:
____________________

(111) 19070
(151) 02.11.2012
(181) 14.06.2022
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 02.07.2012
(540)

11

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20120817
(220) 19.06.2012

(111) 19072
(151) 02.11.2012
(181) 19.06.2022
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 02.07.2012
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք, սուրճ:
____________________

(210) 20120818
(220) 19.06.2012

(111) 19073
(151) 02.11.2012
(181) 19.06.2022
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 02.07.2012
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք, սուրճ:
____________________

(210) 20120792
(220) 14.06.2012

(511)
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք, սուրճ:
____________________

(210) 20120816
(220) 19.06.2012

(111) 19071
(151) 02.11.2012
(181) 19.06.2022
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 02.07.2012
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք, սուրճ:
____________________

(210) 20120819
(220) 19.06.2012

(111) 19074
(151) 02.11.2012
(181) 19.06.2022
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 02.07.2012
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք, սուրճ:
____________________

(210) 20120852
(220) 28.06.2012

(111) 19075
(151) 02.11.2012
(181) 28.06.2022
(730) «Էյ էմ իրավաբանական ընկերություն»
ՍՊԸ, Երևան, Սարյան փող., 6 շ., բն. 6, AM
(442) 19.07.2012
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26.11.2012

(540)

(526) «AM», «LAW FIRM», «ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» գրառումներն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց կա
պույտ, բաց մոխրագույն և սպիտակ գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա
կանության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող ան
հատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար:
____________________

(210) 20120864
(220) 02.07.2012

(111) 19076
(151) 02.11.2012
(181) 02.07.2022
(730) «Շոու ընդ էֆֆեկտս» ՍՊԸ, Երևան, ՍայաթՆովա 19, AM
(442) 19.07.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ և
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20120877
(220) 09.07.2012

(111) 19077
(151) 02.11.2012
(181) 09.07.2022
(730) «Յուրալ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ 41 փող.,
տուն 16, AM
(442) 03.08.2012

11
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(540)

(511)
դաս 6. մետաղ յա դռներ, սովորական
մետաղներ և դրանց համահալվածքներ.
մետաղյա շինանյութեր. շարժական մետաղյա
կառուցվածքներ և շինություններ. մետաղ յա
նյութեր ռելսուղիների համար. մետաղ յա
ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և
փականքային իրեր. մետաղ յա խողովակներ.
անկիզելի պահարաններ. սովորական
մետաղներից պատրաստված իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. հանքանյութեր.
դաս 19. ոչ մետաղյա դռներ և պատուհաններ,
ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղյա կոշտ
խողովակներ շինարարական նպատակների
համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղյա
շարժական կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ
մետաղյա հուշարձաններ.
դաս 35. առևտուր, ներմուծում, գովազդ.
գործերի կառավարում գործարարության ասպա
րեզում. վարչարարական գործունեություն գոր
ծարարության ասպարեզում. գրասենյակային
ծառայություններ:
____________________

(210) 20120893
(220) 10.07.2012

(111) 19078
(151) 02.11.2012
(181) 10.07.2022
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անդրանիկ Մուշեղ
յան, Երևան, Նորագյուղ 323/1, AM
(442) 03.08.2012
(540)
(511)
դաս 43. հյուրանոց:
____________________

(210) 20120897
(220) 11.07.2012

(111) 19079
(151) 02.11.2012
(181) 11.07.2022
(730) «Արտ տրանս» ՍՊԸ, Երևան, 16 թաղ., 25
շ., բն. 111, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն,
երկնագույն և կարմիր գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
____________________

(210) 20120898
(220) 11.07.2012

(111) 19080
(151) 02.11.2012
(181) 11.07.2022
(730) «Էյչնեթ» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. Փարաքար,
Մեքենագործների 2-39, AM
(442) 03.08.2012
(540)

11
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(591) Նշանը պահպանվում է սև և կարմիր գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 38. միջազգային հեռախոսակապի
ծառայություն:
____________________

(210) 20120899
(220) 11.07.2012

(111) 19081
(151) 02.11.2012
(181) 11.07.2022
(730) «Էյչնեթ» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. Փարաքար,
Մեքենագործների 2-39, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և նարնջա
գույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 38. միջազգային հեռախոսակապի
ծառայություն:
____________________

(210) 20120900
(220) 11.07.2012

(111) 19082
(151) 02.11.2012
(181) 11.07.2022
(730) «Էյչնեթ» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. Փարաքար,
Մեքենագործների 2-39, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կապույտ
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 38. միջազգային հեռախոսակապի
ծառայություն:
____________________
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(210) 20120935
(220) 18.07.2012

(111) 19083
(151) 02.11.2012
(181) 18.07.2022
(730) «Ֆասթ քարթ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան, Աճառյան
35, AM
(442) 03.08.2012
(540)
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(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:
____________________

(210) 20120941
(220) 19.07.2012
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ,
մուգ կապույտ և դեղին գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 41. խաղերի, զվարճությունների և
միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 43. հասարակական սննդի կազմա
կերպում:
____________________

(210) 20120939
(220) 19.07.2012

(111) 19084
(151) 02.11.2012
(181) 19.07.2022
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:
____________________

(210) 20120940
(220) 19.07.2012

(111) 19085
(151) 02.11.2012
(181) 19.07.2022

(111) 19086
(151) 02.11.2012
(181) 19.07.2022
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:
____________________

(210) 20111459
(220) 15.11.2011

(111) 19087
(151) 06.11.2012
(181) 15.11.2021
(730) «Ֆուրնիվուդ» ՍՊԸ, Երևան, Եկմալյան փ.,
16շ., բն. 2, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք:
____________________
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(210) 20111587
(220) 13.12.2011

(111) 19088
(151) 06.11.2012
(181) 13.12.2021
(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU
(442) 20.02.2012
(540)

(526) «HABANA» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն, բաց և
մուգ դեղին, դարչնագույն, շագանակագույն,
ծխախոտագույն, մանուշակագույն, բաց
և մուգ կանաչ, վարդագույն, մոխրագույն,
սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ, ներառյալ սիգարներ,
սիգարետներ, սիգարիլներ, մանրացված ծխա
խոտ ծխամորճերի համար. ծխելու պիտույքներ,
ներառյալ մոխրամաններ, սարքեր սիգարները
կտրելու համար, լուցկու տուփեր, սիգարների
տուփեր. լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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դաս 5. բուժական միջոցներ մաշկի մաքրման
համար. բուժական միջոցներ դեմքի և մարմնի
լվացման համար. բուժական շերտազատման
միջոցներ կամ սկրաբներ դեմքի և մարմնի համար.
բուժական շերտիկ- ապլիկատորներ կորյակների,
բշտիկային ցանի բուժման և մշակման համար,
բուժական սպեղանիներ բշտիկային ցանի դեմ,
պատրաստուկներ բշտիկային ցանի բուժման և
մշակման համար, բուժական կապակցանյութեր
և ծակոտիները նեղացնող միջոցներ, մաշկը
մաքրող և խոնավացնող բուժական միջոցներ.
դաս 16. քիմիական նյութերով կամ բաղա
դրամասերով չտոգորված միանգամյա օգտա
գործման անձեռոցիկներ, որոնք օգտագործ
վում են որպես կոսմետիկական ներծծող անձե
ռոցիկներ դեմքի մաշկի ճարպային արտա
դրության կլանման համար.
դաս 21. շերտազատման և մաքրման
գործիքներ և սարքեր, այն է՝ մարտկոցային
սնուցմամբ աշխատող ձեռքի գործիքներ և սար
քեր մաշկի շերտազատման և մաքրման հա
մար. բարձիկներ դեմքի մաշկի շերտազատման
համար:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20120262
(220) 24.02.2012

(111) 19090
(151) 06.11.2012
(181) 24.02.2022
(730) Տիգրան Մակվեցյան, Երևան, Արցախի
34/1, AM
(442) 06.04.2012
(540)

(210) 20120211
(220) 17.02.2012

(111) 19089
(151) 06.11.2012
(181) 17.02.2022
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 06.04.2012
(540)
(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ և
պատր աստուկներ հիգիենիկ նպատակների
համար, որոնք վերաբերում են օծանելիքին և
կոսմետիկային, արդուզարդի պարագաներ
մաշկի և մազերի խնամքի համար. միջոցներ
մարմնի լվացման համար. մաքրող միջոցներ.
դեմքի շերտազատման միջոցներ կամ սկրաբներ.

