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Գյուտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների

նույնականացման միջազգային կոդերը

ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 

 A1 Գյուտի հիմնական արտոնագիր

 A2 Գյուտի նախնական արտոնագիր

 B2 Նախնական արտոնագրով նախկինում պահպանված գյուտի 

 հիմնական արտոնագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ներկայացման թվականը

23 լրացուցիչ նյութերի ստացման թվականով որոշված առաջնություն

24 արտոնագրով վերապահված իրավունքների գործողության սկիզբը

31 առաջին հայտի համարը

32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

42 հայտը համընդհանուր ծանոթացման դնելու թվականը

44 գյուտի նախնական արտոնագրի մասին տեղեկությունների 

 հրապարակման թվականը

45 գյուտի հիմնական արտոնագրի 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

65 հայտին վերաբերող ավելի վաղ հրապարակված արտոնագրային 

 փաստաթղթի համարը

71 հայտատուն, երկրի կոդը

72 գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը

73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար

85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը

86 միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը

87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը



ԳՅՈՒՏԵՐ

6

ՄԱՍ 1
 

6

ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 7 

2 5 . 0 7 . 2 0 0 8

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2006)  (11) 2115 (13) A2

B21D 22/20 

(21) AM20070138 (22) 13.12.2007

(42) 01.02.2008

(71) «Երեւանի պետական համալսարան»  պետա-

կան ոչ առեւտրային կազմակերպություն (AM), Էռ-

նեստ Նազարյան  (AM)

(72) Էռնեստ Նազարյան  (AM), Միլետա Առա-

քելյան  (AM), Արմեն Մարկոսյան  (AM), Նաջմեդ-

դին Արաբ (IR)

(73) «Երեւանի պետական համալսարան» պետա-

կան ոչ առեւտրային կազմակերպություն, 0025, 

Երեւան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM), Էռնեստ Նազար-

յան, 0079, Երեւան, Ա. Միկոյան 2, բն. 23 (AM)

(54) Հատակում կլոր անցք ունեցող բաժակաձեւ 

դետալների պատրաստման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է թերթավոր մետաղ-

ներից հատակում կլոր անցք ունեցող դետալների 

դեֆորմացիոն մշակմամբ պատրաստմանը:

Ըստ հատակում կլոր անցք ունեցող բաժա-

կաձեւ դետալների պատրաստման եղանակի 

թերթավոր մետաղից կտրում են կլոր նախա-

պատրաստվածք, ապա այն ենթարկում են 

խոր արտաձգման: Մինչեւ խոր արտաձգումը 

նախապատրաստվածքի կենտրոնում հատում 

են դետալի հատակի անցքի պահանջվող 

տրամագծից փոքր՝ բանաձեւի օգնությամբ 

որոշ վող տրամագիծ ունեցող կլոր անցք, 

ընդ որում վերոնշված բանաձեւը ճիշտ է 

որո շակի արտահայտությանը բավարարող 

սահմաններում։

Կրճատվում է թերթավոր մետաղի ծախսը, 

3 նկ.:

___________________

(51) (2006)  (11) 2116 (13) A2

C05F 3/00 

A01C 3/00

(21) AM20070135 (22) 10.12.2007

(42) 01.02.2008

(71) Մերուժան Թադեւոսի Բաղդասարյան (AM)

(72) Մերուժան Թադեւոսի Բաղդասարյան  (AM), 

Ստյոպա Ենոքի Մարգարյան  (AM), Օֆելյա Հով-

հաննեսի Հովհաննիսյան (AM)

(73) Մերուժան Թադեւոսի Բաղդասարյան, 0048, 

Երեւան, Նորաշեն թաղ. 38, բն. 11 (AM)

(54) Օրգանական թափոնների վերամշակման 

տեղակայանք

(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 

մեքենաշինությանը, մասնավորապես՝ կենսա-

գազի եւ օրգանական պարարտանյութերի 

ստացման նպատակով գոմաղբի մշակման տե-

ղակայանքներին։

Ջերմամեկուսիչ խցում տեղադրված են ջեր-

մահաղորդիչ պատով բաժանված ելանյութի 

մատուցման եւ մշակված նյութի հեռացման 

սարքեր ունեցող ներքին՝ աերոբային եւ այն 

ընդգրկող անաերոբային խցեր։

 Աերոբային խուցն ուղղահայաց ուղղությամբ 

բաժանված է առանձին գոտիների, որոնց հա-

տակները կազմված են հորիզոնական առանցքի 

շուրջը պտտվող երկու մասից։ Զանգվածի շեր-

տերը շրջվող հատակի միջոցով խառնվում են եւ 

աստիճանաբար տեղափոխվում հաջորդ գոտի։ 

Անաերոբային խուցն ունի հատակում տեղա-

կայված գլանաձեւ պտտվող արտանցիչ՝ նստած 

պինդ պարարտանյութի հեռացման համար, եւ 

վերին մասում՝ ծծափող եւ հեղուկը խառնող գա-

զային համակարգ։  

Ջերմամեկուսիչ խցի վերին մասը հետգցո-

վի է՝ արեգակի ջերմային էներգիայի լիարժեք 

օգտագործման համար։

Բարձրացվում է տեղակայանքի արդյունա-

վետությունը, 4 նկ.։

___________________

(51) (2006)  (11) 2117 (13) A2

C12G 3/00 

(21) AM20070132 (22) 05.12.2007

(42) 01.02.2008

(71) Արտավազդ Շավարշի Տողրամաջյան  (AM), 

Արա Արտավազդի Տողրամաջյան (AM)

(72) Արտավազդ Շավարշի Տողրամաջյան (AM)

