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

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

(51) (2014.01)  (11) 2838 (13) A
B02C 25/00

(21) AM20140008 (22) 29.01.2014
(71) «Հայաստանի պետական ճարտարա գի տա-
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն (AM)
(72) Մարինկա Բաղդասարյան (AM), Անտոն 
Մայիլյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագի-
տական համալսարան» պետական ոչ առևտրա-
յին կազ մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 
105 (AM)
(54) Թմբուկային աղացի էլեկտրաբանեցման 
համակարգի վիճակի ախտորոշման եղանակ
(57) Ըստ եղանակի համամասնորեն չափում 
են համակարգի պարամետրերից բանեց ման 
շարժիչի հզորության դինամիկ բաղա դրիչը 
և թրթռատատանումները՝ աղացի թմբուկի 
ենթապսակային ժանանիվի մոտ: Առանձ-
նացնում են շարժիչի հզորության փո փո խա-
կան բաղադրիչը և կերպափոխում էլեկտրական 
լարման ազդանշանի: Լարման ազդանշանը 
փոխանցում են սպեկտրի վերլուծիչ, որի 
տրված հաճախության քայլով չափում են լար-
ման ազդանշանի ամպլիտուդային արժեքը 
և փոխանցում հաշվիչ բլոկ: Ենթապսակային 
ժանանիվի մոտ տեղակայված թրթռատվիչի 
ազդանշանը կերպափոխում են լարման 
ազդանշանի և տրված քայլով չափում են լար-
ման ազդանշանի ամպլիտուդային արժեքը 
և փոխանցում հաշվիչ բլոկ: Լրացուցիչ չա-
փում են շարժիչի զարգացրած պտտող մո-
մենտի, ստատորի փաթույթի հոսանքի և լար-
ման ամպլիտուդային արժեքները, շարժիչի 
պտտման անկյունային արագությունները, 
հոսանքի և լարման շեղման անկյունը, աղացի 
լցման աստիճանը: Չափված մեծությունները 
փոխանցում են հաշվիչ բլոկ, որում հաշվարկում 
են համակարգի պարամետրերից շարժիչի օ.գ.գ.-
ի փաստացի արժեքը: Համակարգի մշակված 
պարամետրերից յուրաքանչյուրը հաշվիչ բլոկում 
համեմատում են իր սահմանված թույլատրելի 
արժեքի հետ, ըստ որի դատում են համակարգի 
վիճակի մասին:

Բարձրացվում են թմբուկային աղացի բա-
նեց  ման շարժիչի աշխատանքային վիճակի ախ-
տորոշման ճշգրտությունը և հուսալիությունը, 1 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2839 (13) A 
C01F 7/00
C01B 33/00

(21) AM20120164 (22) 20.11.2012
(71) Սերգեյ Սահարունյան (AM)
(72) Սերգեյ Սահարունյան (AM), Իրինա Մակար-
յան (AM), Աննետա Առուստամյան (AM), Էլլադա 
Աղամյան (AM), Անահիտ Սարգսյան (AM)
(73) Սերգեյ Սահարունյան, 0051, Երևան, Գրիբո-
յեդովի 3, բն.33 (AM)
(54) Պեռլիտների մշակման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է անօրգանական 
քիմիային, մասնավորապես՝ ալյումինով աղքատ 
պեռլիտների մշակման եղանակներին և կարող է 
կիրառվել արզնահողի, ալյումինի և սիլիկահողի 
տարբեր միացությունների ստացման համար։

Պեռլիտից և ալկալուց պատրաստում 
են բովա խառնուրդ, բովում այն, բովվածքը 
սառեց նում են մինչև սենյակի ջերմաստիճան, 
լուծա զատում են սիլիցիումի երկօքսիդը՝ հիմ-
նա սիլիկահողային լուծույթի տեսքով, որն 
անջատում են ալյումինով հարստացած պինդ 
ֆազից: Լուծույթը վերամշակում են մետաղ-
ների մետասիլիկատների և սիլիկահողի, իսկ 
պինդ ֆազը՝ արզնահողի և ալ յումինի այլ 
միացությունների: Որպես ալկալի օգտագործում 
են կալիումի և նատրիումի հիդրօքսիդների 
էվտեկտիկ խառնուրդը, որի մեջ կալիումի 
օքսիդի պարունակությունը 50,6 մոլ.% է: 
Բովախառնուրդում ապահովում են KNaO:SiO2 
= (1,2-1,5):1 հարաբերակցությունը, բովումն 
իրականացնում են մուֆելային վառարանում 
165-180°C ջերմաստիճանում 45-60 րոպեի 
ընթացքում, իսկ մետաղների մետասիլիկատները 
լուծույթից անջատում են նատրիումի և կալիումի 
կրկնակի աղի տեսքով։ 

Պարզեցվում է եղանակը, բարձրացվում է 
սիլիկահողի կորզման աստիճանը։

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

7

ՄԱՍ 1
 

7

ԳՅՈՒՏԵՐ
     № 5 

26 .05 . 20 14

(51) (2014.01)  (11) 2840 (13) A 
E02B 9/00
E03B 13/00

(21) AM20130063 (22) 17.05.2013
(71) Հենրիկ Գևորգի Մխիթարյան (AM), Վահե 
Հրանտի Մխիթարյան (AM), Հրանտ Հենրիկի 
Մխիթարյան (AM)
(72) Հենրիկ Գևորգի Մխիթարյան (AM), Վահե 
Հրանտի Մխիթարյան (AM), Հրանտ Հենրիկի 
Մխիթարյան (AM)
(73) Հենրիկ Մխիթարյան, 0029, Երևան, Սիլիկ-
յան թաղամասի 7-րդ փող., 23 (AM), Հրանտ 
Մխիթարյան, 0029, Երևան, Սիլիկյան թաղամասի 
7-րդ փող., 23 (AM), Վահե Հրանտի Մխիթարյան, 
0029, Երևան, Սիլիկյան թաղամասի 7-րդ փող., 
23 (AM)
(54) Հիդրոէլեկտրակայան
(57) Գյուտը վերաբերում է Էներգետիկայի բնա-
գավառին, մասնավորապես՝ հիդրո էլեկտրա-
կայաններին: 

Հիդրոէլեկտրակայանն ունի գետի կամ 
ջրանցքի մեջ տեղակայված ջրի հոսքի ուղղու-
թյամբ աստիճանաբար նեղացող, վերևից բաց, 
բետոնե ափամերձ և թեք կողային պա տերից 
կազմված ջրի հոսքն ուղղորդող պատ նեշ և 
հիդրոտուրբինների համակարգ: Հիդրոէլեկտրա-
կայանը լրացուցիչ ունի միմյանց հաջորդաբար 
միակցված ջրի բացթողման հատվածամաս 
և աշխատանքային խողովակ, որոնք ունեն 
միանման ուղղանկյուն կտրվածք: Խողովակը 
տեղադրված է ջրի հոսքի ուղղությամբ դեպի 
ներքև, իսկ հիդրոտուրբինները ներդրված են 
աշխատանքային խողովակի մեջ: Դրանցից 
առաջինը տեղակայված է ջրի հոսքի բարձրու-
թյունից 20-30մ ցածր, իսկ հաջորդները՝ իրարից 
20-30մ ցածր: Հիդրոտուրբինների տեղադրման 
հատվածում աշխատանքային խողովակի հա-
տակը խորացված է: Բետոնե թեք կողային 
պատը արված է շարժունակ:

Բարձրացվում է հզորությունը և արտադրո-
ղականությունը, պարզեցվում է կառուցվածքը, 
6 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2841 (13) A
E21C 47/00

(21) AM20140010 (22) 01.02.2014
(71) Ջոն Ալեքսանի Ասատրյան (AM)
(72) Ջոն Ալեքսանի Ասատրյան (AM), Ներսիկ 
Գաս պարի Մկրտչյան (AM), Ֆերդինանդ Արամի 
Մսրյան (AM), Սամվել Սերյոժայի Հարությունյան 
(AM)
(73) Ջոն Ասատրյան, 3126, Գյումրի, Մ. Խորե-
նացու 24/4, բն. 4 (AM)
(54) Քարի արդյունահանման մեքենա
(57) Գյուտը վերաբերում է քարի հանույթի 
բնագավառին, մասնավորապես, մինչև 40 
ՄՊա ամրության ապարներից կանոնավոր ձևի 
որմնաքարերի արտադրությանը:

Քարի արդյունահանման մեքենան ունի 
քառանիվային ավտոբեռնիչային ինքնաշարժ 
շրջանակ, ուղղաձիգ ուղղորդներում տեղաշարժ-
վող սահնակ, լայնական և երկայնական փոխա-
րինովի կտրող գլխիկներ, հոսանքալարի հա-
վաք ման հանգույց: Հանքախորշում քարի հա-
նույթից հետո աստիճանների առաջացումը 
բացառելու նպատակով մեքենան ունի սահնակի 
շեղագերան, որի վրա տեղակայված են լայնա-
կան կտրող աջ և ձախ գլխիկներ, դրանցից 
յուրաքանչուրի վրա ամրակցված զույգ՝ աջ և 
ձախ սղոցներ: Գլխիկների եզրային սղոցների 
միջև հեռավորությունը գերազանցում է մեքենայի 
լայնությունը, իսկ երկայնական կտրող գլխիկը 
ուղղաձիգ է, որին ամրակցված է հորիզոնա-
կան սղոց, որը թևալծակի միջոցով ամրացված է 
լայնական կտրման ձախ գլխիկին: Հորիզոնական 
սղոցի ուղղաձիգ տեղաշարժը իրականացվում է 
հիդրոգլանի միջոցով, իսկ երկայնական կտրող 
գլխիկի դիրքը հորիզոնական հարթության 
մեջ կարգավորվում է դարձի հիդրոգլանով: 
Լայնական կտրող գլխիկներին ամրակցված կից 
և հարակից սղոցների միջև հեռավորությունը 
որոշվում է հետևյալ բանաձևով` lս =n(L+bս), 
որտեղ L-ը՝ քարի երկարությունն է, bս –ն՝ սղոցի 
լայնությունն է, իսկ n=1 կամ n=2 :

Բարձրացվում է աշխատանքի արդյունա-
վետությունը, բացառվում է հանքախորշում 
աստիճանների առաջացումը, ընդլայնվում 
են խուսավարման հնարավորությունները և 
նվազեցվում է թափոնների քանակը, 6 նկ.։

_____________________
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(51) (2014.01)  (11) 2842 (13) A 
F03D 3/00
F03D 5/00

(21) AM20130092 (22) 01.07.2013
(71) Հենրիկ Գևորգի Մխիթարյան (AM), Վահե 
Հրանտի Մխիթարյան (AM), Հրանտ Հենրիկի 
Մխիթարյան (AM)
(72) Հենրիկ Գևորգի Մխիթարյան (AM), Վահե 
Հրանտի Մխիթարյան (AM), Հրանտ Հենրիկի 
Մխիթարյան (AM)
(73) Հենրիկ Գևորգի Մխիթարյան, 0029, Երևան, 
Սիլիկյան թաղ. 7-րդ փող. 23 (AM), Վահե Հրանտի 
Մխիթարյան, 0029, Երևան, Սիլիկյան թաղ. 7-րդ 
փող. 23 (AM), Հրանտ Հենրիկի Մխիթարյան, 
0029, Երևան, Սիլիկյան թաղ. 7-րդ փող. 23 (AM)
(54) Հողմաէլեկտրակայան
(57) Գյուտը վերաբերում է հողմաէներգետիկային։

Հողմաէլեկտրակայանն ունի քամու հոսքի 
ուղղորդման բաժանմունք և դրա մեջ տեղա-
կայված ու ուղղաձիգ լիսեռի շուրջը հորիզոնական 
հարթության մեջ պտտվող տուրբին։ Տուրբինը 
կինեմատիկորեն միակցված է գեներատորին 
և ունի իրարից հավասար հեռավորության վրա 
դասավորված թևեր։ Թևերն ունեն միանման 
կորացված ծայրերով հարթ ուղղանկյունների 
տեսք և միմյանց են միակցված շրջանաջև 
ամրանավորման ճաղերով, ընդ որում թևերն 
ընդգրկող և նրանց ստորին մասում տեղադրված 
եզրային ճաղն ատամնավոր է։ Քամու հոսքի 
ուղղորդման բաժանմունքը սահմանափակված 
է երկու համանման և իրար համառանցք 
տեղակայված ուղղաձիգ վերին և ստորին 
հատած բուրգերով կամ կոներով: Այն դեպի 
թևերն ուղղված համանման, կորացված ծայ-
րեր ունեցող հավասարակողմ սեղանների 
տեսք ունեցող միջնապատերով բաժանված է 
ենթաբաժանմունքների։ Հատած բուրգերի կամ 
կոների փոքր հիմքերն ուղղված են միմյանց, իսկ 
թևերի նկատմամբ տեղակայված են բացակով։ 
Ստորին հատած բուրգի կամ կոնի փոքր հիմքը 
ծածկված է հարթ, շրջանաձև հիմնասալով, որի 
եզրերին տեղակայված են ատամնանիվներ, 
որոնց հետ փոխազդում են թևերն ընդգրկող 
ամրանավորման եզրային ճաղի ատամները։

Բարձրացվում է հզորությունը և պարզեցվում 
է կառուցվածքը, 10 նկ.։

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2843 (13) A 
F24J 2/00
G02B 6/00

(21) AM20120171 (22) 23.11.2012
(71) Ռուբեն Ռաֆայելի Վարդանյան (AM)
(72) Ռուբեն Ռաֆայելի Վարդանյան (AM)
(73) Ռուբեն Ռաֆայելի Վարդանյան, 0025, 
Երևան, Մյասնիկյան պող. 7, բն. 1ա (AM)
(54) Արևային ճառագայթների կոնցենտրատոր
(57) Գյուտը վերաբերում է արևային ճառագայթ-
ների կոնցենտրատորային համակարգերին և 
կարող է օգտագործվել Արևի էներգիան կերպա-
փոխելու նպատակով:

Արևային ճառագայթների կոնցենտրատորն 
ունի Արևի ճառագայթները կիզակետող օպտի-
կա կան հանգույցներ և դրանց մեկ ծայրա-
մասին տեղակայված արևային էներգիայի 
կերպափոխիչներ: Կոնցենտրատորը լրացուցիչ 
ունի Արևի ճառագայթներն ընդունող հորի զո-
նական տեղակայված օպտիկապես թափան-
ցիկ շերտ: Օպտիկական հանգույցներն իրակա-
նացված են երկկողմանի հայելային անդրա-
դարձնող մակերևույթներ ունեցող գոգավոր 
թիթեղների տեսքով և իրենց երկրորդ ծայրա-
մասով ամրակցված են թափանցիկ շերտի 
ստորին մակերևույթին: Օպտիկական թափան-
ցիկ շերտի և կերպափոխիչների աշխատանքային 
մակերևույթները միմյանց ուղղահայաց են։

Բարձրացվում է արևային ճառագայթների 
կոնցենտրատորի աշխատանքի հուսալիությունը, 
1 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2844 (13) A
G01N 1/00

(21) AM20140014 (22) 21.02.2014
(71) Նոնա Քուքուրթչյան (AM), Գոհար Կարա-
պետյան (AM)
(72) Նոնա Քուքուրթչյան (AM), Գոհար Կարա-
պետյան (AM)
(73) Նոնա Քուքուրթչյան, 0022, Երևան, Ավան-
Առինջ 1/14, բն. 33 (AM), Գոհար Կարապետյան, 
0022, Երևան, Ավան-Առինջ 1/14, բն. 33 (AM)
(54) Հյուսվածաբանական նմուշի ներկման 
եղանակ
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(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մաս նա-
վո րապես՝ լաբորատոր ախտորոշման եղանակ-
ներին:

Հյուսվածաբանական նմուշը սևեռում են, 
ջրա զրկում, մշակում և ամրացնում էպօքսի-
դային խեժի մեջ: Պաթոլոգիայի դեպ քում 
անգիոգենեզի և արտերիոգենեզի ուսումնա-
սիրության նպատակով 0,5-1մկմ հաստու թյամբ 
կտրվածքները ներկում են 1:1 հարաբերակ-
ցությամբ ազուր 2-ի և բուրայի 1%-անոց լուծույթով՝ 
ջերմաստիճանի փոփոխման պայմաններում` 
սպիրտայրոցի կրակի վրա տաքացնելով մինչև 
դրա եռալը, ապա՝ սառեցնում սենյակային 
ջերմաստիճանում 5-10 րոպեի ընթացքում: 

Ապահովվում է արյունատար անոթների 
պարզ, եռաչափ պատկերների ստացումը, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2845 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20140013 (22) 19.02.2014
(71) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն Մամիկոն-
յան (AM)
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն Մամիկոն-
յան (AM)
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Ն. 
Շնորհալու 25, բն. 24 (AM), Խորեն Մամիկոնյան, 
3103, Գյումրի, Ն.Շնորհալու 25, բն. 24 (AM)
(54) Ունակային տվիչի համարժեք զուգահեռ 
դիմադրության չափիչ
(57) Ունակային տվիչի համարժեք զուգահեռ 
դիմադրության չափիչն ունի չափողական երկ-
բևեռանի, բարձրհաճախային փոփոխական 
հոսանքի գեներատոր, գեներատորի ելքում միաց -
ված հոսանասահմանափակող տարր, երկու 
փոփո խական լարումների միջև փուլային շեղման 
անկյունը լարման ուղղանկյունաձև իմպուլս-
ների տևողության կերպափոխման երկմուտք 
էլեկտրոնային մոդուլ, մոդուլի ելքին միացված 
ծրագրավորվող միկրոկոնտրոլեր: Չափողական 
երկբևեռանին ունի ունակային տվիչ, տվիչին 
հաջորդաբար միացված ռեզիստոր: Չափողա-
կան երկբևեռանին տվիչի ազատ սեղմակի միջո-
ցով միացված է ընդհանուր հաղորդալարին: 
Տվիչի և ռեզիստորի ընդհանուր սեղմակը 
միացված է էլեկտրոնային մոդուլի առաջին 
մուտ  քին: Չափողական երկբևեռանին լրացուցիչ 

ունի կառավարվող միաբևեռ էլեկտրական 
փոխանջատիչ և լրացուցիչ ռեզիստոր, որը 
միացված է հոսանասահմանափակող տարրի 
և ռեզիստորի միջև: Փոխանջատիչի անշարժ 
հպակները համապատասխանաբար միացված 
են լրացուցիչ ռեզիստորի արտանցիչներին: 
Փոխանջատիչի շարժական հպակը միացված 
է էլեկտրոնային մոդուլի երկրորդ մուտքին, իսկ 
փոխանջատիչի կառավարման մուտքը միացված 
է միկրոկոնտրոլերի կառավարման ելքին: 

Պարզեցվում է ունակային տվիչի համար-
ժեք զուգահեռ դիմադրության չափիչի սխեման 
և կառուցվածքը, բարձրացվում է չափման 
ճշգրտությունը, 2 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2846 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20140009 (22) 31.01.2014
(71) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն Մամիկոն-
յան (AM)
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն Մամիկոն-
յան (AM)
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Ն. 
Շնորհալու 25, բն. 24 (AM), Խորեն Մամիկոնյան, 
3103, Գյումրի, Ն. Շնորհալու 25, բն. 24 (AM)
(54) Ունակային տվիչի ունակության չափիչ
(57) Ունակային տվիչի ունակության չափիչն ունի 
չափողական երկբևեռանի, բարձրհաճախային 
փոփոխական հոսանքի գեներատոր, հոսանա-
սահմանափակող տարր, էլեկտրական ազդա-
նշանների կերպափոխման էլեկտրոնային մոդուլ 
և ծրագրավորվող միկրոկոնտրոլեր: Չափո-
ղական երկբևեռանին ունի ունակային տվիչ, 
տվիչին հաջորդաբար միացված ռեզիստոր: 
Ունակային տվիչի ազատ սեղմակը միաց ված 
է ընդհանուր հաղորդալարին: Չափողական 
երկբևեռանին հոսանասահմանափակող 
տարրի միջոցով միացված է բարձրհաճա-
խային փոփոխական հոսանքի գեներատորին: 
Էլեկտրական ազդանշանների կերպափոխման 
էլեկտրոնային մոդուլն ունի առաջին ու երկրորդ 
լարման կրկնիչներ, երկտակած կոմպարատոր 
և «Բացառող-ԿԱՄ» տրամաբանական տարր: 
Առաջին ու երկրորդ լարման կրկնիչների մուտ-
քերը միացված են համապատասխանաբար 
չափողական երկբևեռանիի ռեզիստորի առա-
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ջին ու երկրորդ արտանցիչներին: Առաջին ու 
երկրորդ լարման կրկնիչների ելքերը միաց-
ված են համապատասխանաբար երկ տակած 
կոմպարատորի առաջին ու երկրորդ մուտ-
քերին: Կոմպարատորի ելքերը միացված 
են համապատասխանաբար «Բացառող- 
ԿԱՄ» տրամաբանական տարրի առաջին ու 
երկրորդ մուտքերին: «Բացառող-ԿԱՄ» տրա-
մաբա նական տարրի ելքը միացված է միկրո-
կոնտրոլերի ազդանշանային մուտքին: Չափո-
ղական երկբևեռանին լրացուցիչ ունի կոնդեն-
սատոր, որը կառավարվող բանալու միջոցով 
զուգահեռ միացված է ունակային տվիչին: 
Միկրո կոնտրոլերի կառավարման ելքը միացված 
է բանալու կառավարման մուտքին:

Պարզեցվում է ունակային տվիչի ունակու-
թյան չափիչի կառուցվածքը, բարձրացվում է 
չափման ճշգրտությունը, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2847 (13) A
H01L 31/00

(21) AM20140003 (22) 16.01.2014
(71) Գագիկ Շմավոնյան (AM), Օվսաննա Զադոյան 
(AM), Աշոտ Զադոյան (AM), Գայանե Շմավոնյան (AM)
(72) Գագիկ Շմավոնյան (AM), Օվսաննա Զադոյան 
(AM), Աշոտ Զադոյան (AM), Գայանե Շմավոնյան (AM)

(73) Գագիկ Շմավոնյան, 0002, Երևան, Ղազար 
Փարպեցու 9ա, բն .4 (AM), Օվսաննա Զադոյան, 
0088, Երևան, Շիրազի 22, բն. 8 (AM), Աշոտ 
Զադոյան, 0076, Երևան, Հովհաննիսյան փող. 6, 
բն. 26 (AM), Գայանե Շմավոնյան, 0012, Երևան, 
Կասյան 12, բն. 42 (AM)
(54) Հետերոանցումային ջերմաֆոտովոլտային 
տարր
(57) Գյուտը վերաբերում է պինդ մարմնի ֆիզի-
կային, մասնավորապես` ցանցային ան հա-
մատեղելի հետերոանցումային ջերմա ֆոտո-
վոլտային տարրերի նախագծմանը և պատ-
րաստմանը։

Սարքն ունի կիսահաղորդչային հարթակ, 
ինֆրակարմիր լույսը կլանող p-n հետերոանցում 
կազմող երկու կիսահաղորդ չային շերտ, պա-
տուհան շերտ, հարթակին ու պատուհան շեր-
տին հպված օհմական հպակներ: Հարթակը 
հատված է մակերևույթի նկատմամբ նախապես 
ընտրված անկյան տակ, հարթակի ու ստորին 
կիսահաղորդչային շերտի միջև տեղադրված են 
երկու միջանկյալ շերտեր, կիսահաղորդչային 
շերտերի միջև տեղադրված է մեկ միջանկյալ 
շերտ, ընդ որում պատուհան շերտը տեղակայված 
է վերին կիսահաղորդչային շերտի վրա:

Գյուտի միջոցով մեծացվում է ջերմա ֆոտո-
վոլտային տարրի մեխանիկական ամրությունը 
և փոքրացվում են տարրի պատ րաստման ծախ-
սերը, 2 նկ.։

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

Տեղեկություններ գրանցված
  արդյունաբերական    նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 329  (13) S
(21) 20130003  (22) 13.02.2013
(71) «Մոկս իմպեքս» ՍՊԸ (AM)
(72) Արտյոմ Ավետիսյան (AM)
(73) «Մոկս իմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, Ռուբինյանց 
փ., 3-րդ նրբ. (AM)
(54) Պոլիէթիլենային շշեր (11 տարբերակ)
(55)
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(51) 22-02 (11) 330  (13) S
(21) 20140012  (22) 18.04.2014
(71) «Երևանի Մաթեմատիկական Մեքենաների 
Գործարան» ՓԲԸ (AM)
(72) Արսեն Թառոյան (AM), Արթուր Դավոյան 
(AM), Ռազմիկ Մեժլումյան (AM)
(73) «Երևանի Մաթեմատիկական Մեքենաների 
Գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Հ. Հակոբյան 3 (AM)
(54) Դաշույն պատյանով (2 տարբերակ)

(55)



20

ՄԱՍ 1
 

20

№ 5
26 .05 . 20 14

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20130710  (111) 21351
(220) 29.05.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 29.05.2023
(730) Թուրքիե Գարանթի Բանքասի Անոնիմ 
Շիրքեթի, TR 
(442) 06.09.2013
(540) 

(511) 
դաս 9. քարտեր ավտոմատ բացման ու 

փակման համար.
դաս 36. ֆինանսական և դրամային 

ծառայություններ. բանկային ծառայություններ, 
ֆինանսական կառավարման ծառայություններ. 
ֆինանսական վերլուծությունների ծառայու-
թյուններ, ֆինանսական հովանավորության 
ծառայություններ, ֆինանսական հարցերով 
տեղեկատվական ծառայությունների տրա-
մա դրում, գործոնման ծառայություն-
ներ (ապրանքների գնում և պարտքերի 
բռնագանձման կազմակերպություններ), 
վար   ձա կալ ման ծառայություններ, տարա-
ժամ կետ վճարումով կրեդիտային քարտերի 
թողարկում, վարկային ծառայություններ, 
դրամի փոխանակման ծառայություններ, 
ճամփորդական վճարագրերի թողարկում, 
վճարագրերի իսկության ստուգում, դրամական 
միջոցների էլեկտրոնային փոխանցում, 
կենսաթոշակների վճարման ծառայություններ, 
երաշխավորում, վարձակալական վճար ների 
գանձման ծառայություններ, բորսա յական 
միջնորդություն, անկիզելի պա հա  րաններում 
պահպանության ծառայու թյուններ, փոխադար-
ձության սկզբուն քով հիմնադրամների հիմնում, 
վարկ (փո խա ռություն) գրավի դիմաց:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20130712  (111) 21352  
(220) 29.05.2013 (151) 05.05.2014 
   (181) 29.05.2023
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 18.07.2013
(540) 

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

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ, ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի 
ծխախոտ, ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու 
ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգա-
րետներ, սիգարներ, սիգարիլներ. ծխելու 
նյութեր, որոնք վաճառվում են առանձին կամ 
ծխախոտի հետ խառնուրդում ոչ բժշկական կամ 
բուժական նպատակների համար. քթախոտ. 
ծխելու պիտույքներ ընդգրկված  34-րդ դասում. 
սիգարետի թուղթ. սիգարետի պարկուճներ և 
լուցկի:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20130713  (111) 21353
(220) 29.05.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 29.05.2023
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 18.07.2013
(540) 

(526) «PLATINUM» և «TOBACCO» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ մոխրագույն, արծաթագույն, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ, ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի 
ծխախոտ, ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու 
ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգա-
րետներ, սիգարներ, սիգարիլներ. ծխելու 
նյութեր, որոնք վաճառվում են առանձին կամ 
ծխախոտի հետ խառնուրդում ոչ բժշկական կամ 
բուժական նպատակների համար. քթախոտ. 
ծխելու պիտույքներ ընդգրկված  34-րդ դասում. 
սիգարետի թուղթ. սիգարետի պարկուճներ և 
լուցկի:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20130893 (111) 21354
(220) 02.07.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 02.07.2023
(730) Վիքթորիաս Սիքրիթ Սթորզ Բրենդ 
Մենեջմենթ, Ինք., US 
(442) 18.07.2013
(540) 