(526) «ԴՈՄ ԽԱՉԱՊՈՒՐԻ» (ռուս.) արտահայ
տությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կարմիր և
շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. արագ սնունդով ապահովման ծա
ռայություններ:
____________________

45
45

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
26.11.2012

(210) 20120311
(220) 01.03.2012

(111) 19091
(151) 06.11.2012
(181) 01.03.2022
(730) Հրաչյա Տեր-Աբրահամյան, Երևան, Արամի
92, բն. 14, AM
(442) 06.04.2012
(540)

11

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20120466
(220) 03.04.2012

(111) 19092
(151) 06.11.2012
(181) 03.04.2022
(730) Թորքուվեյ Էնթրփրայսիզ Լիմիթիդ, NZ
(442) 07.06.2012
(540)

(511)

(554) Ծավալային նշան
(526) Բացի «ԴԻԿԱՅԱ ՊՐԻՐՈԴԱ» (ռուս.) արտա
հայտությունից մնացած բոլոր գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ և սև գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ թունդ
ըմպելիքներ վայրի պտուղների հիման վրա:
____________________

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. hագուստի, կոշկեղենի, գլխարկ
ների, կոսմետիկայի, օծանելիքի, եթերային
յուղերի, լոգարանի և ցնցուղի համար պատրաս
տուկների, արդուզարդի պարագաների, բանա
լիների համար օղակների, խնայատուփերի,
ռադիոընդունիչների, ակնոցների, ակնոցների
պատյանների, թանկարժեք զարդերի, ձեռքի
և պատի ժամացույցների, տպագրական նյու
թերի և հրատարակության, գրասենյակային
պարագաների, կպչող թղթերի, զուգարանի և
կոսմետիկ պայուսակների, դրամապանակների,
քսակների, մեջքի պայուսակների, ճամպրուկ
ների, սպորտային պայուսակների, դպրոցական
պայուսակների, անձրևանոցների, նկարների
շրջանակների, կահույքի, մահճակալների,
հայելիների, ճաշի տուփերի, խմելիքի համար
շշերի և տարաների, սանրերի, խոզանակների,
բարձերի, բազմոցի բարձերի, սպիտակեղենի,
ներառյալ` սավանների, փետրային վերմակների,
փետրային վերմակների ծրարների, բարձի երես
ների, ծածկոցների, մազերի աքսեսուարների,
ծովափնյա խսիրների, խաղալիքների, խաղերի
և խաղի պարագաների մանրածախ և մեծածախ
առևտուր. բոլոր վերը նշված ծառայությունների
ապահովումը նաև առցանց և էլեկտրոնային
փոստի պատվերի միջոցով. տեղեկատվություն,
խորհրդատվական ծառայություններ՝ վերոնշյալի
հետ կապված:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20120537
(220) 17.04.2012

(111) 19093
(151) 06.11.2012
(181) 17.04.2022
(730) ԻնթերՔոնթինենթլ Հոթելզ Գրուփ (Էյշը
Փըսիֆիք) Փթե. Լթդ. ը Սինգըպոր փրայվիթ
լիմիթիդ քամփընի, SG

46
46

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
26.11.2012

(442) 19.07.2012
(310) 2951/2011 (320) 25.10.2011 (330) IS
(540)

(511)
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120538
(220) 17.04.2012

(111) 19094
(151) 06.11.2012
(181) 17.04.2022
(730) ԻնթերՔոնթինենթլ Հոթելզ Գրուփ (Էյշը
Փըսիֆիք) Փթե. Լթդ. ը Սինգըպոր փրայվիթ
լիմիթիդ քամփընի, SG
(442) 19.07.2012
(310) 659/2012 (320) 07.03.2012 (330) IS
(540)

(511)
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120564
(220) 26.04.2012

(111) 19095
(151) 06.11.2012
(181) 26.04.2022
(730) «Քարդ ագրոսերվիս» ՓԲԸ, 00037, Երևան,
Ազատության պող., 1/21-40, AM
(442) 18.05.2012
(540)

11

ՄԱՍ
№ 1

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. կենդա
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկա
կան ծառայություններ. գյուղատնտեսական,
այգեգործական և անտառային ծառայություններ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120565
(220) 26.04.2012

(111) 19096
(151) 06.11.2012
(181) 26.04.2022
(730) «Քարդ ագրոսերվիս» ՓԲԸ, 00037, Երևան,
Ազատության պող., 1/21-40, AM
(442) 18.05.2012
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120567
(220) 26.04.2012
(526) «CARD» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և կանաչ
գունային համակցությամբ:

(111) 19097
(151) 06.11.2012
(181) 26.04.2022
(730) «Քարդ ագրոկրեդիտ» ունիվերսալ
վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ, 00037,
Երևան, Ազատության պող., 1/21-40, AM
(442) 18.05.2012
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
26.11.2012

(540)

(526) «CARD» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և կանաչ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր
ծառնություններ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20120632
(220) 08.05.2012

(111) 19100
(151) 06.11.2012
(181) 08.05.2022
(730) OOO «Անդրուշևսկիյ մասլոսիրզավոդ», UA
(442) 03.08.2012
(540)

(511)

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

դաս 29. յոգուրտ. կակաոյի յուղ. կեֆիր.
թթված կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. մարգարին.
կարագ և սննդային յուղեր. շոկոլադի կարագ.
կարագային կրեմ. կաթ. կաթնային ըմպելիքներ
(կաթի գերակշռությամբ). չոր կաթ. կաթնամթերք.
հարած սերուցք. կաթնային սերուցք. սոյայի կաթ
(կաթի փոխարինիչ). սոյայի պանիր. պանիր.
կաթի շիճուկ. սննդային արևածաղկի ձեթ.
դաս 30. մայոնեզ.
դաս 35. ցուցահանդեսների կազմակերպում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
տոնավաճառների կազմակերպում առև
տրային կամ գովազդային նպատակներով.
ապրանքն երի ցուցադրում. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցի միջոցով.
ապրանքների ցուցադրում հաղորդակցության
միջոցներով մանրածախ վաճառքի նպատակով.
օժանդակություն վաճառքին (միջնորդություն).
երրորդ անձանց համար 29- րդ և 30-րդ դասերի
ապրանքների տեսականու տեղադրում մեկ
վայրում` գնորդներին հնարավորություն տալով
հարմարավետ կերպով զննել և ձեռք բերել այդ
ապրանքները:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20120609
(220) 04.05.2012