(73) Արտավազդ Շավարշի Տողրամաջյան, 0002, 

Երեւան, Մոսկովյան 28, բն. 140  (AM), Արա Ար-

տավազդի Տողրամաջյան, 0070, Երեւան, Նար-

Դոսի 69/1 (AM)

(54) Բալասան ըստ Տողրամաջյանի
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(57) Բալասանը ներառում է մատուտակի ար-

մատ, մեխակ, հոտավետ պղպեղ, կոճապղպեղ, 

ընկուզենի սովորական պտուղների միջնա-

պատ, տխլենի սովորականի պտուղների կճեպ, 

կաղնենու կեղեւ, բողկի սերմ, գազարի սերմ, 

տաքդեղ, խռնդատ ամոքիչի ծաղիկներ, խնկա-

ծաղկի տերեւներ եւ ծաղիկներ, լորենու ծաղիկ-

ներ,  մեղր եւ ջրասպիրտային հեղուկ մինչեւ 

40%-ոց թնդության հասնելը։ Բալասանի բաղադ-

րամասերն օգտագործված են հետեւյալ հարա-

բերակցությամբ (զանգվ.%). մատուտակի  ար-

մատ՝ 0,1000-0,2000, մեխակ՝  0,0350-0,0450, հո-

տավետ պղպեղ՝  0,0350-0,0400, կոճապղպեղ՝ 

0,3500-0,4500, ընկուզենի սովորական  պտուղ-

ների միջնապատ՝ 0,1750-0,2250, տխլենի սովո-

րականի պտուղների կճեպ՝ 0,3000-0,4000, կաղ-

նենու կեղեւ՝ 0,0750-0,1250, բողկի սերմ՝  0,2500-

0,3500, գազարի սերմ՝ 0,1000-0,2000, տաքդեղ՝ 

0,0175-0,0190, խռնդատ ամոքիչի  ծաղիկներ՝ 

0,1500-0,2500, խնկածաղկի տերեւներ եւ ծաղիկ-

ներ՝ 0,1500-0,2000, լորենու ծաղիկներ՝ 0,1500-

0,2500, մեղր՝ 10,0000- 12,5000, ջրասպիրտա-

յին հեղուկ՝ մնացածը։

Ապահովվում է բալասանի ստացումը։

___________________

(51) (2006)  (11) 2118 (13) A2

F02B 75/00 

(21) AM20070133 (22) 05.12.2007

(42) 07.01.2008

(71) Ալբերտ Առաքելյան  (AM), Յուրիկ Հարու-

թյունյան (AM)

(72) Ալբերտ Առաքելյան  (AM), Յուրիկ Հարու-

թյունյան (AM)

(73) Ալբերտ Առաքելյան  (AM), Յուրիկ Հարու-

թյունյան (AM)

(54) Ներքին այրման շարժիչ

(57) Գյուտը վերաբերում է ներքին այրման շար-

ժիչներին, մասնավորապես՝ դրանց շուռտվի-

կաշարժաթեւային մեխանիզմին։

Ներքին այրման շարժիչն ունի իրան, գլան, 

մխոց եւ մխոցի շարժաթեւ, ինչպես նաեւ ելքա-

յին լիսեռ։ Շարժիչը լրացուցիչ ունի զսպանա-

կած աղեղնաձեւ լծակ, որը տեղակայված է իրա-

նին հոդակապորեն միակցված իր մեկ ծայրամա-

սի շուրջը պտտվելու հնարավորությամբ, իսկ 

աղեղնաձեւ լծակի մյուս ծայրամասը հոդակա-

պորեն միակցված է մխոցի շարժաթեւին։ Ելքա-

յին լիսեռն իրականացված է լծակավոր լիսեռի 

տեսքով, որը տեղակայված է այնպես, որ դրա 

լծակներից մեկը պարբերաբար հպման մեջ մտ-

նի աղեղնաձեւ լծակի հետ, ընդ որում դրանց հպ-

ման պահին լծակավոր լիսեռի լծակի երկայնա-

կան առանցքը մխոցի շարժաթեւի հետ կազմում 

է մոտավորապես 90 աստիճանի անկյուն։

Բարձրացվում է շարժիչի օ.գ.գ.-ն, 2 նկ.։

(74) Ռ. Մանասերյան

___________________

(51) (2006)  (11) 2119 (13) A2

F27D 11/06 

(21) AM20070104 (22) 08.10.2007

(42) 07.01.2008

(71) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտա-

կան համալսարան» պետական ոչ առեւտրային 

կազմակերպություն (AM)

(72) Ժան Դավթի Դավիդյան  (AM), Պարգեւ Սու-

րենի Մանուկյան  (AM), Նորիկ Նահապետի Պետ-

րոսյան (AM)

(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 

համալսարան» պետական ոչ առեւտրային կազմա-

կերպություն, 0009, Երեւան, Տերյան 105 (AM)

(54) Ինդուկցիոն խուղակային վառարան

(57) Գյուտը վերաբերում է մետալուրգիային եւ 

ձուլման արտադրությանը, մասնավորապես՝ 

պղնձի անընդհատ ձուլման վառարաններին։

Վառարանն ունի խուղակաձեւ վաննա, մագ-

նիսամիջուկ, փոփոխական լարման աղբյուրին 

միացված փաթույթ։ Վաննան եւ փաթույթը պար-

փակված են մագնիսամիջուկով։ Վաննան տո-

րոիդային է։ Մագնիսամիջուկն անցկացված է 

վաննայի առանցքային անցքով, իսկ փաթույ-

թը գտնվում է վառարանի տաքացման տիրույ-

թից դուրս։

Ապահովվում են օ.գ.գ.-ի եւ փաթույթի հու-

սալիության բարձրացումը, մետաղի տաքաց-

ման հավասարաչափությունը, 2 նկ.։

___________________
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(51) (2006) (11) 2120 (13) A2

G01K 7/16 

(21) AM20070115 (22) 31.10.2007

(42) 07.01.2008

(71) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտա-

կան համալսարան» պետական ոչ առեւտրային 

կազմակերպություն (AM)