(511) 
դաս 3. անձնական խնամքի միջոցներ և 

օծանելիքային արտադրանք, այն է՝ դուխիներ, 
օծանելիք, օդեկոլոն, անուշաբույր ջուր, մարմնի 
հեղուկներ, մարմնի հեղուկացիրներ, մարմնի 
սփրեյներ, մարմնի թեփազերծման միջոցներ, 
փրփուրներ լոգանքի համար, լոգանքի 
ժելեր, մարմնի լվացման միջոցներ, մարմնի 
օճառներ, մարմնի յուղեր, մարմնի քսուքներ, 
մարմնի լոսյոններ, մարմնի փոշիներ, ձեռքի 
լոսյոններ և ձեռքի քսուքներ. կոսմետիկական 
միջոցներ, այն է՝ միջոցներ աչքերի տակի 
թերությունների քողարկման համար, աչքերի 
ստվերաներկեր, աչքերի ընդգծման միջոցներ, 
սևաներկ (տուշ), աչքերի փայլավորման 
կոսմետիկական միջոցներ, եղունգների լաքեր, 
դիմափոշի, կարմրաներկ, հիմքեր շպարի 
համար և թերությունները քողարկող միջոցներ, 
հեղուկ հիմքեր. շուրթերի խնամքի դեղերով 
չտոգորված պատրաստուկներ, շրթներկեր, 
շուրթերի բալասաններ, շուրթերին ծավալ 
հաղորդող միջոցներ, փայլեր շուրթերի համար, 
շուրթերը պայծառացնող միջոցներ,  հիմքեր 
շուրթերի համար, շուրթերը ընդգծող միջոցներ, 
շուրթերի քսուքներ, հիմքեր դեմքի համար, 
երանգավորող խոնավացնող միջոցներ, սնուցող 
քսուքներ, մաշկի լոսյոններ, շպարի հեռացման 
միջոցներ, դեմքի քսուքներ, մաքրող քսուքներ, 
մաքրող ժելեր, դեմքի տոնուսը բարձրացնող 
միջոցներ, խոնավացնող միջոցներ, քսուքներ 
աչքերի մշակման համար, միջոցներ դեմքի 
մաշկի մեռած  բջիջների հեռացման համար, 
մաշկի փայլազրկման միջոցներ, մաշկի և 
դեմքի բրոնզավորող փոշիներ, թերությունները 
ծածկող փոշիներ, շողշողացող փոշիներ, 
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աչքերի ստվերաներկերից, շրթներկերից, 
շուրթերի փայլերից, բրոնզներից, շուրթերի 
մատիտներից, սևաներկերից (տուշ), 
կարմրաներկերից և եղունգների լաքերից 
բաղկացած կոսմետիկական լրակազմեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20131007  (111) 21355
(220) 25.07.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 25.07.2023
(730) Ըդվանս Մեգըզին Փաբլիշրս Ինք., US 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորաններ, բարեր, 

սրճարաններ, հանգստի և ժամանցի լաունջ 
սրճարաններ, ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովում, հյուրանոցներ, քեյթրինգ (սննդի 
կազմակերպման ծառայություն, ռեստորանային 
սպասարկման ծառայություն), սննդով և 
ըմպելիքով ապահովման ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20131008  (111) 21356
(220) 25.07.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 25.07.2023
(730) Ըդվանս Մեգըզին Փաբլիշրս Ինք., US 
(442) 06.11.2013
(540) 

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

դաս 43. ռեստորաններ, բարեր, սրճա-
րաններ, հանգստի և ժամանցի լաունջ 
սրճարաններ, ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովում, հյուրանոցներ, քեյթրինգ (սննդի 
կազմակերպման ծառայություն, ռեստորանային 
սպասարկման ծառայություն), սննդով և 
ըմպելիքով ապահովման ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20131010  (111) 21357
(220) 25.07.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 25.07.2023
(730) Ըդվանս Մեգըզին Փաբլիշրս Ինք., US 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորաններ, բարեր, սրճարաններ, 
հանգստի և ժամանցի լաունջ սրճարաններ, 
ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում, 
հյուրանոցներ, քեյթրինգ (սննդի կազմա-
կերպման ծառայություն, ռեստորանային 
սպասարկման ծառայություն), սննդով և ըմպե-
լիքով ապահովման ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20131013  (111) 21358
(220) 25.07.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 25.07.2023
(730) Ըդվանս Մեգըզին Փաբլիշրս Ինք., US 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորաններ, բարեր, սրճա-

րաններ, հանգստի և ժամանցի լաունջ 
սրճարաններ, ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովում, հյուրանոցներ, քեյթրինգ (սննդի 
կազմակերպման ծառայություն, ռեստորանային 
սպասարկման ծառայություն), սննդով և ըմպե-
լիքով ապահովման ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20131095  (111) 21359
(220) 08.08.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 08.08.2023
(730) Նոքսել Քորփորեյշն, US 
(442) 04.10.2013
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(540) 

(526) «24H» տարրն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131275  (111) 21360
(220) 25.09.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 25.09.2023
(730) Օֆելյա Մարտունի Հակոբյան, Երևան, Եր. 
Քոչարի փ., շ. 15, բն. 5, AM 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. հանրային սննդի 
կազմակերպում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20131278  (111) 21361
(220) 26.09.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 26.09.2023
(730) «Բարի Սամարացին» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-
Արեշ 22-րդ փող., 117/7, AM 
(442) 18.10.2013
(540) 

(526) «ՀՈՒՄ ԱՊԽՏԱԾ ԵՐՇԻԿ» և «ՍԻՌՈ-
ԿՈՊՉՅՈՆԱՅԱ ԿՈԼԲԱՍԱ» (ռուս.) արտահայ-
տություններն ինքնուրույն պահ պանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դեղին, կապույտ, սպիտակ և շագանա-
կագույն 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. կիսաապխտած 
երշիկ:

_____________________

(210) 20131292  (111) 21362
(220) 26.09.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 26.09.2023
(730) «Բարի Սամարացին» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-
Արեշ 22-րդ փող., 117/7, AM 
(442) 06.11.2013
(540) 

(526) «կիսաապխտած երշիկ» և «կոլբասա պոլու-
կոպչյոնայա (ռուս.)» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, ոսկեգույն, դարչնագույն, երկնագույն, 
սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. կիսաապխտած երշիկ:
_____________________
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(210) 20131307  (111) 21363
(220) 27.09.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 27.09.2023
(730) «ՄԷմ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճ., 
50-1, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(526) «SPORT COMPLEX» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, մոխրագույն, գազարագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն-
դա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20131374  (111) 21364
(220) 14.10.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 14.10.2023
(730) Սալուա Մաթար Ջեներալ Թրեյդինգ Քո 
(Լ.Լ.Ք), AE 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 30.  հրուշակեղեն նուշի հիմքով. նշով 

խմոր. շոկոլադային ըմպելիքներ. կակաոյով 
ըմպելիքներ. սուրճով ըմպելիքներ. թխվածքի 
բուրումնավետարարներ (բացառությամբ եթե-
րային յուղերի). թխվածքաբլիթ. հաց. բուլկիներ. 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի 
համար. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
հիմնականում խորիզով. սառնաշաքար 
(նաբաթ). կարամելներ. ծամոն (մաստակ). 
փաթիլ ներ հացահատիկային արտադրանքից. 
շոկոլադ. դարչին (ամոքանք). կակաո. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. կակաոյից 
պատրաստված սննդամթերք. սուրճ. սուրճի 
փոխարինիչներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
սրճային բուրումնավետացնող նյութեր. սուրճի 
բուսական փոխարինիչներ. քաղցրավենիք. 
փաթիլներ հացահատիկային արտադրանքից. 
եգիպտացորենի ալյուր. թխվածքի բուրումնա-
վետարարներ բացառությամբ եթերային 
յուղերի. ալյուր. ալրեղեն. սննդային էսենցիա 
(բնահյութ) բացառությամբ եթերային էսեն-
ցիաների և եթերային յուղերի. սառեցրած 
յոգուրտ. մարմելադ (քաղցրավենիք). կոճա-
պղպեղ (ամոքանք). մսային կերակրալցուկ 
(համեմունքներ). մեղր. մաքրված վարսակ. 
պաղպաղակ. սառույցով թեյ. կետչուպ (սոուս). 
մակարոնեղեն. նշով թխվածք (խմորեղեն). 
մայոնեզ. տնային պայմաններում միսը 
փափկացնող մթերքներ. լապշա (արիշտա). 
վարսակի փաթիլներ. պաստեղներ (քաղցրա-
վենիք). բրինձ. բրնձային բլիթներ. պաքսիմատ. 
զաֆրան (սուր համեմունք, համեմանք). 
տոմատի սոուս. սոուսներ (համեմունքներ). 
սոյայի սոուս. սպագետի. շաքար. բնական 
քաղցրացնող նյութեր. կոնֆետներ. թեյ. թեյի 
հիմքով ըմպելիքներ. քացախ. ցորենի ալյուր. 
խմորի մակարդներ։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131489  (111) 21365
(220) 28.10.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 28.10.2023
(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.11.2013
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բրոնզագույն, դեղին, սպիտակ և կարմիր գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20131501  (111) 21366
(220) 30.10.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 30.10.2023
(730) «Միկօֆարտ» ՍՊԸ, ՀՀ. Արմավիրի մարզ, 
գյուղ Թաիրով, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(526) «NAPKINS» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. անձեռոցիկներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20131557  (111) 21367
(220) 08.11.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 08.11.2023
(730) Սաիմաա Բեվրիջիս ՕՅ ԷլԹիԴի, FI 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 
(բացառությամբ գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. առևտուր:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20131587  (111) 21368
(220) 18.11.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 18.11.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լևոն Ադամյան, 
Երևան, Մոլդովական փ., շ. 32, բն. 57, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(526) «ՊԱՆԴՈԿ» և «TAVERN» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20131590  (111) 21369
(220) 19.11.2013 (151) 05.05.2014

   (181) 19.11.2023
(730) «Արենի» փառատոն» հիմնադրամ, Երևան, 
Չարենցի 1, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

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

դաս 21. կերամիկական սպասք. 
հուշանվերներ, մասնավորապես՝ կերա-
միկական շշեր, բաժակներ և ապակյա 
բաժակներ.

դաս 35. ցուցահանդեսներ և առևտրային 
ցուցահանդեսներ. ցուցահանդեսների կազմա-
կեր պում վաճառքի նպատակով.

դաս 41. ցուցահանդեսների կազմակերպում:
_____________________

(210) 20131604  (111) 21370
(220) 22.11.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 22.11.2023
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20131605  (111) 21371
(220) 22.11.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 22.11.2023
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. կետչուպներ:

(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20131606  (111) 21372
(220) 22.11.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 22.11.2023
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. տարբեր տեսակի մայոնեզներ:

(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________
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(210) 20131625  (111) 21373
(220) 26.11.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 26.11.2023
(730) «Մար» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, 
Խնձորուտ, փ. 8, տուն 5-7, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(526) Բացի «ՎԱՐՊԵՏ ՌՈՄԻԿ» գրառումից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում դեղին, 
կարմիր, կապույտ, սև, սպիտակ և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պանիր:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

_____________________

(210) 20131626  (111) 21374
(220) 26.11.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 26.11.2023
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 18.12.2013
(540) 

(526) «AMERICAN BLEND», «RED SELECTION»  գրա  -
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ ներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ կարմիր, կապույտ, մոխրագույն, 
արծաթագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված կամ մշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ 
թվում՝ սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, 
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում՝ 
սիգարետի թուղթ և ծխափողեր, սիգարետի 
զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի 
համար, սիգարետի տուփեր և մոխրամաններ, 
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ. 
լուցկի:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20131627  (111) 21375
(220) 26.11.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 26.11.2023
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 18.12.2013
(540) 
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(526) «AMERICAN BLEND», «BLUE SELECTION» գրա-
ռումն երն ինքնուրույն պահպանության օբյկետ ներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, մոխրագույն, արծաթագույն, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված կամ մշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ 
թվում՝ սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, 
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում՝ 
սիգարետի թուղթ և ծխափողեր, սիգարետի 
զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի 
համար, սիգարետի տուփեր և մոխրամաններ, 
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ սիգա-
րետները փաթաթելու համար, վառիչներ. 
լուցկի:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20131657  (111) 21376
(220) 04.12.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 04.12.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիլիթ Բորյան, 
Երևան, Հ. Էմինի 148, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
ոսկեգույն և նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 45. սգո ծառայություններ:
_____________________

(210) 20131689  (111) 21377
(220) 10.12.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 10.12.2023
(730) «Երևանյան կոնյակի տուն» ՍՊԸ, Երևան, 
Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

(բացառությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի), գինիներ, 
օղի, վիսկի, լիկյորներ, մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային խմիչքներ, սպիրտային էքս-
տրակտ ներ, սպիրտային էսենցիաներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20131717  (111) 21378
(220) 16.12.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 16.12.2023
(730) Մակար Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Բամբակաշատ, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կավա-
գույն և մոխրագույն գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 21. շիշ, տարա.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________
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(210) 20131718  (111) 21379
(220) 16.12.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 16.12.2023
(730) Մակար Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Բամբակաշատ, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կավա-
գույն, կարմիր, մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131719  (111) 21380
(220) 16.12.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 16.12.2023
(730) Մակար Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Բամբակաշատ, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մոխ-
րա գույն, բեժ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131730  (111) 21381
(220) 18.12.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 18.12.2023
(730) «Պրոմեթեյ-ռիէլթի» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Հանրապետության 44/2, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(526) «ՀԱՅԿԱԿԱՆ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, կարմիր, երկնագույն, կանաչ, ոսկեգույն, 
շագանակագույն և մարմնագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:
_____________________