(210) 20120673
(220) 18.05.2012

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

(511)
դաս 35. մանրածախ առևտուր. խանութ:
____________________

(111) 19098
(151) 06.11.2012
(181) 04.05.2022
(730) «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի փող.
4շ., 11բն., AM
(442) 22.06.2012
(540)

(210) 20120608
(220) 04.05.2012

(111) 19099
(151) 06.11.2012
(181) 04.05.2022
(730) «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի փող.
4շ., 11բն., AM
(442) 22.06.2012
(540)

11

ՄԱՍ
№ 1

(111) 19101
(151) 06.11.2012
(181) 18.05.2022
(730) «Լիբրետո» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային
պող. 8, AM
(442) 07.06.2012
(540)

48
48

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
26.11.2012

(210) 20120677
(220) 21.05.2012

(111) 19102
(151) 06.11.2012
(181) 21.05.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդգար Այվազյան,
Երևան, Մոսկովյան 31, АМ
(442) 07.06.2012
(540)

11

ՄԱՍ
№ 1

(442) 22.06.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120711
(220) 24.05.2012
(526) «ԶԱՍՉԻՏԻՏ ՕՏ ԳՐՅԱԶԻ» (ռուս.) արտա
հայտությունն իքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, նարնջա
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 37. բնակարանների, առանձնատների,
օֆիսային և այլ տարածքների մաքրում, քիմ
մաքրում, փափուկ կահույքի և գորգերի քիմ
մաքրում:
____________________

(111) 19105
(151) 06.11.2012
(181) 24.05.2022
(730) «Մատակարար. ԱՄՎ» ՍՊԸ, Երևան, Լ.
Լիսինյան փ., տուն 8, AM
(442) 19.07.2012
(540)

(210) 20120681
(220) 21.05.2012

(111) 19103
(151) 06.11.2012
(181) 21.05.2022
(730) «Մարի և Գև» ՍՊԸ, Երևան, Խաղաղ Դոնի
35 շ., բն. 51, АМ
(442) 07.06.2012
(540)
(511)
դաս 35. ջրային ջեռուցման համակարգերի,
ներառյալ կաթսաների և ջրային պոմպերի և
դրանց մասերի ներմուծում և վաճառք:
____________________

(210) 20120705
(220) 23.05.2012

(111) 19104
(151) 06.11.2012
(181) 23.05.2022
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք Ինդսթրի
«Ալկալոիդ» ԱԴ-Սկոպյե, MK

( 5 2 6 ) « Լ ԱՎ ԱԳ Ո Ւ Յ Ն B 2 B Հ Ա Ր Թ ԱԿ Ը » ,
«ԱՅՑԵԼԵՔ», «ԳՐԱՆՑՎԵՔ», «ՀԱՄՈԶՎԵՔ»
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, մոխրա
գույն, կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 38. ինտերնետային կայքի սպասարկում:
____________________
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(210) 20120738
(220) 04.06.2012

(111) 19106
(151) 06.11.2012
(181) 04.06.2022
(730) Ազգային կինոյի զարգացման հիմնադրամ,
Երևան, Զաքյան 5/42, AM
(442) 19.07.2012
(540)

11

ՄԱՍ
№ 1

թեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում:
____________________

(210) 20120739
(220) 04.06.2012
(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն և սպի
տակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխա
կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական,
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման,
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման
սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականության
հաղորդման, միացման, փոխակերպման,
կուտակման, կարգավորման կամ վերահսկման
սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի
գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման
սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ,
ձայնագրման սկավառակներ. կոմպակտ
սկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկատվության
թվային այլ կրիչներ. կանխավճարով աշխատող
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղա
յին ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղե
կատվության մշակման սարքավորումներ և
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրային
ապահովում. կրակմարիչներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյու

(111) 19107
(151) 06.11.2012
(181) 04.06.2022
(730) Ազգային կինոյի զարգացման հիմնադրամ,
Երևան, Զաքյան 5/42, AM
(442) 19.07.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց ոսկե
գույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխա
կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական,
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման,
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման
սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականության
հաղորդման, միացման, փոխակերպման,
կուտակման, կարգավորման կամ վերահսկման
սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի
գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման
սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայ
նագրման սկավառակներ. կանխավճարով
աշխատող ապարատների մեխանիզմ ներ.
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման
սարքավորումներ և համակարգիչներ, կրակ
մարիչներ.
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դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացա
ռությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում:
____________________

(210) 20120752
(220) 06.06.2012

(111) 19108
(151) 06.11.2012
(181) 06.06.2022
(730) «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, Երևան, Ծովա
կալ Իսակովի պող. 8, Հայաստան, AM
(442) 19.07.2012
(540)
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(526) Բացի «YEREVAN» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, մուգ
կարմիր, ոսկեգույն և արծաթագույն գունա
յին համակցությամբ:
(511)
դաս 32. գարեջուր:
____________________

(210) 20120753
(220) 06.06.2012

(111) 19109
(151) 06.11.2012
(181) 06.06.2022
(730) Գուանչժոու Աուտոմոբայլ Գրուփ Քո., Լթդ., CN
(442) 03.08.2012
(540)

(526) Չինարեն գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 7. մեղմիչներ. ավտոմեքենաների
առանցք ակ ալներ. ավտոմեքենաների յուղա
պոմպեր. մխոցներ (մեքենաների և շարժիչների
մասեր). մեկնասարքեր շարժիչների համար.
ներքին այրման շարժիչների վառքի սարքեր.
մեքենաներ ճանապարհները ավլելու (մաք
րելու) համար (ինքնագնաց). սարքավորումներ
ավտոմեքենաների սպասարկման համար.
կարբյուրատորներ. ռադիատորներ ավտոմե
քենաների շարժիչների հովացման համար.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ՝ ցամ
աքով, օդով, ջրով կամ երկաթուղիով տեղա
փոխման համար. դռներ տրանսպորտային
միջոցների համար. ավտոմեքենաների թափար
գելներ. պատուհաններ տրանսպորտային
միջոցների համար. արգելակման սեգմենտներ
տրանսպորտային միջոցների համար. փոխ
հաղորդիչ լիսեռներ վերգետնյա տրանսպոր
տային միջոցների համար. ազդանշանային
շչակներ տրանսպորտային միջոցների հա
մար. սահումը կանխարգելող հարմարանքներ
տրանսպորտային միջոցների դողերի հա
մար. նստատեղեր տրանսպորտային միջոց
ների համար. հակահափշտակիչ սարքեր
տրանսպորտային միջոցների համար. տրանս
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պորտ ային միջոցների ղեկանիվների պատ
յաններ. պոմպեր հեծանիվների, մոտո
ցիկլետների համար. օդային փոխադ րիչ
ներ. անվաբազկաթոռներ հիվանդների
համար. սայլակներ. մանկասայլակներ. հան
րակ առքեր (օմ նիբուսներ). գործիքների և
պարագաների հավաքածուներ դողերի օդա
խցիկների վերանորոգման համար. օդային
տրանսպորտային միջոցներ. կատերներ.
տարբեր նշանակության ավտոմեքենաներ
փոխադրումների համար. ավտոմեքենաների
շասսիներ. վերգետնյա տրանսպորտային միջոց
ների փոխանցատուփեր. վերգետնյա տրանս
պորտային միջոցների կցորդիչի ագույցն եր.
տրանսպորտային միջոցների թափքեր. ուժային
մեխանիզմներ վերգետնյա տրանսպորտային
միջոցների համար. շարժիչներ վերգետնյա
տրանսպորտային միջոցների համար. անիվներ
տրանսպորտային միջոցների համար. տրանս
պորտային միջոցների շարժիչների ծածկոցներ
(կապոտներ). ղեկանիվներ տրանսպորտային
միջոցների համար. ներքին պաստառ տրանս
պորտային միջոցների համար. վառելիքի
բաքերի կափարիչներ. անվակալանդներ տրանս
պորտային միջոցների համար. մոտոցիկլետներ.
հեծանիվներ.
դաս 37. ավտոմեքենաների տեխնիկ ա
կան սպասարկում և վերանորոգում. դողերի
պահպանաշերտի վերականգնում. փոխա
դրամիջոցների տեխնիկական սպասարկման
կայաններ (վառելիքով լիցքավորում և սպա
սարկում). ինքնաթիռների վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. ավտոմեքենա
ների ներկում. հակակոռոզիոն մշակում. բենզաև գազալցակայաններ. հակահափշտակիչ և
պաշտպանման ազդասարքերի տեղադրում և
վերանորոգում. մասամբ կամ ամբողջովին մաշ
ված (վնասված) մեքենաների վերականգնում.
տրանսպորտային միջոցների լվացում:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120796
(220) 14.06.2012