(72) Արշակ Սեդրակի Շաղգամյան  (AM), Նաի-

րա Արշակի Շաղգամյան (AM)

(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտա-

կան համալսարան» պետական ոչ առեւտրային 

կազմակերպություն, 0009, Երեւան, Տերյան 105 

(AM)

(54) Ջերմաստիճանների տարբերության չա-

փիչ-կերպափոխիչ

(57)  Գյուտը  վերաբերում  է  չափիչ  տեխնիկա-

յին  եւ կարող է օգտագործվել ջերմամատակա-

րարման  համակարգերում  տաք  եւ  սառը  ջրե-

րի  ջերմաստիճանների  տարբերության  չափ-

ման համար։

Ջերմաստիճանների տարբերության չափիչ- 

կերպափոխիչն ունի հոսանքի կայունարարի 

ելքին հաջորդաբար միացված դիմադրության 

ջերմակերպափոխիչներ, որոնք միացված են 

երեք հաղորդալարային սխեմայով այնպես, որ 

դրանց հոսանքային առաջին սեղմակները միաց-

ված են իրար եւ չափման սխեմայի ընդհանուր 

կետին։ Հոսանքային երկրորդ սեղմակները մի-

ացված են հոսանքի աղբյուրին, իսկ պոտենցի-

ալային սեղմակները  ռեզիստորների միջոցով  

միացված են գործութային ուժեղարարի գումա-

րող մուտքին, որը հետադարձ կապի ռեզիստո-

րով միացված է ելքին։ 

Պարզեցվում է չափիչ-կերպափոխիչի կա-

ռուցվածքը, բարձրացվում է աշխատանքի 

ճշգրտությունը, 1 նկ.։
___________________

(51) (2006)  (11) 2121 (13) A2

H02M 7/02 

(21) AM20070136 (22) 11.12.2007

(42) 01.02.2008

(71) Բորիս Մամիկոնյան  (AM), Վահրամ Մուրադ-

յան  (AM), Լեռնիկ Տոնոյան (AM)

(72) Բորիս Մամիկոնյան  (AM), Վահրամ Մուրադ-

յան  (AM), Լեռնիկ Տոնոյան (AM)

(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Ն.Շնոր-

հալու 25, բն. 24  (AM), Վահրամ Մուրադյան, 

3103, Գյումրի, Շչեդրինի 10, բն. 21  (AM), Լեռնիկ 

Տոնոյան, 3125, Գյումրի, Մոցարտի 16 (AM)

(54) Հաստատուն հոսանքի էլեկտրասնուցման 

աղբյուր

(57) Գյուտը վերաբերում է փոփոխական հոսան-

քը հաստատունի կերպափոխող սարքերին, մաս-

նավորապես՝ երկրորդային էլեկտրասնուցման 

աղբյուրներին, որոնցում իրականացվում է հաս-

տատուն լարման միջանկյալ բարձրհաճախային 

կերպափոխում, եւ կարող է օգտագործվել ավտո-

մատիկայում, հաշվողական եւ չափիչ տեխնիկա-

ներում, էներգետիկայում եւ կենցաղում։

Էլեկտրասնուցման զտիչ կոնդենսատորի լից-

քավորման շղթայում միացված հոսանքասահմա-

նափակիչ ռեզիստորը շունտավորող էլեկտրոնա-

յին բանալին իրականացված է երկբեւեռ ստա-

տիկ ինդուկցիոն տրանզիստորի տեսքով, որի 

կառավարումն իրականացված է զտիչ կոնդեն-

սատորին զուգահեռ միացված «ստաբիլիտրոն-

լարման ռեզիստորային բաժանիչ» շղթայի լար-

ման միջոցով։

Պարզեցվում է սարքի կառուցվածքը, նվազեց-

վում են էներգիայի ներքին կորուստները, 1 նկ.։

___________________

(51) (2006)  (11) 2122 (13) A2

H03M 7/00 

H03M 1/00

(21) AM20070114 (22) 31.10.2007

(42) 07.01.2008

(71) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտա-

կան համալսարան» պետական ոչ առեւտրային 

կազմակերպություն (AM)

(72) Վարուժան Սարգսի Հակոբյան  (AM), Մուշեղ 

Սուքիասի Վայրադյան  (AM), Արման Օնիկի Վա-

թյան (AM)

(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 

համալսարան» պետական ոչ առեւտրային կազմա-

կերպություն, 0009, Երեւան, Տերյան 105 (AM)

(54) Կոդը հաստատուն ազդանշանի կերպա-

փոխման եղանակ եւ դրա իրականացման 

սարք

(57) Գյուտը վերաբերում է չափողական ու հաշվո-

ղական տեխնիկային եւ կարող է կիրառվել տար-
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բեր ավտոմատացված համակարգերի ճշգրիտ 

անալոգաթվանշանային կերպափոխիչներում։

Եղանակը ելքային ազդանշանի զտման անհրաժեշ-

տության բացառման շնորհիվ գերազանցում է հայտնի-

ները արագագործությամբ ու ճշգրտությամբ։

Պարզեցվում է եղանակը իրագործող սարքը 

եւ ստեղծվում է այն կիրառելու հնարավորություն 

ռաստրային մանրադիտման պիեզոէլեկտրոնային 

կառավարման համակարգերում, 2նկ.։

___________________



ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ

ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական 

տվյալների նույնականացման միջազգային 

կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  U օգտակար մոդելի արտոնագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ներկայացման թվականը