(210) 20131731  (111) 21382
(220) 18.12.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 18.12.2023
(730) «Գնունի» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
15/2, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 
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(526) «ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ» բառը և «N1» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20131747  (111) 21383
(220) 20.12.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 20.12.2023
(730) «Գրին վեյ թրևլ» ՍՊԸ, Երևան, Նուբա րա-
շեն 8-րդ փ., տուն 2, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(526) «travel agency» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործունեություն, 
ավիատոմսերի վաճառք և ուղևորափոխադրում:

_____________________

(210) 20131750  (111) 21384
(220) 20.12.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 20.12.2023
(730) Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US 
(442) 17.01.2014
(310) 47576      (320) 18.11.2013      (330) TT
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգիչներ. ձեռքի համա-

կարգիչներ. փոքր չափի համակարգիչներ. 
համակարգչային ապարատային արտադրանք. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
ձայնի ճանաչման ապարատային և ծրագրային 
արտադրանք. խոսքը տեքստի փոխարկող 
ծրագրային արտադրանք. ձայնային հրա-
հանգներով գործարկվող կիրառական ծրա-
գրեր. սիմվոլների և նշանների ճանաչման 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
բնական լեզվի, խոսքի, խոսողի, լեզվի, ձայնի 
ճանաչման և խոսքի (ձայնի) նույնականացման 
ոլորտում. աչքերի շարժումների վերահսկման 
և ժեստերի ճանաչման համար օգտագործվող 
եռաչափ խցիկների համակարգերի համա-
կարգչային ապարատային և ծրա գրային 
արտադրանք. էլեկտրոնային ան վտան-
գության սարքեր և վերահսկման սարքեր. 
աչքերի շարժումների և ժեստերի վերա-
հսկման տեխնոլոգիայի օգտագործմամբ 
անվտանգության ապահովման ծրագրային 
և ապարատային արտադրանք. բջջային 
հեռախոսներ. շարժական հեռախոսներ. 
սմարթֆոններ. շարժական և ձեռքի էլեկ-
տրոնային անձնական օրգանայզերներ. 
սարքավորումներ և կենցաղային էլեկտրո-
նային սարքեր. հեռուստացույցներ, թվային 
երաժշտական նվագարկիչներ, DVD նվագար-
կիչներ, գրանցող սարքեր, ձևավորիչներ և 
մշտապես հիշող սարքերի ծրագրավորիչներ, 
թվային անձնական սարքեր, թվային խցիկներ 
և թվային գրանցող սարքեր, տնային 
կինոթատրոնների սարքեր, տեսախաղեր, 
ձայնա- և տեսասարքավարներ, տեսախցիկներ. 
գրաֆիկական քարտեր, գրաֆիկայի մշակ-
ման սարքեր (GPU), գրաֆիկական չիպերի 
հավաքածուներ, տեսապրոցեսորներ, տեսա-
հա մա պրոցեսորներ. աջակցող սարքեր, 
ապարատային և ծրագրային արտադրանք. 
անձնական տեղեկատվության կառավարման 
ծրագրային արտադրանք. տվյալների հիմնա-
պաշարների կառավարման ծրագրային 
արտադրանք. տվյալների հիմնապաշարների 
սինխրոնացման ծրագրային արտադրանք. 
ինտեգրալային սխեմաներ. ինտեգրալային 
սխեմաների հիշողություններ. ինտեգրալային 
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սխեմաների չիպեր. համակարգչային միկրո-
սխեմաների հավաքածուներ. կիսահաղորդիչ 
պրոցեսորներ. կիսահաղորդիչ պրոցեսորների 
միկրոսխեմաներ. կիսահաղորդիչ միկրո-
սխեմաներ. միկրոպրոցեսորներ. տպահար-
թակներ. տպային սխեմաներ, ինտեգրալային 
մեկուսատախտակներ, տպահարթակներ և 
էլեկ տրական մեկուսատախտակներ. էլեկ տրո-
նային մեկուսատախտակներ. համա կարգ-
չային հիմնահարթակներ. համակարգչային 
հիշողություններ. օպերացիոն համա-
կարգեր. միկրոկոնտրոլերներ. տվյալների 
պրոցեսորներ. կենտրոնական մշակման 
հանգույցներ (CPU). հիշողության կիսա հա-
ղորդիչ սարքեր, կիսահաղորդիչ հիշողու-
թյուններ և կիսահաղորդիչ հիշողությունների 
հանգույցներ. ծրագրավորվող պրոցեսորներ. 
թվային և օպտիկական միկրոպրոցեսորներ. 
համակարգիչներին կից սարքեր. տեսա-
քարտեր. ձայնային քարտեր. տեսաձայնային 
քարտեր. տեսագրաֆիկական արագարարներ. 
մուլտիմեդիա արագարարներ. տեսապրոցե-
սորներ. տեսապրոցեսորային հարթակներ. 
տվյալների հիշողություններ. համակարգչային 
ապարատային արտադրանք, համակարգչային 
չիպեր և միկրոպրոցեսորներ, որոնք 
օպտիմալացված են էլեկտրոնային անվտան-
գության հսկողության համար. ալգո-
րիթմային ծրագրային արտադրանք 
հա մա կարգիչների գործարկման և հսկման 
հա մար. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք օպերացիոն համակարգերի 
համար. համակարգչային օպերացիոն 
համակարգեր. համակարգչային համակարգերի 
ընդլայնումներ, գործիքներ և օգտակար 
ծրագրեր անհատական համակարգիչների, 
ցանցերի, հեռահաղորդակցական սարքերի և 
համաշխարհային համակարգչային ցանցային 
աշխատածրագրերի միակցման համար 
կիրառական ծրագրային արտադրանքի 
բնա գավառում. հեռահաղորդակցական 
և ցանցային համակարգչայնացված սար-
քավո րումներ՝ բաղկացած օպերացիոն 
հա մակարգերի ծրագրային արտադրանքից.  
համակարգչային ապարատային և ծրագրային 
արտադրանք իրական ժամանակում ձայնային 
և տեսագրաֆիկական տեղեկատվության 
փոխանցման, հաղորդման, ստացման, մշակման 

և թվայանցման բարելավման և ապահովման 
համար. ներկառուցված համակարգչային 
ծրագրեր. համակարգչային օպերացիոն 
հա մակարգի ծրագրային արտադրանք, 
համակարգչային օգտակար ծրագրեր և այլ 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք, 
որոնք օգտագործվում են համակարգչային 
համակարգերի սպասարկման և գործարկման 
համար. համակարգչային կայանքներ. 
հիշողության հարթակներ. hիշող սարքեր, 
ջամփ հիշող սարքեր, ֆլեշ հիշող սարքեր և 
մատնաչափ հիշող սարքեր. անվտանգության 
համակարգեր hամակարգչային ապարատային 
և ծրագրային արտադրանքի համար, 
միջցանցային էկրաններ, ցանցային մուտքի 
սերվերային ապարատային արտադրանք 
միջցանցային էկրանների ստեղծման և 
պահպանման համար, վիրտուալ մասնավոր 
ցանցերի (VPN) համակարգչային ապարատային 
արտադրանք և համակարգչային սերվերի 
գործարկման ծրագրային արտադրանք 
միջցանցային էկրանների ստեղծման և 
սպասարկման համար. համակարգչային 
ցան ցերի անվտանգությունը  երաշխավորող 
ծրագրային արտադրանք. մուտքի հսկման և 
անվտանգության ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային ապարատային և ծրագրային 
արտադրանք համակարգչային ցանցերը 
չարտոնված անձանց կողմից տվյալների 
հափշտակումից կամ վնասումից պաշտպանելու 
համար. համակարգիչների բաղադրամասեր. 
ձայնի համակարգչային արագարարներ. ձայնի, 
տվյալների, պատկերների և տեսապատկերի 
համակարգչային արագարարներ. ֆլեշ 
հիշողության հարթակներ և ֆլեշ հիշողության 
քարտեր. հեռահաղորդակցական սարքա-
վորում և համակարգչային ցանցեր, այն է՝ 
մշակման և գործարկման համակարգեր. 
հեռահաղորդակցական սարքեր և գործիքներ, 
համակարգչային երթուղարարներ, ցան-
ցային համակենտրոնիչներ, սերվերներ և 
փոխանջատիչներ. համակարգչային ապա-
րատային և ծրագրային արտադրանք տեղային 
և լայնատարած համակարգչային ցանցերի 
մշակման, սպասարկման և օգտագործման 
համար. hեռուստացույցների կամ մոնիտորների 
թվային կցուրդներ. հսկման էլեկտրոնային 
սարքեր համակարգիչները և համաշխարհային 
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համակարգչային և հեռահաղորդակցական 
ցանցերը հեռուստատեսային և մալուխային 
հեռարձակումների և սարքավորումների 
հետ միացման և հսկման համար. սարքեր 
ինտեգրալային սխեմաների ստուգման և 
ծրագրավորման համար. համակարգիչներին 
կից հիշողության սարքեր և սարքավորումներ. 
ֆիքսված գործողության համակարգչային 
սերվերներ. համակարգչային ցանցավորման 
ապարատային արտադրանք. համակարգչային 
ապարատային և ծրագրային արտադրանք 
տեղային ցանցեր, վիրտուալ մասնավոր 
ցանցեր, լայնատարած ցանցեր և 
համաշխարհային համակարգչային ցան-
ցեր հեռավոր մուտքը և դրանց հետ 
հաղորդակցություն ստեղծելու, հեշտացնելու և 
կառավարելու համար. ծրագրային արտադրանք 
երթուղարարների, փոխանջատիչների, ցան-
ցային համակենտրոնիչների և սերվերների 
գործարկման համար. համակարգչային 
ապարատային և ծրագրային արտադրանք 
համաշխարհային համակարգչային տեղեկա-
տվական ցանց օգտագործողներին բազմակի 
մուտքի տրամադրման համար՝ բազմատեսակ 
տեղեկատվության որոնման, առբերման, 
փոխանցման, կառավարման և տարածման 
նպատակով. համակարգչային ծրագրային 
միջոցներ երրորդ կողմի աշխատածրագրերի 
օգտագործումը հեշտացնելու համար. 
հա մա կարգչային ապարատային և ծրա-
գրային արտադրանք անլար ցանցային 
միացումների համար. նորությունների, գրքերի, 
պարբերականների, ամսագրերի, բրոշյուրների 
և տեխնիկական նկարագրությունների տես-
քով բեռնվող էլեկտրոնային հրատարա-
կումներ՝ էլեկտրոնիկայի, կիսահաղորդիչների, 
ին տե  գրա լային էլեկտրոնային սարքերի 
և սար քավորումների, համակարգիչների, 
հեռա հա ղորդակցությունների, զվարճության, 
հե ռա խո սության և լարով և անլար հեռահա-
ղորդակցությունների բնագավառում.  բոլոր 
վերը նշված ապրանքների բաղադրիչ մասեր 
և կցամասեր. վերը նշված ապրանքների 
հետ առանձին վաճառվող ուսուցողական 
ձեռնարկներ և համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցից բեռնվող էլեկտրոնային 
ուսուցողական ձեռնարկներ. գիտական, 

ծովային, երկրաբաշխական, 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 այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20131783  (111) 21385
(220) 27.12.2013 (151) 05.05.2014
   (181) 27.12.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտյոմ Դավթյան, 
Երևան, Արարատյան 1 զանգված, շ. 17, բն. 20, AM 
(442) 04.02.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. արագ սննդի կազմակերպում:
_____________________

(210) 20140028 (111) 21386
(220) 14.01.2014 (151) 05.05.2014
   (181) 14.01.2024
(730) «Վալենսիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մյասնիկ-
յան պող. 40, AM 
(442) 04.02.2014
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(540) 

(526) «FURNITURE» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 20. կահույք:
_____________________

(210) 20131015  (111) 21387
(220) 26.07.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 26.07.2023
(730) Դը Քոնդե Նեսթ Փաբլիքեյշնս Լիմիթիդ, GB 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորաններ, բարեր, սրճա-

րաններ, հանգստի և ժամանցի լաունջ 
սրճարաններ, ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովում, հյուրանոցներ, քեյթրինգ (սննդի 
կազմակերպման ծառայություն, ռեստորանային 
սպասարկման ծառայություն), սննդի և 
ըմպելիքի ապահովման ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20131133  (111) 21388
(220) 16.08.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 16.08.2023
(730) «ՄԳԱ Վոթըր» ՍՊԸ, Երևան, Զաքյան 4, AM 
(442) 20.09.2013
(540) 

(526) Բացի «ՁԵՐ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՌՈՂՋ ԱՊԱԳԱՆ» 
և «HEALTHY FUTURE» արտահայտություններից, 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց կապույտ, սպիտակ, կարմիր և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. չգազավորված բնական աղբյուրի 
ջուր:

_____________________

(210) 20131134  (111) 21389
(220) 16.08.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 16.08.2023
(730) «ՄԳԱ Վոթըր» ՍՊԸ, Երևան, Զաքյան 4, AM 
(442) 20.09.2013
(540) 

(526) Բացի «ՁԵՐ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՌՈՂՋ ԱՊԱԳԱՆ» 
և «HEALTHY FUTURE» արտահայտություններից, 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ, կարմիր, սպիտակ, կանաչ և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. չգազավորված բնական աղբյուրի 
ջուր:

_____________________

(210) 20131162  (111) 21390
(220) 28.08.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 28.08.2023
(730) Յունիոն Թբաքո ընդ Սիգարեթ Ինդասթրիս 
Քո., JO 
(442) 06.11.2013
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(540) 

(511) 
դաս 34. ֆիլտրեր (զտիչներ) սիգարետների 

համար, սիգարետներ, ծխագլանակներ (պապի-
րոսներ):
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131163  (111) 21391
(220) 28.08.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 28.08.2023
(730) Յունիոն Թբաքո ընդ Սիգարեթ Ինդաս-
թրիս Քո., JO 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 34. ֆիլտրեր (զտիչներ) սիգարետների 