(111) 19110
(151) 06.11.2012
(181) 14.06.2022
(730) Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH
(442) 19.07.2012
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(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի). լիկյորներ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120797
(220) 14.06.2012

(111) 19111
(151) 06.11.2012
(181) 14.06.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սուսաննա Ավե
տիսյան, Ք. Սևան, Նաիրյան 160/5, АМ
(442) 02.07.2012
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20120812
(220) 19.06.2012

(111) 19112
(151) 06.11.2012
(181) 19.06.2022
(730) «Սանտա-Մոնիկա» ՍՊԸ, 0010, Երևան,
Վարդանանց 4, բն. 18, АМ
(442) 02.07.2012
(540)

(526) «QUALITY INDUSTRIAL TAPE COMPANY»
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է սև և կարմիր
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 16. կպչուն թաղանթով ժապավեններ:
____________________
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(210) 20120813
(220) 19.06.2012

(111) 19113
(151) 06.11.2012
(181) 19.06.2022
(730) Երեմ Ռոմիկի Մկրտչյան, ք. Արմավիր,
Չարենցի փող., տուն 21, АМ
(442) 02.07.2012
(540)

11
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(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին և
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի փո
խարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր,
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ,
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
____________________

(210) 20120822
(220) 20.06.2012

(526) «ՀԱՑ» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին և
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի փոխա
րինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր,
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ,
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
____________________

(111) 19114
(151) 06.11.2012
(181) 19.06.2022
(730) Երեմ Ռոմիկի Մկրտչյան, ք. Արմավիր,
Չարենցի փող., տուն 21, АМ
(442) 02.07.2012
(540)

(210) 20120814
(220) 19.06.2012

(111) 19115
(151) 06.11.2012
(181) 20.06.2022
(730) Դը Հերքյուլես Թայըր ընդ Րաբըր Քամփընի,
Կոնեկտիկուտ նահանգի կորպորացիա, US
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 12. անվադողեր, անիվներ և անվա
դողերի խցիկներ՝ նախատեսված փոխա
դրամիջոցների համար. բոլոր վերը նշված
ապրանքների մասեր և կցամասեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20120848
(220) 26.06.2012

(111) 19116
(151) 06.11.2012
(181) 26.06.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Զարուհի Կարա
պետյան, Անդրանիկի 116, բն. 41, AM
(442) 19.07.2012
(540)

(526) «TRAVEL COMPANY» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
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(591) Նշանը պահպանվում է բալագույն, դեղին
և դարչնագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 39. տուրիզմի կազմակերպում.
դաս 41. մշակութային միջոցառումների
կազմակերպում:
____________________

(210) 20120942
(220) 19.07.2012

(111) 19117
(151) 06.11.2012
(181) 19.07.2022
(730) Սարգիս Կարապետյան, Երևան, Կոմիտաս
42-31, AM
(442) 03.08.2012
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սև
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի փոխա
րինիչներ. տապիոկա, սագո, հրուշակեղեն և
քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20120958
(220) 21.07.2012

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20120944
(220) 19.07.2012

(111) 19118
(151) 06.11.2012
(181) 19.07.2022
(730) «Մամա միա գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդա
նանց 8, 1/4 տարածք, AM
(442) 03.08.2012
(540)
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(111) 19119
(151) 06.11.2012

(181) 21.07.2022
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 03.08.2012
(540)

(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա
խոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում՝
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար,
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ.
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական
նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու
պիտույքներ, այդ թվում՝ սիգարետի թուղթ և
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի տուփեր
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի հարմա
րանքներ սիգարետները փաթաթելու համար,
վառիչներ. լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(730)
Նշանի իրավատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

7315

29.08.2022

ՖՄԹՄ Դիսթրիբյուշն Լթդ., VG

7330

22.08.2022

Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

7331

22.08.2022

Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

7332

22.08.2022

Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

7357

22.08.2022

Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

7429

18.09.2022

«Արեգա» Պահածոների գործարան ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
գյուղ Ջրվեժ, 13 փող., թիվ 5 շինություն, AM

7518

01.10.2022

Քայ Սիսթեմզ Քորփ., TW

7690

24.01.2023

Ըդվանս Մեգըզին Փաբլիշրս Ինք., US

7896

30.04.2023

ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US

7897

30.04.2023

ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US

7900

10.06.2023

ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US

8073

27.06.2023

ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения
Արտոնագրի
համարը

A61C 7/00

2687 A

A61C 5/00

2687 A

Номер
патента

A61G 19/00

2688 A

A61K 31/00

2689 A

A01G 15/00

2684 A

C12G 1/00

2690 A

A23C 3/00

2685 A

C12P 13/00

2691 A

A23L 3/00

2685 A

E04B 5/00

2692 A

A23C 9/00

2686 A

H03F 3/00

2693 A

ՄԱԴ
МПК

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на полезные модели

ՄԱԴ
МПК

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

A24F 19/00

306 U

E02D 29/00

307 U

F03D 3/00

308 U

F03D 7/00

308 U

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы
ԱՆՄԴ
МКПО

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

09-03

284 S

32-00

284 S

25-03

285 S
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Տեղեկություններ

արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի
և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения

о регистрации договоров об уступке патентов и товарных
знаков и лицензионных договоров
Գրանցում No 1203
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 859242
73 (1) ԼիցենզատուԶակրիտոյե ակցիոներնոյե
օբշչեստվո «Բելոյե Զոլոտո»
ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBSHESTVO “BELOYE
ZOLOTO”, d. 5, ul. Bryanskaya, 127159, Moscow,
Russian Federation, RU
73 (2) Լիցենզառու«Մակրո–Միքս» ՓԲԸ
ք. Երևան, Գյուլբեկյան փ. 43/171, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը լիցենզատուի փոփոխ
ված անվանումն է Զակրիտոյե ակցիոներնոյե
օբշչեստվո «Ռուսկոյե Բելոյե Զոլոտո»
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
28.09.2012
____________________
Գրանցում No 1204
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 821018, 847105
73 (1) Լիցենզատու Այս Ինվեսթմենթս ՍԱ ս/ս
ICE INVESTMENTS SA s/c, Avenue de Beauregard
1, CH-1701 Fribourg, Switzerland, CH
73 (2) Լիցենզառու «Մակրո–Միքս» ՓԲԸ
ք. Երևան, Գյուլբեկյան փ. 43/171, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