23 լրացուցիչ նյութերի ստացման թվականով որոշված առաջնություն

31 առաջին հայտի համարը

32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

45 օգտակար մոդելի արտոնագի մասին տեղեկությունների 

  հրապարակման թվականը

51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)

54 օգտակար մոդելի անվանումը

56 տեղեկատվության աղբյուրներ

57 ռեֆերատը

62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը եւ ներկայացման թվականը, 

  որից զատված է տվյալ հայտը

71 հայտատուն, երկրի կոդը

72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը

73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար

85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը

86 միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը

87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը



ԳՅՈՒՏԵՐ
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№ 7 
2 5 . 0 7 . 2 0 0 8

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) (2006)  (11) 146 (13) U

E01C 1/00 

(21) AM20070129U (22) 23.11.2007

(71) Ավետիք Ավետիսյան (AM)

(72) Ավետիք Ավետիսյան (AM)

(73) Ավետիք Ավետիսյան, 0056, Երեւան, Լվով-

յան 3, բն. 9 (AM)

(54) Տրանսպորտային ուղեբաժանք

(57) Տրանսպորտային ուղեբաժանքը խաչվող 

առաջին եւ երկրորդ ավտոճանապարհներով 

յուրաքանչյուր ուղղությամբ եռաշարք երթեւե-

կության հանգուցալուծման համար է։ Այն ու-

նի երթեւեկության վերին, միջին ու ստորին կա-

ռուցվածքային մակարդակներ, միջմակարդա-

կային անցումների հատվածներ եւ յուրաքանչ-

յուր ուղղությամբ շարժվող տրանսպորտային 

միջոցների աջակողմյան դարձի հատվածներ։ 

Աջակողմյան դարձի հատվածները տեղակայ-

ված են աջից առաջին շարքում։ Ուղիղ երթեւ-

եկման շարքերն առաջին ավտոճանապարհում 

երկուսն էլ անցնում են կառուցվածքային միջին 

մակարդակով, իսկ երկրորդ ավտոճանապար-

հում մեկը՝ ստորին, իսկ հանդիպականը՝ կա-

ռուցվածքային վերին մակարդակով։ Ցանկա-

ցած ուղղությամբ ուղիղ երթեւեկման շարքերն 

աջից երկրորդն են։ Ձախակողմյան դարձի շար-

քերն առաջին ավտոճանապարհում երկուսն էլ 

անցնում են կառուցվածքային ստորին մակար-

դակով, իսկ երկրորդ ավտոճանապարհում մե-

կը՝ ստորին, իսկ հանդիպականը՝ կառուցված-

քային վերին մակարդակով։ Ցանկացած ուղղու-

թյամբ ձախակողմյան երթեւեկման շարքերն 

աջից երրորդն են։

Ապահովվում է դեպի ձախ թեքվող տրանսպոր-

տային միջոցների անընդհատ հոսքը, 4 նկ.։

___________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2006)  (11) 147 (13) U

G03B 42/00

H05G 1/00

(21) AM20080066U (22) 27.05.2008

(71) Մարտիրոս Պետրոսի Լորիկյան  (AM), Հայկ 

Մարտիրոսի Լորիկյան (AM)

(72) Մարտիրոս Պետրոսի Լորիկյան  (AM), Հայկ 

Մարտիրոսի Լորիկյան (AM)

(73) Մարտիրոս Պետրոսի Լորիկյան, 0033, 

Երեւան, Վ.Համբարձումյան 14, բն.18  (AM), 

Հայկ Մարտիրոսի Լորիկյան, 0033, Երեւան, 

Վ.Համբարձումյան 14, բն.18 (AM)

(54) Ճառագայթային պատկերի էլեկտրոնաօպ-

տիկական կերպափոխիչ

(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ռենտգեն-

յան, նեյտրոնային եւ այլ իոնացնող ճառագայթ-

ման միջոցով ստացված պատկերի դիտարկման 

սարքերին եւ կարող է օգտագործվել գիտու-

թյան, արտադրության եւ բժշկության մեջ արա-

տորոշման, ախտորոշման նպատակով։

Կերպափոխիչն ունի վակուումային անոթի 

մեջ պարփակված թիթեղավոր սցինտիլյատոր, 

դրա մի կողմի մակերեւույթին նստեցված լու-

սակաթոդ, ֆոտոէլեկտրոնների արագացման 

ու կիզակետման հանգույց եւ լյումինաֆոր էկ-

րան։ Սարքը լրացուցիչ ունի դիէլեկտրիկ ծակոտ-

կեն շերտ եւ մետաղական ցանց, ընդ որում դիէ-

լեկտրիկ ծակոտկեն շերտը նստեցված է լուսա-

կաթոդի մակերեւույթին, իսկ մետաղական ցան-

ցը տեղակայված է դիէլեկտրիկ ծակոտկեն շեր-

տի մակերեւույթին։

Բարձրացվում է ելքային լուսային պատկերի 

պայծառությունը եւ ցայտունությունը, 1նկ.։

___________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 

ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 

ՆՄՈՒՇՆԵՐ



Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող 

մատենագիտական տվյալների նույնականացման 

միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի

11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  S արդյունաբերական նմուշի արտոնագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ստացման թվականը

23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը

24 թվականը, որից սկսվում է ՀՀ արտոնագրով վերապահված իրավունքների 

  գործողությունը

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)