համար, սիգարետներ, ծխագլանակներ 
(պապիրոսներ):
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131166  (111) 21392
(220) 28.08.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 28.08.2023
(730) «Ավտոֆան էյ սի» ՍՊԸ, Երևան, Նոր 
Նորքի 8-րդ մասնաշենք, 30/43, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

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

դաս 35. ավտոյուղերի, քսայուղերի, 
հակասառիչ հեղուկների, ավտոկոսմետիկայի, 
ավտոքիմիայի, զտիչների, ավտոպահեստա-
մասերի, անվադողերի մեծածախ և մանրածախ 
վաճառք:

_____________________

(210) 20131172  (111) 21393
(220) 29.08.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 29.08.2023
(730) «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Հայանիստ, AM 
(442) 04.10.2013
(540) 

(526) Բացի «ՀԱՅԱՆԻՍՏ» և «Hayanist» գրա-
ռումներից մնացած բոլոր գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կար միր, դեղին և ոսկեգույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

(210) 20131326  (111) 21394
(220) 02.10.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 02.10.2023
(730) Յունիլևր Ն.Վ., NL 
(442) 18.10.2013
(540) 

(526) «NATURALS» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս 3. լվացող միջոցներ. պատրաստուկներ 

և նյութեր՝ բոլորը լվացքի համար. գործվածքների 
լավորակման պատրաստուկներ. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ. պատրաստուկներ մաքրման, 
ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման և 
հղկամշակման համար. ապասքի լվացման 
պատրաստուկներ. օճառներ. անձնական 
օգտագործման հոտազերծիչներ. ձեռքերի 
լվացման միջոցներ. մաքրող և ողորկող 
(փայլեցնող) պատրաստուկներով և նյութերով 
տոգորված լաթեր և անձեռոցիկներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20131327  (111) 21395
(220) 02.10.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 02.10.2023
(730) Յունիլևր Ն.Վ., NL 
(442) 18.10.2013
(540) 

(526) «POWER», «NATURALS» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 3. լվացող միջոցներ. պատրաստուկներ 
և նյութեր՝ բոլորը լվացքի համար. գործվածքների 
լավորակման պատրաստուկներ. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ. պատրաստուկներ մաքրման, 
ողորկման (փայլեցման), ճարպա զերծման և 
հղկամշակման համար. սպասքի լվացման 
պատրաստուկներ. օճառներ. անձնական 
օգտագործման հոտազերծիչներ. ձեռքերի 
լվացման միջոցներ. մաքրող և ողորկող 
(փայլեցնող) պատրաստուկներով և նյութերով 
տոգորված լաթեր և անձեռոցիկներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20131354  (111) 21396
(220) 08.10.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 08.10.2023
(730) «Արմֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 
8, բն. 1, AM 
(442) 04.12.2013

(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ նյութեր բուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփա-
պատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

_____________________

(210) 20131387  (111) 21397
(220) 17.10.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 17.10.2023
(730) «Ամիկուս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 3, AM 
(442) 06.11.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկ ներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, դիետիկ հավելումներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. ման կական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա կապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամն երի 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

_____________________
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(210) 20131394  (111) 21398
(220) 18.10.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 18.10.2023
(730) «Մով արտ» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 
6-րդ փ., տուն 27, AM 
(442) 06.11.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ և դեղին գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոց:
_____________________

(210) 20131495  (111) 21399
(220) 29.10.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 29.10.2023
(730) Թիվանա Քորփորեյշն, Ջորջիա նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 30. թեյեր և թեյի խառնուրդներ. 

կոնֆետներ, մասնավորապես` թեյի համով 
հաբանման կոնֆետներ. մեղր գդալի 
կաղապարի մեջ. խոտաբույսային թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. թեյի և խոտաբույսային թեյի 
հիմքով մրգային համեմված ըմպելիքներ 
և խտանյութեր. թեյով, խոտաբույսային 
թեյով և մրգային համեմումով սառեցված 
քաղցրավենիք. կակաո, խոտաբույսային 
և ոչ խոտաբույսային թեյ. թեյ, կակաո և 
ըմպելիքներ. փոշիացված շոկոլադի հիմքով 

ըմպելիքներ և ըմպելիքներ` պատրաստված 
վանիլի հիմքով. ըմպելիքներին ավելացնելու 
համար սոուսներ. շոկոլադե օշարակներ. 
ըմպելիքներին ավելացնելու համար համեմված 
օշարակներ. խմելու համար պատրաստի թեյ. 
պաղպաղակ և սառեցված քաղցրավենիք, 
մասնավորապես` պաղպաղակ, սառցե կաթ, 
սառեցված յոգուրտ, սառեցված սոյայի հիմքով 
աղանդեր. կոնֆետներ և քաղցրավենիք, 
մասնավորապես` շոկոլադ, շաքար, նուշի 
կոնֆետներ, և սառեցված քաղցրավենիք. 
թխված ապրանքներ, մասնավորապես` 
մաֆիններ, ցորենի կամ վարսակի 
բլիթներ, թխվածքաբլիթներ, չոր բլիթներ, 
խմորեղեն և հացեր. սննդային բատոններ, 
մասնավորապես` հացահատիկային հիմքով 
սննդային բատոններ, և վարսակի հիմքով 
սննդային բատոններ. շաքար. համեմունք. 
մեղր. պերճածաղիկով համեմված օշարակներ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար.

դաս 32. թեյի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային և հյութային հիմքով 
ըմպելիքներ. մրգային խտանյութեր և խյուսեր, 
որոնք օգտագործվում են որպես ըմպելիքների 
բաղադրամասեր. ըմպելիքների խտանյութեր 
և մրգահյութեր մրգային հիմքով սառեցված 
խառնած ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
մրգերի և հյութի հիմքով փրփրուն ըմպելիքներ և 
գազավորված ըմպելիքներ. թեյի հիմքով հեղուկ 
և փոշիացված ըմպելիքների խառնուրդներ 
մրգային հիմքով ըմպելիքների պատրաստման 
համար. գազավորված ըմպելիքներ. էներգետիկ 
ըմպելիքներ. կաթի փոխարինիչ չհանդիսացող 
սոյայի հիմքով ըմպելիքներ.

դաս 35. գործարարության կազմակերպում. 
գործարարության կառավարում. ֆրանչայզինգ, 
մասնավորապես` ռեստորանների, սրճա-
րանների, սրճատների և խորտկարանների 
հիմնադրման և (կամ) գործարկման տեխնի-
կական աջակցության տրամադրում. մանրա-
ծախ վաճառքի ծառայություններ հետևյալ 
ապրանքների համար` սուրճ, թեյ, կակաո, 
փաթեթավորված և պատրաստված սնունդ, թեյի 
հետ կապված էլեկտրական սարքավորումներ 
և ոչ  էլեկտրական սարքավորումներ, սպասք, 
խոհանոցային սպասք, ապակյա սպասք, 
նվերների փաթեթավորման պարագաներ, 
ափսեներ, գավաթներ, պահեստային 
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տա րաներ, քանդակներ, արձանիկներ, դեկո-
րատիվ զարդանախշեր, հագուստ, մոմեր, 
խունկ, տան անուշահոտություններ, անձնական 
խնամքի պարագաներ, երաժշտական 
ձայնագրություններ և գրքեր. մեծածախ 
առաքում. մեծածախ վաճառակետերի և 
մեծածախ պատվիրման ծառայություններ 
հետևյալ ապրանքների համար` սուրճ, թեյ, 
կակաո, փաթեթավորված և պատրաստված 
սնունդ, թեյի հետ կապված էլեկտրական 
սարքավորումներ և ոչ  էլեկտրական սար-
քավորումներ, սպասք, խոհանոցային 
սպասք, ապակյա սպասք, նվերների 
փաթեթավորման պարագաներ, ափսեներ, 
գավաթներ, պահեստային տարաներ, 
քանդակներ, արձանիկներ, դեկորատիվ 
զարդանախշեր, հագուստ, մոմեր, խունկ, 
տան անուշահոտություններ, երաժշտական 
ձայնագրություններ և գրքեր. փոստային 
պատվիրման ծառայություններ և փոստային 
պատվիրման կատալոգների ծառայություններ, 
համակարգչային առցանց պատվիրման 
ծառայություններ, համակարգչային առցանց 
մանրածախ վաճառքի ծառայություններ 
վաճառողի ուղղակի միջնորդությամբ և ուղղված 
վերջնական սպառողին, առցանց պատվիրման 
ծառայություններ և առցանց մանրածախ 
վաճառակետերի ծառայություններ հետևյալ 
ապրանքների համար՝ սուրճ, թեյ, կակաո, 
փաթեթավորված և պատրաստված սնունդ, թեյի 
հետ կապված էլեկտրական սարքավորումներ 
և ոչ  էլեկտրական սարքավորումներ, սպասք, 
խոհանոցային սպասք, ապակյա սպասք, 
նվերների փաթեթավորման պարագաներ, 
ափսեներ, գավաթներ, պահեստային տարաներ, 
քանդակներ, արձանիկներ, դեկորատիվ 
զարդանախշեր, հագուստ, մոմեր, խունկ, 
տան անուշահոտություններ, երաժշտական 
ձայնագրություններ և գրքեր. համակարգչային 
առցանց նվերների ցանկ և նվերների ցանկից 
պատվիրման ծառայություններ վերոնշյալի հետ 
կապված.

դաս 43. ռեստորան, սրճարան, կաֆետերիա 
(ինքնասպասարկումով ճաշարան), խորտ-
կարան, թեյի բար և թեյարան, թեյի սրահ. 
առաքումով ռեստորանների, պատվերը դուրս 
տանելու ռեստորանների ծառայություններ. 
քեյթրինգ (սննդի կազմակերպման ծառա-
յություն, ռեստորանային սպասարկման 

ծառայություն). սննդի հետ կապված պայմա-
նագրային ծառայություններ, սննդի և 
ըմպելիքների պատրաստում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20131496  (111) 21400
(220) 29.10.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 29.10.2023
(730) Թիվանա Քորփորեյշն, Ջորջիա նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 04.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 30. թեյեր և թեյի խառնուրդներ. 

կոնֆետներ, մասնավորապես` թեյի համով 
հաբանման կոնֆետներ. մեղր գդալի 
կաղապարի մեջ. խոտաբույսային թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. թեյի և խոտաբույսային թեյի 
հիմքով մրգային համեմված ըմպելիքներ 
և խտանյութեր. թեյով, խոտաբույսային 
թեյով և մրգային համեմումով սառեցված 
քաղցրավենիք. կակաո, խոտաբույսային 
և ոչ խոտաբույսային թեյ. թեյ, կակաո և 
ըմպելիքներ. փոշիացված շոկոլադի հիմքով 
ըմպելիքներ և ըմպելիքներ` պատրաստված 
վանիլի հիմքով. ըմպելիքներին ավելացնելու 
համար սոուսներ. շոկոլադե օշարակներ. 
ըմպելիքներին ավելացնելու համար համեմված 
օշարակներ. խմելու համար պատրաստի թեյ. 
պաղպաղակ և սառեցված քաղցրավենիք, 
մասնավորապես` պաղպաղակ, սառցե կաթ, 
սառեցված յոգուրտ, սառեցված սոյայի հիմքով 
աղանդեր. կոնֆետներ և քաղցրավենիք, 
մասնավորապես` շոկոլադ, շաքար, նուշի 
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կոնֆետներ, և սառեցված քաղցրավենիք. 
թխված ապրանքներ, մասնավորապես` 
մաֆիններ, ցորենի կամ վարսակի բլիթ-
ներ, թխվածքաբլիթներ, չոր բլիթներ, 
խմորեղեն և հացեր. սննդային բատոններ, 
մասնավորապես` հացահատիկային հիմքով 
սննդային բատոններ, և վարսակի հիմքով 
սննդային բատոններ. շաքար. համեմունք. 
մեղր. պերճածաղիկով համեմված օշարակներ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար.

դաս 32. թեյի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային և հյութային հիմքով 
ըմպելիքներ. մրգային խտանյութեր և խյուսեր, 
որոնք օգտագործվում են որպես ըմպելիքների 
բաղադրամասեր. ըմպելիքների խտանյութեր 
և մրգահյութեր մրգային հիմքով սառեցված 
խառնած ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
մրգերի և հյութի հիմքով փրփրուն ըմպելիքներ և 
գազավորված ըմպելիքներ. թեյի հիմքով հեղուկ 
և փոշիացված ըմպելիքների խառնուրդներ 
մրգային հիմքով ըմպելիքների պատրաստման 
համար. գազավորված ըմպելիքներ. էներգետիկ 
ըմպելիքներ. կաթի փոխարինիչ չհանդիսացող 
սոյայի հիմքով ըմպելիքներ.