73 (1) Լիցենզատու Այս Ինվեսթմենթս ՍԱ ս/ս
ICE INVESTMENTS SA S/C, Avenue de Beauregard
1, CH-1701 Fribourg, Switzerland, CH
73 (2) Լիցենզառու «Մակրո–Միքս» ՓԲԸ
ք. Երևան, Գյուլբեկյան փ. 43/171, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը լիցենզատուի փոփոխված
անվանումն է Գոլդեն Սփիրիթս ՍԱ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

28.09.2012
Գրանցված է
____________________
Գրանցում No 1206
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 921
73 (1) Իրավատեր Սարա Լի/ԴԵ Բ.Վ.
SARA LEE/DE B.V., Vleutensevaart 100 3532 AD
UTRECHT, The Netherlands, NL
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դեմբ Հոլդինգ
Բ.Վ.
DEMB HOLDING B.V., Vleutensevaart 100 3532 AD
UTRECHT, The Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
12.10.2012
____________________

Լիցենզիայի տեսակը լիցենզատուի փոփոխված
անվանումն է Գոլդեն Սփիրիթս ՍԱ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
28.09.2012
____________________

Գրանցում No 1207

Գրանցում No 1205

DEMB HOLDING B.V., Vleutensevaart 100 3532 AD
UTRECHT, The Netherlands, NL

Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 833118

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 921
73 (1) Իրավատեր Դեմբ Հոլդինգ Բ.Վ.

73 (2) Իրավունքներն ստացող Քենինքլիջքե
Դոուե Էգբերթս Բ.Վ.
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K O N I N K L I J K E D O U W E E G B E R T S B . V. ,
Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, The
Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
12.10.2012
____________________

STRAKAN INTERNATIONAL S.A R.L., 13-15, avenue
de la Լiberte, L-1931 Luxembourg, Luxembourg, LU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
16.10.2012
____________________

Գրանցում No 1211

Գրանցում No 1208
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9034
73 (1) Իրավատեր «Արնակո ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Մամիկոնյանց 50, բն. 47, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Քոլլ Մաստեր»
ՍՊԸ, ք. Երևան, Արշակունյաց 2, 313 սենյակ, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

11
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Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
12.10.2012
____________________
Գրանցում No 1209
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7429
73 (1) Իրավատեր«Գամմա» ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Արեգա»
Պահածոների գործարան ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
գյուղ Ջրվեժ, 13 փող., թիվ 5 շինություն, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
12.10.2012
____________________
Գրանցում No 1210
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14659
73 (1) Իրավատեր Օրեքսո ԱԲ
OREXO AB, Box 303, SE-751 05 Uppsala, Sweden, SE
73 (2) Իրավունքներն ստացող
Ստրական Ինթերնեշնլ Ս.ա ռ.լ.

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3969
73 (1) Իրավատեր Բարնս ընդ Նոուբլ Քոլիջ
Բուքսելըրզ, Ինք.
BARNES & NOBLE COLLEGE BOOKSELLERS, INC.,
120 Mountain View Boulevard, Basking Ridge, New
Jersey 07920, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Բարնս ընդ
Նոուբլ Քոլիջ Բուքսելըրզ, LLՔ
BARNES & NOBLE COLLEGE BOOKSELLERS, LLC,
120 Mountain View Boulevard, Basking Ridge, New
Jersey 07920, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
24.10.2012
____________________

Գրանցում No 1212
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3969
73 (1) Իրավատեր Բարնս ընդ Նոուբլ Քոլիջ
Բուքսելըրզ, LLՔ
BARNES & NOBLE COLLEGE BOOKSELLERS, LLC,
120 Mountain View Boulevard, Basking Ridge, New
Jersey 07920, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող
Բարնս ընդ Նոուբլ Բուքսելըրզ, Ինք.
BARNES & NOBLE BOOKSELLERS, INC., 122 Fifth
Avenue, New York, NY 10011, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
24.10.2012
____________________
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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)
Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

2518

24.03.2012

2519

24.03.2012

2540

21.03.2012

2552

31.03.2012

2565

28.03.2012

2568

01.03.2012

2572

02.03.2012

Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով
ընդունված որոշումների մասին
(Հրապարակվում են համաձայն «Վարչարարության հիմունքների
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերի)
Ապրանքային նշանը գրանցելու մասին որոշումներ

(210) Հայտի № 20120835
(220) Հայտի ներկ. թվ 22.06.2012
(730) Հայտատու՝ «Չալաղաջ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Շիրակացի 3 թաղ., 14 շ., բն. 23
(540) Ապրանքային նշան՝ ՉԱԼԱՂԱՋ ԼԱՆՉ
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Տեղեկություններ
ապրանքային նշանների գրավադրման մասին

“ՋԱԶԶՎԵ” ՍՊԸ-ին պատկանող №№ 8085, 9160, 9161 ապրանքային նշանները վարկի դիմաց,
համաձայն 14.11.2012թ.-ին կնքված համապատասխանաբար թիվ №208449, №208067, №208584
իրավունքի գրավի պայմանագրի, գրավադրվել են “ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ” ՓԲԸ- ում մինչև հիմնական
պարտավորության ամբողջ ծավալով կատարումը, սակայն ոչ ուշ քան նշանի գրանցման գործողության
ժամկետի ավարտը։

Сведения о залоге прав на товарные знаки
Товарные знаки №№ 8085, 9160, 9161, принадлежащие ООО “ДЖАЗЗВЕ”, оставлены под залог в
ЗАО “АМЕРИАБАНК” до завершения основных объязательств в полном объеме, но не позже, чем
до окончания срока действия регистрации товарных знаков, согласно заключенному 14.11.2012 года
договорам №208449, №208067, №208584 соответственно.
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Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9
11
13

71
72
73
74

номер патента
код вида документа
A патент на изобретение
В заключение о патентоспособности
номер заявки
дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
дата публикации сведений о патенте
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название изобретения
источники информации
реферат или формула изобретения
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена
данная заявка
заявитель, код страны
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
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)

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62
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Сведения о выданных патентах
(51) (2012.01)
(11) 2684
(13) A
A01G 15/00
(21) AM20120099
(22) 04.07.2012
(71) ООО “Барва” (AM)
(72) Арман Варданян (AM)
(73) ООО “Барва”, 0501, Арагацотни марз, Талин,
Мясникян 20 (AM)
(54) Акустическая станция предотвращения
града
(57) Изобретение относится к станциям предот
вращения града и может быть использовано для
защиты обрабатываемых сельскохозяйственных
земель и других объектов от вредного воздействия
града.
Акустическая станция предотвращения
града содержит генераторы формирования
акустических волн с направленными в небо
коническими дулами, к которым подсоеди
нены система газораспределения, щит дистан
ционн ого управления и система солнечного
электроснабжения. Акустических генераторов,
по крайней мере, два и они расположены на
расстоянии максимально 1 м друг от друга, а оси
их конических дул смещены по отношению друг
к другу под углом от 10° до 15°.
Обеспечиваются большая площадь защи
щенной от града поверхности и низкая себе
стоимость станции, 1
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2685
(13) A
A23C 3/00
A23L 3/00
(21) AM20120101
(22) 11.07.2012
(71) Марзпетуни Алексанян (AM)
(72) Марзпетуни Алексанян (AM)
(73) Марзпетуни Алексанян (AM)
(54) Устройство для обеззараживания жидкости
(57) Изобретение относится к пищевой промыш
ленности, в частности, к устройствам для
обезз араживания жидкостей, и может быть
использовано для обеззараживания молока,
соков и других жидких пищевых продуктов.
Устройство имеет установленный в несущей