57 էական հատկանիշների ամբողջությունը

71 հայտատուն(ները), երկրի կոդը

72 հեղինակը(ները), երկրի կոդը

73 արտոնագրատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար
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№ 7
2 5 . 0 7 . 2 0 0 8

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 09-01  (11) 193 (13) S

(21) 20080004  (22) 04.03.2008

(31) 000789219-0001 (32) 07.09.2007 (33) EC

(71) «Դը Կոկա Կոլա Քամփնի» (US)

(72) Լեյթն Ջեյմս Հարդուիկ (US)

(73) «Դը Կոկա Կոլա Քամփնի» (US)

(74) Ա. Գալոյան

(54) Շիշ

(55)

           
նկ. 1                        նկ. 2

(57)   Շիշ, որը բնութագրվում է՝ 

- իրանով, որը բաղկացած է երեք հատվա-

ծամասերից, որոնցից հարթ գլանի   տեսքով 

կենտրոնական հատվածը ներքեւի հատվածից 

սահմանազատված է   կրկնակի եզրահատքե-

րով, իսկ վերեւի հատվածից՝ ակոսվածքով եւ 

կրկնակի   եզրահատքերով ձեւավորված գլա-

նաձեւ ելուստով. 

- իրանի ստորին՝ եզրերում նեղացող, կարճ 

ուռուցիկ գլանի տեսքով հատվածով,   որի մակե-

րեւույթին առկա են այն գոտեւորող երկու պար-

փակ, ոչ զուգահեռ   ալիքաձեւ ակոսներ.

- իրանի վերին հատվածով, որի ուռուցիկ 

մակերեւույթին առկա են այն գոտեւորող   երեք 

պարփակ, ոչ զուգահեռ ալիքաձեւ ակոսներ.

- թեք, կլորավուն ուսերով, որոնք սահուն 

լծորդվում են կարճ, գլանաձեւ վզիկին եւ    

ավարտվում վզիկից ցցուն սահմանազատիչ 

օղագոտով բաժանված կարճ,   պարուրակա-

վոր գլանաձեւ պսակիկով։

___________________

(51) 09-01  (11) 194 (13) S

(21) 20080003  (22) 27.02.2008

(31) 029/284,133  (32) 31.08.2007 (33)US

(71) «Դը Կոկա Կոլա Քամփնի» (US)

(72) Քերի Ա. Դեվիս (US),Սքոթ Ք. Բիոնդիչ (US), Դե-

նիել Յանգ-Դու Չանգ (US),  Մայքլ Անտոնիո Բլան-

շետ-Րութ (US), Ժերեմ Նաթանիել Դամմ (US)

(73) «Դը Կոկա Կոլա Քամփնի» (US)

(74) Ա. Գալոյան

(54) Շիշ

(55)

   նկ. 1

(57) Շիշ, որը բնութագրվում է՝

- կարճ գլանի տեսք ունեցող վզիկով.

- վզիկից դեպի ուսերը կտրուկ անցումով.

- նեղ գլանի տեսք ունեցող ուսերի հատվա-

ծով, որը լայնանալով սահուն անցում է կատա-

րում ավելի լայն տրամագիծ ունեցող իրանին, 

այնուհետեւ կրկին նեղանալով ձեւավորում է 

շշի ներքեւի հատվածը, որը նույնպես  գլանա-

ձեւ է.

- շշի ներքեւի հատվածով, որի  տրամագի-

ծը փոքր է իրանի միջին հատվածի տրամագծից  

եւ մեծ է ուսերի  տրամագծից։

___________________

(51) 09-01  (11) 195 (13) S

(21) 20080002  (22) 08.02.2008

(31) 000773619-0001 (32) 09.08.2007 (33) EC
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№ 7
2 5 . 0 7 . 2 0 0 8

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(71) «Դը Կոկա Կոլա Քամփնի» (US)

(72) Գալիմանդ Պատրիս (FR)

(73) «Դը Կոկա Կոլա Քամփնի» (US)

(74) Ա. Գալոյան

(54) Շիշ

(55)

   նկ. 1

            

   նկ. 2                             նկ. 3

        
   նկ. 3                         նկ. 4

(57)    Շիշ, որը բնութագրվում է՝
-  նեղամասով երկու անհավասար մասերի բա-

ժանված իրանով, ուսերով,  վզիկով եւ պսակիկով.
-  առջեւի մասում շրջանաձեւ խորացում 

(օձիք) ունեցող հարթ կոր ուսերով.
-  իրանի ներքեւի հատվածի վրա առկա,  դրա 

մակերեւույթը հորիզոնական ուղղությամբ գո-
տեւորող ալիքաձեւ չորս ակոսներով, ընդ որում 
ալիքները    առջեւի եւ հետեւի մասերում ուղղված 
են դեպի վեր, իսկ կողքերում` դեպի  ներքեւ.

-  իրանի վերեւի հատվածի գեղազարդմամբ՝ 
ակոսների միջոցով կատարված դիմացից սկիզբ 
առնող եւ դեպի վերեւ ուղղված երկու զույգ ոճա-
վորված տերեւներով, որոնցից վերեւիններն 
ավարտվում են իրանի կողմնային մասերում, 
իսկ ներքեւինները՝ հետեւի մասում. 

-  իրանն ուսերից բաժանող նեղամասի հատ-
վածում՝ այդ հատվածի թեքությունը    կրկնող, 
պարուրաձեւ ձգվող ակոսով, որը սկիզբ առնելով 
իրանի առաջամասի աջ հատվածից եւ մոտ երկու 
շրջադարձ կատարելով նեղամասի շուրջը, ձեւա-
վորում է ներքեւի աջակողմյան տերեւը. 