դաս 35. գործարարության կազմակերպում. 
գործարարության կառավարում. ֆրանչայզինգ, 
մասնավորապես` ռեստորանների, սրճարան-
ների, սրճատների և խորտկարանների 
հիմնադրման և (կամ) գործարկման տեխ-
նիկական աջակցության տրամադրում. մանրա-
ծախ վաճառքի ծառայություններ հետևյալ 
ապրանքների համար` սուրճ, թեյ, կակաո, 
փաթեթավորված և պատրաստված սնունդ, թեյի 
հետ կապված էլեկտրական սարքավորումներ 
և ոչ  էլեկտրական սարքավորումներ, սպասք, 
խոհանոցային սպասք, ապակյա սպասք, 
նվերների փաթեթավորման պարագաներ, 
ափսեներ, գավաթներ, պահեստային տարա-
ներ, քանդակներ, արձանիկներ, դեկորատիվ 
զարդանախշեր, հագուստ, մոմեր, խունկ, 
տան անուշահոտություններ, անձնական 
խնամքի պարագաներ, երաժշտական ձայնա-
գրություններ և գրքեր. մեծածախ առաքում. 
մեծածախ վաճառակետերի և մեծածախ 
պատվիրման ծառայություններ հետևյալ 
ապրանքների համար` սուրճ, թեյ, կակաո, 
փաթեթավորված և պատրաստված սնունդ, թեյի 
հետ կապված էլեկտրական սարքավորումներ 

և ոչ  էլեկտրական սարքավորումներ, սպասք, 
խոհանոցային սպասք, ապակյա սպասք, 
նվերների փաթեթավորման պարագաներ, 
ափսեներ, գավաթներ, պահեստային տարաներ, 
քանդակներ, արձանիկներ, դեկորատիվ 
զարդանախշեր, հագուստ, մոմեր, խունկ, 
տան անուշահոտություններ, երաժշտական 
ձայնագրություններ և գրքեր. փոստային 
պատվիրման ծառայություններ և փոստային 
պատվիրման կատալոգների ծառայություններ, 
համակարգչային առցանց պատվիրման 
ծառայություններ, համակարգչային առցանց 
մանրածախ վաճառքի ծառայություններ վաճա-
ռողի ուղղակի միջնորդությամբ և ուղղված 
վերջնական սպառողին, առցանց պատվիրման 
ծառայություններ և առցանց մանրածախ 
վաճառակետերի ծառայություններ հետևյալ 
ապրանքների համար՝ սուրճ, թեյ, կակաո, 
փաթեթավորված և պատրաստված սնունդ, թեյի 
հետ կապված էլեկտրական սարքավորումներ 
և ոչ  էլեկտրական սարքավորումներ, սպասք, 
խոհանոցային սպասք, ապակյա սպասք, 
նվերների փաթեթավորման պարագաներ, 
ափսեներ, գավաթներ, պահեստային տարաներ, 
քանդակներ, արձանիկներ, դեկորատիվ 
զարդանախշեր, հագուստ, մոմեր, խունկ, 
տան անուշահոտություններ, երաժշտական 
ձայնագրություններ և գրքեր. համակարգչային 
առցանց նվերների ցանկ և նվերների ցանկից 
պատվիրման ծառայություններ վերոնշյալի հետ 
կապված.

դաս 43. ռեստորան, սրճարան, կաֆե-
տե րիա (ինքնասպասարկումով ճաշարան), 
խորտկարան, թեյի բար և թեյարան, թեյի սրահ. 
առաքումով ռեստորանների, պատվերը դուրս 
տանելու ռեստորանների ծառայություններ. 
քեյթրինգ (սննդի կազմակերպման ծառա-
յություն, ռեստորանային սպասարկման 
ծառայություն). սննդի հետ կապված պայ-
մանագրային ծառայություններ, սննդի և 
ըմպելիքների պատրաստում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20131499  (111) 21401
(220) 30.10.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 30.10.2023
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(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131500  (111) 21402
(220) 30.10.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 30.10.2023
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131564  (111) 21403
(220) 12.11.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 12.11.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վոլոդյա Հարու-
թյունյան, Երևան, Յան Ռայնիսի 7-րդ շ., բն. 11, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(526) Բացի «ԷՔՍՊՈ» և «EXPO» բառերից 
մնացած տարրերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կարմիր, դեղին և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. զովացուցիչ ըմպելիքներ:
_____________________

(210) 20131583  (111) 21404
(220) 15.11.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 15.11.2023
(730) «Ար-Ար» ՍՊԸ, Երևան, Գայի պող. 16, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

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

դաս 18. պայուսակներ, սպորտային 
պայուսակներ, արշավների պայուսակներ, 
ճամբարային պայուսակներ, լողափի համար 
նախատեսված պայուսակներ,  ճամփոր-
դական պայուսակներ, ձեռքի պայուսակներ, 
դրամապանակներ, գնումների համար 
նախատեսված պայուսակներ, կաշվե պայու-
սակներ, անձրևակալներ.

դաս 25. լոգանքի հողաթափներ, լողա-
զգեստ, լողափի կոշիկ, լողափի հագուստ, 
գոտիներ, բերետ, երկարաճիտ կոշիկներ, 
գլխարկ, հագուստ, կաշվի նմանակումից 
հագուստ, բաճկոններ, կորսետ, կոշկեղեն, 
ձեռնոց, մարմնամարզական կոշիկ, գլխակապ, 
գուլպեղեն, գործած իրեր, դիմակահանդեսի 
հագուստ, վերարկու, պուլովեր, պիժամա, 
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սանդալներ, շարֆ, շալ, վերնաշապիկ, 
կիսաշրջազգեստ, գուլպաներ, երկար կիսա-
զուգագուլպաներ, կոստյումներ, ներքնա զգեստ, 
սվիտերներ, տրիկո, տաբատ:
(740) Մարիաննա Մխիթարյան

_____________________

(210) 20131594  (111) 21405
(220) 19.11.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 19.11.2023
(730) Վիզա Ինթերնեյշնլ Սրվիս Ասոսիեյշն, 
Դելավերի նահանգ, US 
(442) 18.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ, 

ապահովագրություն. ֆինանսական գործու -
նեություն. դրամավարկային գործառ նու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործունեություն. բանկային ծառայություն-
ներ, վարկային քարտերի ծառայություններ, 
դեբե տային քարտերի ծառայություններ, 
գանձ ման քարտերի ծառայություններ, կանխա-
վճարային քարտերի ծառայություններ, 
միկրոպրոցեսորային քարտերի ծառայություն-
ներ, էլեկտրոնային վարկային և դեբետային 
գործառնություններ, միջոցների էլեկտրոնային 
փոխանցում, վճարումների իրականացման 
ծառայություններ, գործարքների նույնակա-
նացման և ստուգման ծառայություններ, 
կանխիկ միջոցների փոխարինում վարկային 
և դեբետ քարտերի միջոցով, արտարժույթի 
փոխանակման ծառայություններ, առցանց 
բանկային ծառայություններ, վարձերի վճարման 
ծառայություններ, ավանդային և բանկոմատային 
ծառայություններ, կանխիկի ստուգման և 
վճարման ծառայություններ, ֆինանսական 
տեղեկատվության տարածում գլոբալ համա-
կարգչային ցանցի միջոցով և սպորտային 
մրցույթների, իրադարձությունների, գոր-
ծու նեության և խաղերի ֆինանսական 
հովանավորություն. խորհրդատվական տեղե-
կատվություն, խորհրդատվություն և բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների հետ կապված 
խորհրդատվական ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20131621  (111) 21406
(220) 26.11.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 26.11.2023
(730) «Բեներիկ» ՍՊԸ, Երևան, Աղբյուր Սերոբի 
3, բն. 21, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

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

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

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

_____________________

(210) 20131659  (111) 21407
(220) 05.12.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 05.12.2023
(730) «Կասկո» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան փ. 62ա, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

(526) «DISTRIBUTION» բառն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. գործերի կառավարում գործարա-
րության ասպարեզում. վարչարարական գոր-
ծու նեություն գործարարության ասպարե զում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

_____________________
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(210) 20131660  (111) 21408
(220) 05.12.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 05.12.2023
(730) «Կասկո» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան փ. 62ա, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

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

դաս 2. ներկեր, լաքեր. փայտանյութը 
քայքայումից պաշտպանող նյութեր. 
ներկանյութեր.

դաս 35. գործերի կառավարում գործարա-
րության ասպարեզում. վարչարարական գոր-
ծունեություն գործարարության ասպա րեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում:

_____________________

(210) 20131661  (111) 21409
(220) 05.12.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 05.12.2023
(730) «Կասկո» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան փ. 62ա, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

(526) «ԼՅՈՒՔՍ ՊԱՐԿԵՏ», «LUXE PAQUET» 
արտա հայտություններն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն և դարչնագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գործերի կառավարում գործա-
րարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ.

_____________________

(210) 20131697  (111) 21410
(220) 13.12.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 13.12.2023
(730) «Դաբլյու դի հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Զաքյան 8-10, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(526) «HOLDING» բառն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 4. վառելիք (ներառյալ շարժիչային 
բենզինը).

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

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ.

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, ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 
պաղպաղակ. շաքար.

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացահա-
տիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր և 
բանջարեղեն.

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

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:

_____________________
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(210) 20131722  (111) 21411
(220) 17.12.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 17.12.2023
(730) Արմեն Սարգսյան, Երևան, Եզ. Կողբացի 
3ա, բն. 17, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(526) «BON-BONY» և «CANDY» բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, դեղին, կապույտ, կարմիր և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն:
_____________________

(210) 20131742  (111) 21412
(220) 19.12.2013 (151) 12.05.2014
   (181) 19.12.2023
(730) «Արմկո» գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 
0004, Երևան, Մանուկյան 36 փ., AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(526) Բացի «АРМКО» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
գա զարագույն, դարչնագույն և սպիտակ գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

(210) 20140031  (111) 21413
(220) 15.01.2014 (151) 12.05.2014
   (181) 15.01.2024
(730) «Ինտեր լոտո» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM 
(442) 04.02.2014
(540) 

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

դաս 41. ինտերնետային կայքի միջոցով 
խաղադրույքների ընդունում:
(740) Մարիաննա Մխիթարյան

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

7931  01.10.2023 Սփիրիթս Փրոդաքթ Ինթրնեյշնլ Ինթըլեքչուըլ Փրոփրթի Բ.Վ., LU

7932  01.10.2023 Սփիրիթս Փրոդաքթ Ինթրնեյշնլ Ինթըլեքչուըլ Փրոփրթի Բ.Վ., LU

8083  24.10.2023 Սփիրիթս Փրոդաքթ Ինթրնեյշնլ Ինթըլեքչուըլ Փրոփրթի Բ.Վ., LU

8117  15.04.2024 «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM

8118  15.04.2024 «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM

8119  15.04.2024 «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM

8120  15.04.2024 «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM

8121  15.04.2024 «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM

8122  15.04.2024 «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM

8123  15.04.2024 «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM

8124  16.04.2024 «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM

8134  20.04.2024 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

8135  23.04.2024 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

8136  23.04.2024 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

8150  20.10.2023 «Էդգար առաջին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մրգավան, AM

8189  11.02.2024 «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան փող. 7/9 շենք, AM

8319  29.03.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

8328  29.03.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

8359  02.04.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

8378  02.04.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

8381  02.04.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

8404  07.04.2024 «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Սարալանջի 1, AM

8407  07.04.2024 «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Սարալանջի 1, AM

8418  25.03.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

8419  26.03.2024 «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Ագարակ, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

8420  26.03.2024 «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Ագարակ, AM

8423  05.04.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

8425  05.04.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

8432  18.03.2024 «Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ, Երևան, 

    Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

8433  18.03.2024 «Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ, Երևան, 

    Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

8438  29.03.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

8488  16.03.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

8491  02.04.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

8542  15.04.2024 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

8543  23.04.2024 «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, ք. Երևան, Շովրոյան 5, AM

8544  23.04.2024 «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, ք. Երևան, Շովրոյան 5, AM

8582  04.04.2024 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, 

    Աշտարակի խճուղի 2ա, AM

8605  18.03.2024 «Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ, Երևան, 

    Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

8626  29.03.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

8697  15.04.2024 «Նարէներգո» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 7-րդ զանգված, 

    26 շենք, բն. 18, AM

8797  30.04.2024 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

8845  02.04.2024 «Բիո-քիմ» ՍՊԸ, Երևան, Գր. Լուսավորչի 3/34, AM

8867  12.03.2024 ԷյԷսԷն ԱյՓի Լիմիթիդ, IM

8893  15.04.2024 «Բադալյան եղբայրներ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 37, AM

9003  30.04.2024 Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ., LU

9004  30.04.2024 Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ., LU

9011  14.07.2024 Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ., LU

9012  14.07.2024 Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ., LU
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

9135  15.04.2024 Սայհիլ Քըմըրշլ Լիմիթիդ, CY

9136  22.04.2024 Սայհիլ Քըմըրշլ Լիմիթիդ, CY

9137  22.04.2024 Սայհիլ Քըմըրշլ Լիմիթիդ, CY

9188  22.03.2024 Սանդիսք Քորփորեյշն, US

9211  22.04.2024 Ինթերվեթ Ինք., US

9212  22.04.2024 Ինթերվեթ Ինք., US

9346  19.03.2024 Աբրո Ինդասթրիզ, Ինք., US

9358  11.05.2024 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    գյուղ Արարատ, AM

9359  11.05.2024 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

     գյուղ Արարատ, AM

9360  27.05.2024 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

    գյուղ Արարատ, AM

9531  12.03.2024 Սփիրիթս Փրոդաքթ Ինթրնեյշնլ Ինթըլեքչուըլ Փրոփրթի Բ.Վ., LU

9707  22.04.2024 «Ջիրոտտի» ՍՊԸ, Երևան, Մ. Ավետիսյան փող. 4, շենք 10, բն. 17, AM

9720  04.05.2024 «Արտաշատի պահածոների գործարան» ԲԲԸ, Արտաշատ,

     Օգոստոսի 23-ի փողոց, AM

9724  15.12.2024 Կոնոպկո, Ինք., Նյու Յորք նահանգի կորպորացիա, US

10006  29.12.2024 Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

10077  05.04.2024 Չերրութի 1881, FR
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B02C 25/00 2838 A

C01F 7/00 2839 A 

C01B 33/00 2839 A 

E02B 9/00 2840 A

E03B 13/00 2840 A 

E21C 47/00    2841 A

F03D 3/00    2842 A

F03D 5/00    2842 A 

F24J 2/00      2843 A

G02B 6/00    2843 A 

G01N 1/00     2844 A

G01R 27/00   2845  A

G01R 27/00   2846  A

H01L 31/00    2847 A

      09-01     329 S
      22-02     330 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

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

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1376
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9154
73 (1) Իրավատեր «Չենտո» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 18, բն. 9, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սովռանո» 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Թումանյան 20, բն. 1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                    Հանրապետություն