конструкции с возможностью вращения вокруг
вертикальной оси полый ротор, выполненый
в виде цилиндрической трубы, вертикально
размещенный в нем стержневой источник
ультрафиолетового излучения, турбулизатор
для перемешивания жидкости и придания
турбулентности ее потоку, который выполнен
в виде гребешка, неподвижно закрепленного к
несущей конструкции и с гибкими полимерными
зубьями, расположенными вдоль упомянутой
цилиндрической трубы, свободные концы зубьев
которого касаются внутренней поверхности
цилиндрической трубы.
Обеспечивается повышение эффективности
обеззараживания жидкости, 4 ил.
(74) Р. Калашян
_____________________
(51) (2012.01)
(11) 2686
(13) A
A23C 9/00
(21) AM20110052
(22) 02.05.2011
(71) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян (AM)
(72) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян (AM)
(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, пр.
Арцахи 1, кв. 32 (AM), Варсеник Аветисян, 0025,
Ереван, Гераци 14/4 (AM)
(54) Кисломолочный продукт
(57) Изобретение относится к молочной промыш
ленности, в частности, к кисломолочным напит
кам функционального назначения.
Кисломолочный напиток содержит инулин
содержащий водный экстракт топинамбура,
молоко, заквашенное молочнокислыми бакте
риями Lactobacillus acidophilus Ep-2 317/402,
мед, БАД “Экстракт шлемника”, экстракт
элеутерококка, измельченный желудь, при
следующем соотношении компонентов, мас.
%: инулин содержащий водный экстракт топи
намбура – 38.0-42.0, молоко, заквашенное
молочнокислыми бактериями Lactobacillus
acidophilus Ep-2 317/402 – 38.0-42.0, мед 8.012.0, БАД “Экстракт шлемника” - 1.4- 1.6,
экстракт элеутерококка – 1.4-1.6, измельченный
желудь- 8.0-12.0.
Повышаются функциональные свойства
пищевого напитка.
_____________________
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(51) (2012.01)
(11) 2687
(13) A
A61C 7/00
A61C 5/00
(21) AM20120078
(22) 18.05.2012
(71) Заруи Нагапетян (AM), Грант Аслибекян (AM),
Завен Есаян (AM)
(72) Заруи Нагапетян (AM), Грант Аслибекян (AM),
Завен Есаян (AM)
(73) Заруи Нагапетян, 0039, Ереван, ул. Чехова
31/1, кв. 2 (AM), Грант Аслибекян, 0048, Ереван,
Мелкумови 42, кв. 95 (AM), Завен Есаян, 2210,
Котайки марз, Ариндж, ул. 5, д. 8 (AM)
(54) Аппарат окклюзии
(57) Изобретение относится к медицинской
технике, в частности, к стоматологическим
устройствам окклюзии.
Аппарат окклюзии имеет аппаратурную часть
из дугообразной гибкой пластинки толщиной в
0,10-0,12 мм и прямоугольной пластмассовой
части, с расположенными на ней датчиками
давления и времени, которые соединены с
компьютером при помощи USB-конденсатора.
На пластинке аппаратурной части дополнительно
расположены вторые датчики давления и
времени, которые соединены с компьютером при
помощи USB-конденсатора.
Обеспечивается окклюзия для каждого зуба,
1 ил.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2688
(13) A
A61G 19/00
(21) AM20120116
(22) 02.08.2012
(71) Мехак Бабаян (AM)
(72) Мехак Бабаян (AM)
(73) Мехак Бабаян, 0048, Ереван, ул. Норашен
36, кв. 106 (AM)
(54) Устройство для опускания гроба в могилу
(57) Изобретение относится к ритуальным
принадлежностям, в частности, к управляемым
устройствам для опускания гроба в могилу.
Устройство содержит несущую нижнюю и
грузовую верхнюю прямоугольные сочлененные
между собой рамы, узел опускания, привод
этого узла и узел дистанционного управления.
На продольных сторонах несущей нижней и
грузовой верхней рам выполнены направляющие
пазы, узел опускания выполнен в виде двух
скрещивающихся рам, центры продольных сторон
которых шарнирно соединены между собой, а
нижние и верхние углы шарнирно соединены
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с соответствующими продольными сторонами
несущей нижней и грузовой верхней рам с
возможностью перемещения в их направляющих
пазах. Приводом служит гидроцилиндр, который
одним концом прикреплен к поперечной
стороне несущей нижней рамы, а другим
концом прикреплен к поперечной перекладине,
концы которой размещены с возможностью
перемещения в направляющих пазах несущей
нижней рамы и тягами связаны с нижней
поперечной стороной скрещивающейся рамы.
Приемный элемент узла дистанционного
управления подключен к выпускному клапану
гидроцилиндра.
Упрощается конструкция устройства,
снижаются его вес и стоимость, 1 ил.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2689
(13) A
A61K 31/00
(21) AM20120076
(22) 17.05.2012
(71) Армен Геворгян (AM)
(72) Армен Геворгян (AM)
(73) Армен Геворгян (AM)
(54) Использование паров виноградного вина
в качестве косметического средства
(57) Изобретение относится к области косме
тологии, в частности, к использованию паров
виноградного вина в качестве косметического
средства.
Расширяется ассортимент косметических
средств, обеспечивается положительное воз
действие паров вина на организм человека.
(74) Р. Манасерян
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2690
(13) A
C12G 1/00
(21) AM20120047
(22) 16.03.2012
(71) Артем Джрагацпанян (AM)
(72) Артем Джрагацпанян (AM), Татевик Оганян (AM)
(73) Артем Джрагацпанян, 0919, марз Армавир,
с. Бамбакашат, 20-ая ул. 2 (AM)
(54) Способ приготовления плодово-ягодных вин
(57) Изобретение относится к виноделию, в
частности, способам приготовления плодовоягодных вин.
Плоды дробят, полученную мезгу подвергают
спиртовому брожению – до образования не
менее, чем 5 об.% этилового спирта, после чего
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от полученной массы отделяют сусло и спиртуют
его. Спиртование проводят состаренным до 3 и
более лет коньячным спиртом. В качестве плодов,
предпочтительно, используют вишню, черную
смородину, гранат, айву, яблоки или малину.
Повышается качество вина, улучшаются
органолептические показатели.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2691
(13) A
C12P 13/00
(21) AM20120090
(22) 28.06.2012
(71) РА НАН Научно-производственный центр
“Армбиотехнология” государственная неком
мерческая организация (AM)
(72) Гаянэ Аветисова (AM), Лусинэ Мелконян (AM),
Анаит Чахалян (AM), Ашот Сагиян (AM)
(73) РА НАН Научно-производственный центр
“Армбиотехнология” государственная неком
мерческая организация, 0056, Ереван, Гюрджяна
14 (AM)
(54) Способ получения L-аланина
(57) Изобретение относится к области биотех
нологии, в частности, к способам получения Lаланина.
В синтетической ферментационной среде,
содержащей источники углерода и азота,
неорганические соли и витамины, культивируют
штамм бактерий Brevibacterium flavum, проду
цирующий L-аланин, с последующим выделе
нием L-аланина из культуральной жидкости.
В качестве продуцента L-аланина используют
ауксотрофный по D-аланину и устойчивый к
β-Cl-L- аланину штамм Brevibacterium flavum
GL1 ( регистрационный номер депонирования ИНМИА 11841, 2012) или Brevibacterium flavum
GL18 (регистрационный номер депонирования ИНМИА 11842, 2012).
Изобретение позволяет получить L -аланин
с использованием полученных генетико-селек
ционным путем новых более высокоактивных
штаммов – Brevibacterium flavum.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2692
(13) A
E04B 5/00
(21) AM20120105
(22) 18.07.2012
(71) Азат Овсепян (AM)
(72) Азат Овсепян (AM)
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(73) Азат Овсепян, 0012, Ереван, 25-ая ул. Араб
кира 2, кв. 29 (AM)
(54) Железобетонное монолитное перекрытие
(57) Изобретение относится к области наземного
строительства, в частности к монолитным железобетонным перекрытиям.
Монолитное железобетонное перекрытие
имеет взаимно-перпендикулярные арматурные
сетки перекрытия, установленные в два слоя.
В ячейках арматурной сетки установлены вкла
дыши из легких органических материалов. В
верхней зоне перекрытия установлена допол
нительная сварная сетка, которая смещена от
арматурной сетки перекрытия в двух взаимноперпендикулярных направлениях на величину
половины шага арматурной сетки перекрытия
и закреплена к верхней арматурной сетке пере
крытия.
Обеспечивается уменьшение веса пере
крытия за счет сокращения расхода бетона, 14 ил.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2693
(13) A
H03F 3/00
(21) AM20120121
(22) 21.08.2012
(71) Олег Петросян (AM) Нарек Авдалян (AM)
(72) Олег Петросян (AM) Нарек Авдалян (AM)
(73) Олег Петросян, 0033, Ереван, О. Эмин 5,
кв. 52 (AM), Нарек Авдалян, 2415, Котайки Марз,
село Касах, Р. Сафарян 1, кв. 13 (AM)
(54) Усилитель статических запоминающих
устройств
(57) Изобретение относится к микроэлектро
нике и может быть использовано в качестве
усилителя, считывающего информацию, в
статических запоминающих устройствах с малым
потреблением мощности.
Усилитель содержит два каскада и состоит из
восьми p-МОП и двенадцати n-МОП транзисторов.
Усилитель имеет также разрешающие входы (EN
и ENB), при помощи которых в нерабочем режиме
он отключается от питающих шин и в результате
уменьшаются потери мощности. Для повышения
термостойкости в качестве источника питания и
сопротивления в усилителе используются токовые
зеркала.
Обеспечиваются уменьшение мощности
потребления и повышение стойкости в отношении
температурных изменений, 6 ил.
_____________________
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Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
11