-  գլանաձեւ կարճ վզիկով եւ վզիկից նեղ 
օղագոտով բաժանված պարուրակավոր    պսա-

կիկով։

___________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



Ապրանքային եւ սպասարկման նշաններին վերաբերող

մատենագիտական տվյալների նույնականացման 

միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի

600 նախկին ԽՍՀՄ վկայականի համարը եւ հայտի ներկայացման թվականը

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

510 ապրանքների եւ (կամ) ծառայությունների ցանկը

511 դասերը ըստ նշանների գրանցման ապրանքների եւ ծառայությունների 

  միջազգային դասակարգման (Նիցայի դասակարգում)

526 չպահպանվող տարրեր

540  ապրանքային նշանը

551 կոլեկտիվ նշան

554 ծավալային նշան

591 գույնը եւ գունային համակցությունը

646 իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը եւ թվականը

730 նշանի սեփականատերը, հասցեն, երկրի կոդը

740 արտոնագրային հավատարմատար



ԳՅՈՒՏԵՐ

19

ՄԱՍ 1

19

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 7 

2 5 . 0 7 . 2 0 0 8

(210) 20070457  (111) 12900

(220) 27.04.2007 (151) 27.05.2008

(181) 27.04.2017

(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, 

գյուղ Ագարակ, AM

(540) 

(526) Բացի «ԱՇՏԱՐԱԿ ԿԱԹ» եւ «ԱՇՏԱՐԱԿ-

ԿԱԹ» (ռուս.) անվանումից մնացած բոլոր գրա-

ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-

ներ չեն։

(591) Նշանը գրանցվում է դեղին, կանաչ, երկ-

նագույն, կարմիր, շագանակագույն, ոսկեգույն, 

բաց եւ մուգ կապույտ, սեւ եւ սպիտակ գունա-

յին համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 29. կաթնամթերք՝ մասնավորապես 

պանիր։

____________________

(210) 20070458  (111) 12901

(220) 27.04.2007 (151) 27.05.2008

(181) 27.04.2017

(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, 

գյուղ Ագարակ, AM

(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային եւ 

սպասարկման նշանների մասին

(526) Բացի «ԱՇՏԱՐԱԿ ԿԱԹ» եւ «ԱՇՏԱՐԱԿ-

ԿԱԹ» (ռուս.) անվանումից մնացած բոլոր գրա-

ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-

ներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կապույտ, 

կանաչ, երկնագույն, կարմիր, շագանակագույն, 

ոսկեգույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակ-

ցությամբ։

(511) (510)

դաս 29. կաթնամթերք, մասնավորապես 

պանիր։

____________________

(210) 20070459  (111) 12902

(220) 27.04.2007 (151) 27.05.2008

(181) 27.04.2017

(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, 

գյուղ Ագարակ, AM

(540) 

(526) Բացի «ԱՇՏԱՐԱԿ ԿԱԹ» եւ «ԱՇՏԱՐԱԿ-

ԿԱԹ» (ռուս.) անվանումից մնացած բոլոր գրա-

ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-

ներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կապույտ, 

կանաչ, երկնագույն, կարմիր, շագանակագույն, 

ոսկեգույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակ-

ցությամբ։

(511) (510)

դաս 29. կաթնամթերք, մասնավորապես՝ 

պանիր։

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

20

ՄԱՍ 1

20

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 7 

2 5 . 0 7 . 2 0 0 8

(210) 20071029  (111) 12903

(220) 12.09.2007 (151) 27.05.2008

(181) 12.09.2017

(730) «Լիկո» Արտադրական կոոպերատիվ, 

Երեւան, Ադոնցի 7/1, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր եւ սեւ գու-

նային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 37. ավտոմեքենաների սպասարկում, 

ձայնամեկուսացում, դիագնոստիկա, ավտոլ-

վացում։

____________________

(210) 20071030  (111) 12904

(220) 12.09.2007 (151) 27.05.2008

(181) 12.09.2017

(730) «Լիկո» Արտադրական կոոպերատիվ 

Երեւան, Ադոնցի 7/1, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր եւ սեւ գու-

նային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 37. ավտոմեքենաների սպասարկում, ձայ-

նամեկուսացում, դիագնոստիկա, ավտոլվացում։

____________________

(210) 20071043  (111) 12905

(220) 19.09.2007 (151) 27.05.2008

(181) 19.09.2017

(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, 

գյուղ Ագարակ, AM

(540) 

(526) Բացի «ՅՈ-ՅՈ» անունից մնացած բոլոր

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբ-

յեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, բաց եւ մուգ 

կապույտ, բաց եւ մուգ կանաչ, երկնագույն, կար-

միր, արծաթագույն, բեժ, կարմրաշագանակա-

գույն, դարչնագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային 

համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 30. պաղպաղակ։

____________________

(210) 20071077  (111) 12906

(220) 26.09.2007 (151) 27.05.2008

(181) 26.09.2017

(730) «Բյուրակն» ՍՊԸ, Երեւան, Թադեւոսյան 20/

33, AM

(540) 

(526) «HOLDING» բառն ինքնուրույն պահպանու-

թյան օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, սեւ եւ սպի-

տակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառայություններ. առեւտուր.

դաս 37. շինարարություն. տեխնիկական 

սպասարկում եւ նորոգում, սարքավորումների 

տեղադրում, մասանավորապես էլեկտրական եւ 

էլեկտրոնային սարքավորումների տեղադրում 

եւ նորոգում, ինտերնետային ցանցի ապահո-

վում եւ սպասարկում։

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071136  (111) 12907

(220) 10.10.2007 (151) 27.05.2008

(181) 10.10.2017



ԳՅՈՒՏԵՐ

21

ՄԱՍ 1

21

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 7 

2 5 . 0 7 . 2 0 0 8

(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540) 

(511) (510)

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. ձու, կաթ եւ կաթնամթերք. 