Գրանցված է 26.03.2014
_____________________

Գրանցում No 1377
Արտոնագրի զիջում
(11) Արտոնագիր No 347 U
73 (1) Զիջող Աշոտ Ռուբենի Գրիգորյան, 
Սերգեյ Գարեգինի Հովակիմյան, Էդուարդ 
Կարենի Սիմոնյան, Երևան, Կոմիտասի պող. 
33ա, բն. 111, Արարատի մարզ, գ. Ազատավան, 
Բարեկամության 21, Երևան Սողոմոն Տարոնցի  
նրբ. 2, բն. 12, AM
73 (2) Ստացող Աշոտ Ռուբենի Գրիգորյան, ք. 
Երևան, Կոմիտասի պող. 33ա, բն. 111, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                            Հանրապետություն

Գրանցված է 26.03.2014
_____________________

Գրանցում No 1378
Արտոնագրի զիջում
(11) Արտոնագիր No 2714 A

73 (1) Զիջող Մեսրոպ Սերգեյի Առաքել յան, 
Երևան, Ավան-Առինջ, 1-ին միկրոշրջան 1/8, բն. 
23, AM
73 (2) Ստացող Աշոտ Ավետիսյան, Երևան, 
Պարոնյան փ. 3-րդ նրբ., տուն 18, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                               Հանրապետություն

Գրանցված է 26.03.2014
_____________________

Գրանցում No 1379

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17290

73 (1) Իրավատեր «Արտի բիզնես կամուրջ» 
ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 9-րդ զանգված, 24 
շենք, բն. 50, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Գոլոս Սիսթեմս» 
ՓԲԸ, ք. Երևան 0088, Վահագնի թաղ., 3 տղմ., 
Արաքս 33տ., AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                Հանրապետություն

Գրանցված է 01.04.2014
_____________________

Գրանցում No 1380

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9344, 10971, 10972

73 (1) Իրավատեր «Յասո Արմենի» ՍՊԸ, Երևան, 
Ա.Ահարոնյան 14, բն. 32, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Տավինկո» 
գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, Արարատի 
մարզ, գ. Տափերական, AM
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Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                         Հանրապետություն

Գրանցված է 02.04.2014
_____________________

Գրանցում No 1381
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11074, 11075, 11163, 11164
73 (1) Իրավատեր «Տավինկո» գինու-կոնյակի 
գործարան ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Տափերական, 
AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Յասո Արմենի» 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Ա.Ահարոնյան 14, բն. 32, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                        Հանրապետություն

Գրանցված է 02.04.2014
_____________________

Գրանցում No 1382

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13063, 16400

73 (1) Իրավատեր Փաթչի Ս.Ա.Լ.
PATCHI S.A.L., Caracas-Kalaa street Beirut-Libanon, LB
73 (2) Իրավունքներն ստացող Փիմարքս 
Լիմիթիդ
PIMARKS LIMITED, 12 Castle Street, St. Helier, JE2 
3RT, Jersey, JE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                       Հանրապետություն

Գրանցված է 02.04.2014
_____________________

Գրանցում No 1383
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19338, 19339
73 (1) Իրավատեր «Սվէն գրուպ» ՓԲԸ,  
Երևան, Ա. Խաչատրյան 23/22, AM

73 (2) Իրավունքներն ստացող «Իստեյտ մենեջ-
մենթ ընդ ադմինիսթրեյշն քամփնի» ՓԲԸ, ք. 
Երևան, Բաղրամյան 6, AM 
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 08.04.2014
_____________________

Գրանցում No  1384
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13332
73 (1) Իրավատեր Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ 
Օտվետստվեննոստյու «Նիդան-Գրոսս»
O B S H C H E S T V O  S  O G R A N I C H E N N OY 
OTVETSTVENNOSTYU “NIDAN-GROSS”, Rossia, 
140053, Moskovskaya obl., g. Kotelniki, mkr-n 
“Belaya dacha”, 1-iy Pokrovskiy pr-d, d. 2, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օբշչեստվո ս 
Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեննոստյու «Նիդան 
Սոկի»
O B S H C H E S T V O  S  O G R A N I C H E N N OY 
OTVETSTVENNOSTYU “NIDAN JUICES”, 140055, 
Russian Federation, Moskovskaya obl., g. Kotelniki, 
mkr-n “Belaya dacha”, 1-iy Pokrovskiy pr-d, str. 
2/4, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                             Հանրապետություն

Գրանցված է 10.04.2014
_____________________

Գրանցում No 1385
Արտոնագրի բացառիկ լիցենզիա
(11) Արտոնագիր No EA 17702 B1, EA 18653 B1
73 (1) Լիցենզատու   ԹԱՅՋԵՆ  ԲԱՅՈԹԵՔՆՈԼՈՋԻ 
ԿՈ. ԼԹԴ
7F, 138 Shin Ming Rd., Neihu Dist., Taipei, Taiwan 
11470, TW
73 (2) Լիցենզառու Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո «Ռ-Ֆարմ»
19, bld. 1 Berzarina str., 123154, Moscow, Russian 
Federation, RU
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Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը բացառիկ
Գործողության ժամկետը արտոնագրերի 
գործողության ժամկետի ավարտը

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                        Հանրապետություն

Գրանցված է 14.04.2014
_____________________

Գրանցում No  1386

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13949, 12778, 13132

73 (1) Իրավատեր Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ 
Օտվետստվեննոստյու  «Սովմեստնոյե 

պրեդ պրիյատիյե Նիդան-Էկոֆրուկտ»

O B S H C H E S T V O  S  O G R A N I C H E N N O I 
O T V E T S T V E N N O S TJ U  “ S O V M E S T N O E 
PREDPRIYATIE NIDAN-ECOFRUKT”, Russia, 

630020 g. Novosibirsk, ul. Okruzhnaya, 36, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օբշչեստվո ս 
Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեննոստյու «Նիդան 
Սոկի»
O B S H C H E S T V O  S  O G R A N I C H E N N OY 
OTVETSTVENNOSTYU “NIDAN JUICES”, 140055, 
Russian Federation, Moskovskaya obl., g. Kotelniki, 
mkr-n “Belaya dacha”, 1-iy Pokrovskiy pr-d, str. 
2/4, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                        Հանրապետություն
Գրանցված է 15.04.2014

_____________________

Գրանցում No 1387

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2325, 2400, 2764, 3091, 
3092, 3093, 3094, 3156, 3157, 3243, 6885
73 (1) Իրավատեր Արդաթ Թբեքոու Քամփնի  
Լիմիթիդ
ARDATH TOBACCO COMPANY  LIMITED, Globe 
House, 4  Temple Place, London WC2R 2PG, GB

73 (2) Իրավունքներն ստացող Բ.Ա.Թ. Չայնա 
Լիմիթիդ
B.A.T. CHINA LIMITED, Globe House, 1 Water 
Street, London WC2R 3LA, United Kingdom, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                            Հանրապետություն
Գրանցված է 17.04.2014

_____________________

Գրանցում No 1388

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2325, 2400, 2764, 3091, 
3092, 3093, 3094, 3156, 3157, 3243, 6885
73 (1) Իրավատեր Բ.Ա.Թ. Չայնա Լիմիթիդ

B.A.T. CHINA LIMITED, Globe House, 1 Water 
Street, London WC2R 3LA, United Kingdom, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ՍԹԲԱԹ 
Ինթըրնեշնլ Քո. Լիմիթիդ
CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED, 29th Floor 
Oxford House Taikoo Place 979 King’s Road Island 
East Hong Kong, HK
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                             Հանրապետություն
Գրանցված է 17.04.2014

_____________________

Գրանցում No 1389

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19712

73 (1) Իրավատեր «Սանգաթրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, 
Վերին Անտառային 11/8, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Կաֆե Քյու» 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտա 12, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 17.04.2014
_____________________
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Գրանցում No 1390

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9211, 9212

73 (1) Իրավատեր Շերինգ-Փլաու Էնիմալ Հելթ 
Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ

S C H E R I N G - P LO U G H  A N I M A L  H E A LT H 
CORPORATION, a Delaware corporation, 1095 
Morris Avenue, Union, New Jersey, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ինթերվեթ Ինք.
INTERVET INC., 556 Morris Avenue, Summit, New 
Jersey 07901, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                            Հանրապետություն

Գրանցված է 17.04.2014
_____________________

Գրանցում No  1391

Ապրանքային նշանի լիցենզիայի չեղ յալ 
հայտարարում
(11) Վկայական No 18134, 18135, 18136, 18137

73 (1) Լիցենզատու Հիաթ Ինթերնեյշնլ (Յուրոփ 
Աֆրիկա Միդլ Իսթ) ԼԼՔ

HYATT INTERNATIONAL (EUROPE AFRICA MIDDLE 
EAST), Balz - Zimmermannstrasse 7, 8152 Opfikon/
Zurich, Switzerland, CH
73 (2) Լիցենզառու «Գինեքար» ՍՊԸ,Վայոց ձորի 
մարզ, գյուղ Աղավնաձոր, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                         Հանրապետություն

Գրանցված է 22.04.2014
_____________________

Գրանցում No 1392
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No 18134, 18135, 18136, 18137, 
18968
73 (1) Ենթալիցենզատու  Հիաթ
Ինթերնեյշնլ (Յուրոփ Աֆրիկա Միդլ Իսթ) ԼԼՔ
HYATT INTERNATIONAL (EUROPE AFRICA MIDDLE 
EAST), Balz - Zimmermannstrasse 7, 8152 Opfikon/
Zurich, Switzerland, CH
73 (2) Ենթալիցենզառու «Ինտեռարմ-Մ» ՍՊԸ, 
ք. Երևան, Վ. Սարգսյան փող. 26/1, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը «Հայաթ Փլեյս 
Երևան» հյուրանոցի բացման տարվան հաջորդող 
30-րդ տարվա դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                  Հանրապետություն

Գրանցված է 23.04.2014
_____________________

Գրանցում No  1393
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15198, 16544
73 (1) Իրավատեր Բիոմարին Ֆարմասյութիքլ 
Ինք.
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC., 105 Digital 
Drive, Novato, CA 94949, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Մերք ԿԳաԱ
MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 
Darmstadt, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                       Հանրապետություն

Գրանցված է 23.04.2014
_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2590                  20.10.2013
2591                   14.10.2013
2610                   07.10.2013
2611                   07.10.2013

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2717       26.10.2013
2738      12.10.2013
2767      17.10.2013
2827      08.10.2013
2830      26.09.2013
2717       26.10.2013
2738      12.10.2013
2767      17.10.2013
2827      08.10.2013
2830      26.09.2013

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

124U                   09.10.2013

314U                   23.10.2013

316U                   08.10.2013

328U                  08.10.2013
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Տեղեկություններ
Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия свидетельств на промышленные образцы

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

  32S                    25.09.2013

Տեղեկություններ
Օգտակար մոդելների  արտոնագրի գործողության վերականգնման  մասին

Сведения
о  восстановлении действия патента на полезную модель

N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնելու  թվականը

 Дата восстановления 
действия патента

1 270 U 29.04.2014 26.05.2014 

Տեղեկություններ
Ապրանքային նշանների վկայագրերի գործողության 

վաղաժամկետ դադարեցման մասին

Сведения
о досрочном прекращении действия регистрации товарных знаков

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

  10251                25.03.2014



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) (2014.01)  (11) 2838 (13) A 
B02C 25/00

(21) AM20140008 (22) 29.01.2014
(71) “Государственный инженерный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Маринка Багдасарян (AM), Антон Маилян (AM)
(73) “Государственный инженерный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терянa 105 (AM)
(54) Способ диагностики состояния системы 
электропривода барабанной мельницы
(57) Согласно способу пропорциональнօ из ме-
ряют из параметров системы динамическую 
составляющую мощности приводного двигателя 
и вибрационные колебания около подвенцовой 
шестерни барабана мельницы. Выделяют 
переменную составляющую мощности двига-
теля и преобразуют в сигнал электрического 
напряжения. Сигнал напряжения передают в 
анализатор спектра, по заданному частотному 
шагу которого измеряют амплитудное значение 
сигнала напряжения и передают в счетный 
блок. Сигнал вибродатчика, установленного 
около подвенцовой шестерни, преобразуют 
в сигнал напряжения и по заданному шагу 
измеряют амплитудное значение сигнала напря-
жения и передают в счетный блок. Дополни-
тельно измеряют амплитудные значения 
развитого двигателем крутящего момента, тока 
и напряжения обмотки статора, угловые скорости 
вращения двигателя, угол сдвига между током 
и напряжением, степень загрузки мельницы. 
Измеренные величины передают в счетный 
блок, где рассчитывают фактическое значение 
одного из параметров системы - к.п.д. двигателя. 
Каждый из обработанных параметров системы в 
расчетном блоке сравнивают с их установленным 
допустимым значением и по сравнению судят о 
состоянии системы.

Повышаются точность и надежность диаг-
ностики рабочего состояния приводного дви га-
теля барабанной мельницы, 1 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2839 (13) A 
C01F 7/00
C01B 33/00

(21) AM20120164 (22) 20.11.2012
(71) Сергей Сагарунян (AM)
(72) Сергей Сагарунян (AM), Ирина Макарян (AM), 
Аннета Арустамян (AM), Эллада Агамян (AM), 
Анаит Саргсян (AM)
(73) Сергей Сагарунян, 0051, Ереван, Грибоедова 
3, кв.33 (AM)
(54) Способ обработки перлитов
(57) Изобретение относится к неорганической 
химии, в частности к способам обработки бедных 
алю минием перлитов, и может найти применение 
для получения глинозема и различных соединений 
алюминия и кремнезема. 

Из перлита и щелочи готовят шихту, обжа-
ривают ее, обжарку охлаждают до комнатной 
температуры, выщелачивают двуокись кремния 
– в виде щелочно-кремнеземистого раствора, 
который отделяют от обогащенной алюми-
нием твердой фазы. Раствор перерабатывают в 
метасиликаты металлов и кремнезем, а твердую 
фазу – в глинозем и другие соединения алюминия. 
В качестве щелочи используют эвтектическую 
смесь гидроокисей калия и натрия, в которой 
содержание окиси калия составляет 50,6 мол. %. 
В шихте обеспечивают соотношение KNaO:SiO2 
= (1,2-1,5):1, обжаривание осуществляют в 
муфельной печи при температуре 165-180°C в 
течение 45-60 минут, а метасиликаты металлов 
из раствора отделяют в виде двойной соли калия 
и натрия.