номер патента

13

код вида документа
U патент на полезную модель
номер заявки
дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
дата публикации сведений о патенте на полезную модель
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название полезной модели
источники информации
реферат
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
заявитель, код страны
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
патентный поверенный
дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
номер и дата подачи международной заявки (PCT)
номер и дата публикации международной заявки (PCT)

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62
71
72
73
74
85
86
87

ПОЛЕ ЗНЫЕ МОДЕ ЛИ
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Сведения о выданных патентах
(51) (2012. 01)
(11) 306
(13) U
A24F 19/00
(21) AM20120063U
(22) 18.04.2012
(71) Гевонд Торгомян (AM)
(72) Гевонд Торгомян (AM)
(73) Гевонд Торгомян, 0018, Ереван, Хоренаци
60 (AM)
(54) Складная одноразовая пепельница
(57) Полезная модель относится к картонным
складным одноразовым пепельницам и может
быть использована как в комнатных условиях,
так и на природе.
Складная одноразовая пепельница изготов
лена из картонной заготовки с канавками в местах
сгиба и содержит центральную прямоугольную
донную часть и охватывающую ее по периметру
бортовую часть. На бортовой части в местах
сгиба имеются диагональные канавки и сим
метричные по отношению к ним замковые
канавки. Заготовка дополнительно снабжена
замковыми язычками, примыкающими к двум
противолежащим наружным краям бортовой
части. Замковые канавки, симметричные по
отношению к диагональным канавкам бортовой
части, составляют с ними соответствующий
угол. Внутренняя поверхность донной части
металлизирована.
Повышается универсальность пепельницы,
снижается ее стоимость, 3 ил.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 307
(13) U
E02D 29/00
(21) AM20120096U
(22) 03.07.2012
(71) “Ереванский государственный университет
архитектуры и строительства” государственная
некоммерческая организация (AM)
(72) Ваче Токмаджян (AM), Вальтер Атанесян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет
архитектуры и строительства” государственная
некоммерческая организация, 0009, Ереван,
Терьян 105 (AM)
(54) Опалубка для бетонирования стенок
колодца
(57) Опалубка для бетонирования стенок колодца,
которая содержит скрепленные друг с другом
прилегающие изогнутые щиты, элементы, обра
зующие полости в бетоне, опорную платформу с

шарнирно прикрепленными к последней угло
выми выступами, опертыми в полости бетона.
Опорная платформа прикреплена к щитам цепями.
Щиты имеют клиновидные и прилегающие
участки с наклонными ребрами. Ребра наклонных
участков щитов снабжены канавками, в которых
разм ещены с возможностью перемещения
металлические пальцы с вогнутыми головками.
Бурты канавок по концам утолщены, а элементы,
образующие полости в бетоне, представляют
собой металлические листы с наклонными
ребрами, прикрепленными к щитам.
Упрощается конструкция, сокращаются
металлоемкость и расходы, 4 ил.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 308
(13) U
F03D 3/00
F03D 7/00
(21) AM20120110U
(22) 21.07.2012
(71) Сурен Татикян (AM), Тигран Татикян (AM)
(72) Сурен Татикян (AM), Тигран Татикян (AM)
(73) Сурен Татикян, 2304, Котайки Марз, г.
Раздан, уч. Микрорайон 68, кв. 11 (AM), Тигран
Татикян, 0040, Ереван, Аван, Гр. Ачарян 24 (AM)
(54) Ветроэнергетическая установка
(57) Полезная модель относится к ветродвига
телям и может быть использована в области
ветроэнергетики.
Ветроэнергетическая установка содержит
поворотную платформу, прикрепленный к
вертикально установленному валу ротор с
рабочими колесами и ветроконцентратор. Плат
форма выполнена с возможностью ориен
тации прикрепленного к ней концентратора по
направлению ветра. Ветроконцентратор мно
гоступенчатый и состоит, по крайней мере, из
двух последовательно расположенных концен
траторов, площадь сечения которых на их
выходах меньше площади сечения на их входах,
а между концентраторами выполнены зазоры для
удаления воздуха.
Повышается скорость потока воздуха, пода
ваемого на рабочие колеса ветроэнергетической
установки, 1 ил.
_____________________
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Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
промышленным образцAM по стандарту ВОИС ST.80
11

номер свидетельства

13

код вида документа
S свидетельство на промышленный образец

21

номер заявки

22
23
24
31
32
33
51
54

дата поступления заявки
дата выставочного приоритета
дата регистрации
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
название промышленного образца

55*
71
72

изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
заявитель, код страны
автор, код страны

73

правообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный
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Сведения о зарегистрированных
промышленных образцах
(51) 09-03
(11) 284
(13) S
32-00
(21) 20120014
(22) 11.04.2012
(31) 001967878-0001 (32) 23.12.2011 (33) EU
001967878-0002
23.12.2011
EU
001967878-0003
23.12.2011
EU
001967878-0004
23.12.2011
EU
(71) Шоколадефабрикен Линдт унд шптунгли АГ (CH)
(72) Домина Мирелла (IT)
(73) Шоколадефабрикен Линдт унд шптунгли АГ (CH)
(74) А. Галоян
(54) Изображение для упаковки пищевых
продуктов (4 варианта)
(55)*
_____________________