սննդային յուղեր եւ ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 

ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, 

հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 

մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 

աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 

համեմունք. սառույց.

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-

ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-

ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադ-

րանյութեր։

____________________

(210) 20071298  (111) 12908

(220) 16.11.2007 (151) 27.05.2008

(181) 16.11.2017

(730) «Հար-Սուր» ՍՊԸ, Սպիտակ, Տեր-Սիմոնյան 

21, AM

(540) 

(526) Բացի «ALTIN» բառից մնացած բոլոր գրա-

ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-

ներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, բաց եւ 

մուգ դեղին, սեւ, կարմիր, մորեգույն եւ շագանա-

կագույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 30. վանիլին։

(740) Ն. Թումանյան

____________________

(210) 20071299  (111) 12909

(220) 16.11.2007 (151) 27.05.2008

(181) 16.11.2017

(730) «Հար-Սուր» ՍՊԸ, Սպիտակ, Տեր-Սիմոնյան 

21, AM

(540) 

(526) Բացի «ARMENS» բառից մնացած բոլոր

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբ-

յեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց կա-

պույտ, փիրուզագույն, սպիտակ, սեւ, կար-

միր, նարնջագույն, դեղին գունային համակցու-

թյամբ։

(511) (510)

դաս 30. վանիլին։

(740) Ն. Թումանյան

____________________

(210) 20071401  (111) 12910

(220) 18.12.2007 (151) 27.05.2008

(181) 18.12.2017

(730) «Երեւան փրոդաքշնս» ՓԲԸ, Երեւան, Կոր-

յունի 21, AM

(540) 

(511) (510)

դաս 41. մոդելային գործակալություն։

____________________

(210) 20080192  (111) 12911

(220) 05.03.2008 (151) 27.05.2008

(181) 05.03.2018
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(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, 

կապույտ եւ սպիտակ գունային համակցու-

թյամբ։

(511) (510)

դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային արտադ-

րանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, վա-

ռիչներ, լուցկի։

(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20070691  (111) 12912

(220) 22.06.2007 (151) 04.06.2008

(181) 22.06.2017

(730) Ջիպաս Միդլ Իսթ ԷֆԶեթՍիՕու, AE

(540) 

(511) (510)

դաս 7. էլեկտրաեռակցման ագրեգատներ, 

փաթեթավորիչ մեքենաներ, հատակի լվացման 

մեքենաներ, հատակի մաքրման-լվացման մեքե-

նաներ, հատակի ողորկման մեքենաներ, էլեկտ-

րաշարժաբերով խոզանակներ (մեքենաների 

մասեր), հագուստի էլեկտրական հարթամամ-

լիչներ, բարձր ճնշմամբ ջրով մակերեսների 

մաքրման հարմարանքներ, հյութ պատրաստե-

լու հարմարանքներ, լվացքի մեքենաներ, գոր-

գերի մաքրման մեքենաներ եւ սարքեր, ամանե-

ղեն լվացող մեքենաներ, չոր մաքրման, քիմիա-

կան չոր մաքրման մեքենաներ, կարի մեքենա-

ներ, ողորկման մեքենաներ եւ սարքեր մետա-

ղի, փայտի, կերամիկայի, կաշվի եւ պլաստիկի 

հղկման եւ ողորկման համար, թղթյա տաշեղ-

ներ կտրելու մեքենաներ.

դաս 9. ապակոդավորիչներ, ալեհավաք-

ներ, ալեհավաքներ (ափսեներ), հեռուստացույց-

ներ, տեսագրման սարքեր, տեսանվագարկիչ-

ներ, DVD-նվագարկիչներ, VCD-նվագարկիչներ, 

տեսախցիկներ, տեսամագնիտոֆոններ, կասե-

տային տեսամագնիտոֆոններ, թվային տեսա-

մագնիտոֆոններ, թվային ձայնամագնիտոֆոն-

ներ, ձայնամագնիտոֆոններ, կասետային ձայ-

նամագնիտոֆոններ, մագնիտոֆոններ, ձայ-

նագրման սարքեր, լուսանկարչական դիապո-

զիտիվներ, լուսանկարչական սլայդներ, լուսան-

կարչական ապարատներ, լուսաբռնկիչներ, լու-

սանկարչական պրոյեկտորներ, չգրառված հա-

մակարգչային սկավառակներ, չգրառված կոմ-

պակտ սկավառակներ, առանց գրանցման օպ-

տիկական սկավառակներ, հաշվասարքեր, հաշ-

վողական մեքենաներ, դրամարկղային ապա-

րատներ, համակարգիչներ, կոշտ սկավառակ-

ներ համակարգիչների համար, գլոբալ(արբան-

յակային) համակարգեր դիրքի որոշման համար 

(GPS), hեռախոսային ապարատներ, արբանյա-

կային հեռախոսներ, անլար հեռախոսներ, թվա-

յին բջջային հեռախոսներ, թվային հեռախոս-

ներ, ականջակալներ, շարժական հեռախոսներ, 

բջջային հեռախոսներ, ռադիոհեռախոսներ, հե-

ռախոսներ, բարձրախոս հեռախոսներ, տեսա-

հեռախոսներ, ռադիոհեռախոսներ, դյուրակիր 

հեռախոսներ, կշեռքներ, օպտիկական ոսպնյակ-

ներ, օպտիկական սկավառակներ, ակնոցների 

շրջանակներ, չգրառված օպտիկական սկավա-

ռակներ, օպտիկական նշանոցներ, աստղադի-

տակային օպտիկական նշանոցներ, օպտիկա-

կան տեղեկամուտներ, դյուրակիր տարածաըն-

դունիչներ, տարածալարիչներ, տարածաձայնա-

յին ռադիոհաղորդիչներ, տարածաուժեղարար-

ներ, ռադիոսարքերի, հեռուստացույցների, տա-

րածաընդունիչների, լուսանկարչական ապա-

րատների, տեսախցիկների հեռակառավարման 

ապարատուրա.