Упрощается процесс, повышается степень 
извлечения кремнезема.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2840 (13) A 
E02B 9/00
E03B 13/00

(21) AM20130063 (22) 17.05.2013
(71) Генрих Мхитарян (AM), Ваге Мхитарян (AM), 
Грант Мхитарян (AM)
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(72) Генрих Мхитарян (AM), Ваге Мхитарян (AM), 
Грант Мхитарян (AM)
(73) Генрих Мхитарян, 0029, Ереван, 7-я улица кв. 
Силикян, 23 (AM), Грант Мхитарян, 0029, Ереван, 
7-я улица кв. Силикян, 23 (AM), Ваге Мхитарян, 
0029, Ереван, 7-я улица кв. Силикян, 23 (AM)
(54) Гидроэлектростанция
(57) Изобретение относится к гидроэнергетике, 
в частности к гидроэлектростанциям.

Гидроэлектростанция содержит устано в-
ленный в потоке реки или канала постепенно 
сужающуюся, сверху открытую плотину с при-
бреж ными бетонными наклонными боковыми 
стенами направляющими русло воды и систему 
гидротурбин. Гидроэлектростанция допол-
нительно содержит последовательно соединенные 
участки выпуска воды и рабочую трубу, которые 
имеют одинаковый прямоугольный разрез. 
Труба установлена вниз по направлению русла. 
А гидротурбины вставлены в рабочую трубу. 
Первая из них установлена на 20-30 метров вниз 
от высоты потока, а следующие на растоянии 20-
30 метров друг от друга. На участке установления 
гидротурбин дно рабочей трубы углублено. 
Бетонная наклонная боковая стена выполнена 
подвижной.

Повышается мощность и произво дитель-
ность, упрощается конструкция, 6 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2841 (13) A 
E21C 47/00

(21) AM20140010 (22) 01.02.2014
(71) Джон Асатрян (AM)
(72) Джон Асатрян (AM), Нерсик Мкртчян (AM), 
Фердинанд Мсрян (AM), Самвел Арутюнян (AM)
(73) Джон Асатрян, 3126, Гюмри, М. Хоренаци 
24, кв. 4 (AM)
(54) Машина для добычи камня
(57) Изобретение относится к области добычи 
камня, в частности, к добыче стеновых камней 
правильной формы из горных пород прочностью 
до 40 МПа.

Машина имеет четырехколесную самоход-
ную раму от автопогрузчика, перемещающуюся 
в вертикальных направляющих салазку, попере-
чную и продольную сменяемые режущие головки, 

тяговый узел проводов. Для предотвращения 
возникновения лестниц в забое машина имеет 
траверсу на салазке, на которой установлены 
поперечно режущие правое и левое головки, 
с закрепленными на них парой: правой и 
левой пил. Расстояние между крайними 
пилами головок превышает ширину машины, 
а продольная режущая головка вертикаль-
ная и к ней закреплена горизонтальная пила, 
которая с помощью коромысла закреплена к 
левой головке поперечного резания. Верти-
кальное перемещение горизонтальной пилы 
осуществляется гидроцилиндром, а положение 
продольной головки горизонтальной плоскости 
регулируется гидроцилиндром поворота. 
Расстояние между прикрепленными к поперечным 
головкам смежными и соседними пилами 
определяется следующей формулой: lp = n ( L + 
bp), где L - длина камня, bp – толщина пилы, а 
n = 1 или n = 2:

Повышается эффективность работы, 
исключается образование ступеней на забое, 
расширяются возможности маневрированности 
и уменьшается количество отходов, 6 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2842 (13) A 
F03D 3/00
F03D 5/00

(21) AM20130092 (22) 01.07.2013
(71) Генрик Мхитарян (AM), Ваге Мхитарян (AM), 
Грант Мхитарян (AM)
(72) Генрик Мхитарян (AM), Ваге Мхитарян (AM), 
Грант Мхитарян (AM)
(73) Генрик Мхитарян, 0029, Ереван, 7-ая улица 
кв. Силикян 23 (AM), Ваге Мхитарян, 0029, 
Ереван, 7-ая улица кв. Силикян 23 (AM), Грант 
Мхитарян, 0029, Ереван, 7-ая улица кв. Силикян 
23 (AM)
(54) Ветроэлектростанция
(57) Изобретение относится к ветроэнергетике.

Ветроэлектростанция имеет отделение 
наведения потока ветра и установленную в нём 
и вращающуюся вокруг вертикального вала 
в горизонтальной плоскости турбину. Турбина 
кинематически присоединена к генератору и 
имеет лопасти, расположенные на одинаковом 
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расстоянии друг от друга. Лопасти имеют вид 
одинаково изогнутых плоских прямоугольников 
и присоединены друг к другу круговыми армиро-
ванными спицами, при этом охватывающая 
лопасти и расположенная в их нижней части 
крайняя спица - зубчатая. Отделение наведения 
потока ограничено двумя аналогичными и соосно 
расположенными друг к другу вертикальными 
верхним и нижним усеченными пирамидами или 
конусами. Отделение наведения потока отделено 
аналогичными друг к другу перегородками на 
подотделы, имеющими вид равносторонних 
трапеций с изогнутыми концами, направленными 
в сторону лопастей. Малые основания усеченных 
пирамид или конусов направлены друг к другу, а 
по отношению к лопастям установлены с зазором. 
Малое основание нижней усеченной пирамиды 
или конуса покрыто плоской, кругообразной, 
фундаментальной плитой, на концах которой 
установлены зубчатые колеса, с которыми 
взаимодействуют зубцы армированной крайней 
спицы, охватывающей лопасти.

Повышается мощность и упрощается 
конструк ция, 10 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2843 (13) A 
F24J 2/00
G02B 6/00

(21) AM20120171 (22) 23.11.2012
(71) Рубен Варданян (AM)
(72) Рубен Варданян (AM)
(73) Рубен Варданян, 0025, Ереван, пр.  Мяс-
никяна 7, кв. 1а (AM)
(54) Концентратор солнечных лучей
(57) Изобретение относится к концентраторным 
системам солнечных лучей и может быть исполь-
зовано с целью преобразования энергии Солнца.

Концентратор солнечных лучей содержит 
оптические узлы, фокусирующие лучи Солнца, 
и преобразователи солнечной энергии, распо-
ложенные на одном конце оптических узлов. 
Концентратор дополнительно имеет горизонтально 
расположенный оптически прозрачный слой, 
принимающий лучи Солнца. Оптические узлы 
выполнены в виде вогнутых пластин, имеющих 
зеркально отражающие поверхности с двух 

сторон, и своим вторым концом прикреплены к 
нижней поверхности прозрачного слоя. Рабочие 
поверхности оптически прозрачного слоя и 
преобразователей взаимно перпендикулярны.

Повышается надежность работы концентра-
тора солнечных лучей, 1 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2844 (13) A 
G01N 1/00

(21) AM20140014 (22) 21.02.2014
(71) Нона Кукуртчян (AM), Гоар Карапетян (AM)
(72) Нона Кукуртчян (AM), Гоар Карапетян (AM)
(73) Нона Кукуртчян, 0022, Ереван, Аван-Ариндж 
1/14, кв. 33 (AM), Гоар Карапетян, 0022, Ереван, 
Аван-Ариндж 1/14, кв. 33 (AM)
(54) Способ окраски гистологического образца
(57) Изобретение относится к области медицины, 
в частности к методам лабораторной диагностики. 

Гистологический образец фиксируют, 
обез   во живают, обрабатывают и заключают 
в эпоксидную смолу. При патологии с целью 
исследования ангиогенеза и артериогенеза 
срезы толщиной 0,5-1мкм окрашивают смесью 
азура 2 и 1% раствора буры в соотношении 1:1 в 
условиях переменной температуры. Нагревают 
над пламенем спиртовки до закипания, после 
чего охлаждают при комнатной температуре в 
течение 5-10 минут.

Обеспечивается получение четких трех-
мерных  изображений  кровеносных сосудов, 
3 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2845 (13) A 
G01R 27/00

(21) AM20140013 (22) 19.02.2014
(71) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM)
(72) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM)
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, Н. Шнорали 
25, кв. 24 (AM), Хорен Мамиконян, 3103, Гюмри, 
Н.Шнорали 25, кв. 24 (AM)
(54) Измеритель эквивалентного параллельного 
сопротивления емкостного датчика
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(57) Измеритель эквивалентного параллельного 
сопротивления емкостного датчика содер-
жит измерительный двухполюсник, гене ратор 
высокочастотного переменного тока, под-
ключенный к выходу генератора токоогра ни-
чивающий элемент, двухвходовый электронный 
модуль преобразования угла фазового сдвига 
между двумя переменными напряжениями 
в длительность прямоугольных импульсов 
напря жения, подключенный к выходу модуля 
программируемый микроконтроллер. Измери-
тельный двухполюсник содержит емкостный 
датчик, подключенный последовательно с 
датчиком резистор. Измерительный двух-
полюсник посредством свободного зажима 
датчика соединен с общим проводом. Общий 
зажим датчика и резистора подключен к первому 
входу электронного модуля. Измерительный 
двухполюсник дополнительно содержит управ-
ляемый однополюсный электрический пере-
ключатель и дополнительный резистор, под-
клю ченный между токоограничивающим 
элементом и резистором. Неподвижные контакты 
переключателя соединены соответственно 
с выводами дополнительного резистора. 
Подвижный контакт переключателя соединен 
со вторым входом электронного модуля, а 
управляющий вход переключателя соединен с 
управляющим выходом микроконтроллера.

Упрощаются схема и конструкция измери теля 
эквивалентного параллельного сопротивления 
емкостного датчика, повышается точность изме-
рения, 2 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2846 (13) A 
G01R 27/00

(21) AM20140009 (22) 31.01.2014
(71) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM)
(72) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM)
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, Н. Шнорали 
25, кв. 24 (AM), Хорен Мамиконян, 3103, Гюмри, 
Н. Шнорали 25, кв. 24 (AM)
(54) Измеритель емкости емкостного датчика
(57) Измеритель емкости емкостного датчика 
содержит измерительный двухполюсник, гене-
ратор высокочастотного переменного тока, 

токоограничивающий элемент, электронный 
модуль преобразования электрических сигна-
лов и программируемый микроконтроллер. 
Измерительный двухполюсник содержит емкост-
ный датчик, соединенный последовательно с 
датчиком резистор. Свободный зажим емкост-
ного датчика соединен с общим проводом. 
Измерительный двухполюсник подключен 
через токоограничивающий элемент к гене-
ратору высокочастотного переменного тока. 
Электронный модуль преобразования электри-
ческих сигналов содержит первый и второй пов-
торители напряжения, сдвоенный компаратор 
и логический элемент “Исключающее-Или”. 
Входы первого и второго повторителей напря-
жения подключены соответственно к пер-
вому и второму выводам резистора измери-
тельного двухполюсника. Выходы первого и 
второго повторителей напряжения подключены 
соответственно к первому и второму входам 
сдвоенного компаратора. Выходы компаратора 
подключены соответственно к первому и второму 
входам логического элемента “Исключающее-Или”. 
Выход логического элемента “Исключающее-Или” 
подключен к сигналь ному входу микроконтроллера. 
Измери тельный двухполюсник дополнительно 
содер жит конденсатор, который посредством 
управляемого ключа соединен параллельно 
с емкостным датчиком. Управляющий выход 
микроконтроллера соединен с управляющим 
входом ключа.

Упрощается конструкция измерителя 
емкости емкостного датчика, повышается точ-
ность измерения, 3 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2847 (13) A 
H01L 31/00

(21) AM20140003 (22) 16.01.2014
(71) Гагик Шмавонян (AM), Овсанна Задоян (AM), 
Ашот Задоян (AM), Гаяне Шмавонян (AM)
(72) Гагик Шмавонян (AM), Овсанна Задоян (AM), 
Ашот Задоян (AM), Гаяне Шмавонян (AM)
(73) Гагик Шмавонян, 0002, Ереван, Казар 
Парпеци 9а, кв. 4 (AM), Овсанна Задоян, 0088, 
Ереван, Шираза 22, кв. 8 (AM), Ашот Задоян, 
0076, Ереван, ул.Ованисяна 6, кв. 26 (AM), Гаяне 
Шмавонян, 0012, Ереван, Касьяна 12, кв. 42 (AM)
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(54) Гетеропереходный термофотоволь таи-
ческий элемент
(57) Изобретение относится к физике твердого 
тела, в частности к проектированию и изго-
тов лению решоточно-несовместимого гетеро-
переходного термофотовольтаическогo элемента.

Прибор имеет полупроводниковую под-
ложку, поглащающую инфракрасный свет 
два полупроводниковых слоя создающих p-n 
гетеропереход, окно-слой, омические контакты 
соприкосающиеся с подложкой и с окно-слоем. 

Подложка усечена под выбранным углом к 
поверх ности, между подложкой и нижним  
полу проводниковым слоем размещены два 
промежуточных слоя, между полупроводниковыми 
слоями размещен один промежуточный слой, 
при этом, окно-слой размещен на верхнем 
полупроводниковом слое.

С помощью изобретения увеличивается 
меха ническая прочность и уменьшаются расходы 
изготовления элемента, 2 ил.

_____________________
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(51) 09-01 (11) 329  (13) S
(21) 20130003  (22) 13.02.2013
(71) “Мокс импекс” ЗАО (AM)
(72) Артем Аветисян (AM)
(73) “Мокс импекс” ЗАО, Ереван, ул. Рубинянца, 
3-ий переулок (AM)
(54) Полиэтиленовые бутылки (11 варианта)
(55)*

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 22-02 (11) 330  (13) S
(21) 20140012  (22) 18.04.2014
(71) ЗАО “Ереванский завод математических 
машин”  (AM)
(72) Арсен Тароян (AM), Артур Давоян (AM) 
Размик Межлумян (AM)
(73) ЗАО “Ереванский завод математических 
машин” , Ереван, А. Акопяна 3 (AM)
(54) Кинжал с ножнами (2 варианта)
(55)*

_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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