(51) 25-03
(11) 285
(13) S
(21) 20120035 (22) 31.08.2012
(71) “Эй-И-Джи Сервис” ЗАО (AM)
(72) Ашот Микаелович Овсепян (AM), Мкртич
Карапетович Джалалян (AM), Арам Суренович
Айрапетян (AM)
(73) “Эй-И-Джи Сервис” ЗАО, Ереван, ул.
Чаренца 141а (AM)
(54) Станция заправки природным газом
(55)*
_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP

AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

Անդորրա
Արաբական Միացյալ
Ամիրայություններ
Աֆղանստան
Անտիգուա և
Բարբուդա
Անգիլա
Ալբանիա
Հայաստան
Նիդեռլանդական
Անտիլներ
Անգոլա
Մտավոր սեփակա-		
նության աֆրիկյան
տարածաշրջանային
կազմակերպություն 		
(ՄՍԱՏԿ)
Արգենտինա
Ավստրիա
Ավստրալիա
Արուբա
Ադրբեջան
Բոսնիա և Հերցեգովինա
Բարբադոս
Բանգլադեշ
Բելգիա
Բուրկինա Ֆասո
Բուլղարիա
Բահրեյն
Բուրունդի
Բենին
Բերմուդա
Բրունեյ Դարասսալամ
Բոլիվիա
Բրազիլիա
Բահամներ
Բութան
Բուվեի կղզի
Բոտսվանա
Ապրանքային նշանների
և արդյունաբերական
նմուշների Բենիլյուքսի
գերատեսչություն
Բելառուս
Բելիզ
Կանադա
Կոնգոյի
Դեմոկրատական
Հանրապետություն
Կենտրոնական
Աֆրիկյան
Հանրապետություն
Կոնգո
Շվեյցարիա

CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM

EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

GD

Փղոսկրի Ափ
Կուկի Կղզիներ
Չիլի
Կամերուն
Չինաստան
Կոլումբիա
Կոստա Ռիկա
Կուբա
Կանաչ հրվանդան
Կիպրոս
Չեխիայի
Հանրապետություն
Գերմանիա
Ջիբութի
Դանիա
Դոմինիկա
Դոմինիկյան
Հանրապետություն
Ալժիր
Եվրասիական
արտոնագրային կազմակերպություն (ԵԱԿ)
Էկվադոր
Էստոնիա
Եգիպտոս
Արևմտյան Սահարա
Ներքին շուկայի
ներդաշնակման
գերատեսչություն
(ապրանքային նշաններ
և արդյունաբերական
նմուշներ)
Եվրոպական
արտոնագրային
գերատեսչություն (ԵԱԳ)
Էրիտրեա
Իսպանիա
Եթովպիա
Ֆինլանդիա
Ֆիջի
Ֆոլկլանդյան
կղզիներ (Մալվիններ)
Ֆարոյան Կղզիներ
Ֆրանսիա
Գաբոն
Միացյալ
Թագավորություն
Պարսից
Ծոցի արաբական
հանրապետությունների
համագործակցության
խորհրդի արտոնագրային վարչություն
Գրենադա

GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT
JE
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW

Վրաստան
Գուեռնսեյ
Գանա
Ջիբրալթար
Գրենլանդիա
Գամբիա
Գվինեա
Հասարակածային
Գվինեա
Հունաստան
Հարավային Ջորջիա և
Հարավային Սենդվիչ
կղզիներ
Գվատեմալա
Գվինեա-Բիսաու
Գայանա
Հոնկոնգ
Հոնդուրաս
Հորվաթիա
Հայիթի
Հունգարիա
Մտավոր
սեփականության
համաշխարհային
կազմակերպության
միջազգային բյուրո
(ՄՍՀԿ)
Ինդոնեզիա
Իռլանդիա
Իսրայել
Այլովման
Հնդկաստան
Իրաք
Իրան (Իրանի
Իսլամական
Հանրապետություն)
Իսլանդիա
Իտալիա
Ջերսի
Ջամայկա
Հորդանան
Ճապոնիա
Քենիա
Ղրղզստան
Կամպուչիա
Կիրիբաթի
Կոմորոս
Սենտ Քիտս և Նևիս
Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Կորեայի
Հանրապետություն
Քուվեյթ
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KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO

Կայմանյան Կղզիներ
Ղազախստան
Լաոսի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Լիբանան
Սենտ Լյուսիա
Լիխտենշտայն
Շրի Լանկա
Լիբերիա
Լեսոտո
Լիտվա
Լյուքսեմբուրգ
Լատվիա
Լիբիա
Մարոկկո
Մոնակո
Մոլդովայի
Հանրապետություն
Մոնտենեգրո
Մադագասկար
Մակեդոնիա
Մալի
Միանմար
Մոնղոլիա
Մակաո
Հյուսիսային Մարիանյան
Կղզիներ
Մավրիտանիա
Մոնսեռա
Մալթա
Մավրիկիոս
Մալդիվներ
Մալավի
Մեքսիկա
Մալայզիա
Մոզամբիկ
Նամիբիա
Նիգեր
Նիգերիա
Նիկարագուա
Նիդեռլանդներ
Նորվեգիա

NP
NR
NZ
OA

OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RS
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SU*
SV
SY

Նեպալ
Նաուրու
Նոր Զելանդիա
Մտավոր սեփականության աֆրիկյան
կազմակերպություն
(ՄՍԱԿ)
Օման
Պանամա
Պերու
Պապուա Նոր Գվինեա
Ֆիլիպիններ
Պակիստան
Լեհաստան
Պորտուգալիա
Պալաու
Պարագվայ		
Կատար
Եվրոմիության բույսերի
տեսակների գրասենյակ
Սերբիա
Ռումինիա
Ռուսաստանի
Դաշնություն
Ռուանդա
Սաուդյան Արաբիա
Սողոմոնյան Կղզիներ
Սեյշելներ
Սուդան
Շվեդիա
Սինգապուր
Սուրբ Հեղինե
Սլովենիա
Սլովակիա
Սիեռա Լեոնե
Սան Մարինո
Սենեգալ
Սոմալի
Սուրինամ
Սաո Թոմե և Պրինցիպե
ԽՍՀՄ
Էլ Սալվադոր
Սիրիայի Արաբական
Հանրապետություն

SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW
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ՄԱՍ
№ 1

Սվազիլանդ
Տուրկս և Կեյկոս
Կղզիներ
Չադ
Տոգո
Թաիլանդ
Տաջիկստան
Արևելյան Թիմոր
Թուրքմենստան
Թունիս
Տոնգա
Թուրքիա
Տրինիդադ և Տոբագո
Տուվալու
Տայվան (Չինաստանի
երկրամաս)
Տանզանիայի Միացյալ
Հանրապետություն
Ուկրաինա
Ուգանդա
Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգներ
Ուրուգվայ
Ուզբեկստան
Սուրբ Առաջնորդարան
Սենտ Վինսենտ և
Գրենադիններ
Վենեսուելա
Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
Վիետնամ
Վանուատու
Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն
(ՄՍՀԿ)
Սամոա
Եմեն
Սերբիա և Մոնտենեգրո
Հարավային Աֆրիկա
Զամբիա
Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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