դաս 11. լուսավորման սարքեր եւ տեղա-

կայանքներ, լամպեր, լուսատուներ, ֆլուորես-

ցենտային խողովակներ լուսավորման համար, 

էլեկտրական լուսատուների բաղադրիչ մասեր՝ 

լուսավորման փոփոխվող ուղղությամբ, լուսա-

վորման փոփոխվող ուղղությամբ լուսատուներ, 

առկայծող լուսարձակներ, վառիչներ (հրահան-

ներ), վթարային ազդանշանային լամպեր, վթա-

րային լուսավորման լուսատուներ, ազդանշա-
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նային լույսեր. կենցաղային ջրատաքացիչներ, 

ջերմային օդափոխիչներ, ջեռուցման էլեկտրա-

կան ռադիատորներ, ջերմաստիճանի եւ խոնա-

վության վերահսկման էլեկտրական պահարան-

ներ սննդամթերքի տաքացման եւ հալեցման հա-

մար. շոգետեղակայանքների փականներ (կա-

փույրներ), շոգեջեռուցման ռադիատորներ, շո-

գեգեներատորներ (շոգեարտադրիչներ), էլեկտ-

րական ջերմահարիչներ, բանջարեղենի էլեկտ-

րական շոգեհարիչներ, բրնձի էլեկտրական շո-

գեփներ, էլեկտրական շոգեփ ապարատներ. 

արդյունաբերական խոհանոցային վառարան-

ներ, միկրոալիքային վառարաններ սննդի պատ-

րաստման համար, էլեկտրական վառարաններ 

սննդի պատրաստման համար, կենցաղային վա-

ռարաններ սննդի պատրաստման համար. ըմ-

պելիքների եւ սննդամթերքի սառեցման ապա-

րատներ. տաքացման եւ ջրազրկման արդյունա-

բերական չորուցիչներ, մազերի կենցաղային չո-

րուցիչներ, մազերի դյուրակիր, ձեռքի էլեկտրա-

կան չորուցիչներ, ձեռքերի չորացման էլեկտրա-

կան ապարատներ, այդ թվում տաք օդով, հա-

գուստը չորացնող մեքենաներ. օդաքաշ պահա-

րաններ վառարանների համար. ջուրը զտող կեն-

ցաղային սարքեր, ջրի պոմպեր եւ ջրի էլեկտրա-

կան պոմպեր (լողավազանների, հիդրոմերսման 

վաննաների (spa), վաննաների, մրրկային վան-

նաների համար), ջրի զտիչներ, ջրի թորման տե-

ղակայանքներ, աշտարակային հովացուցիչներ, 

ջրի մաքրման տեղակայանքներ, տաք ջրի կու-

տակիչ բաք, տաք ջրի բաք, ջեռակներ (ջեռոց-

ներ), ջրի հովացուցիչներ։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070928  (111) 12913

(220) 15.08.2007 (151) 04.06.2008

(181) 15.08.2017

(730) Լաբորատուար Իննոթեք Ինթերնեյշնլ, Սո-

սիետե պար Ակսիոնս Սիմփլիֆի, FR

(310) 2007705001  (320) 26.02.2007  (330) FR

(540) 

(511) (510)

դաս 3. օծանելիք, մաշկի խնամքի միջոց-

ներ, օճառներ. շպար, եթերային յուղեր, կոսմե-

տիկական միջոցներ, մազերի լոսյոններ, ատա-

մի փոշիներ եւ մածուկներ.

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

սանիտարական պատրաստուկներ հիգիենայի 

համար. դիետիկ նյութեր բուժական նպատակ-

ների համար. սպեղանալաթեր. վիրակապման 

նյութեր, ախտահանիչ միջոցներ։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071054  (111) 12914

(220) 24.09.2007 (151) 04.06.2008

(181) 24.09.2017

(730) Ֆեռերո Ս.պ.Ա., IT

(540) 

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 

ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, 

հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 

մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 

աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 

համեմունք. սառույց։

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071055  (111) 12915

(220) 24.09.2007 (151) 04.06.2008

(181) 24.09.2017

(730) Սորեմարտեկ Ս.Ա., BE

(540) 

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 

ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, 

հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 

մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 

աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 

համեմունք. սառույց։

(740) Զ. Մանուկյան

____________________
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(210) 20071056  (111) 12916

(220) 24.09.2007 (151) 04.06.2008

(181) 24.09.2017

(730) Սորեմարտեկ Ս.Ա., BE

(540) 

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, սուրճի փո-
խարինիչներ. հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, 
պաղպաղակ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071057  (111) 12917

(220) 24.09.2007 (151) 04.06.2008

(181) 24.09.2017

(730) Ֆեռերո Ս.պ.Ա., IT

(540) 

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 

ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց։
(740) Հ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071058  (111) 12918

(220) 24.09.2007 (151) 04.06.2008

(181) 24.09.2017

(730) Սորեմարտեկ Ս.Ա., BE

(540) 

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 

աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 

համեմունք. սառույց։

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071184  (111) 12919

(220) 19.10.2007 (151) 04.06.2008

(181) 19.10.2017

(730) Գրուփո Բիմբո, Ս.Ա.Բ. դե Ք. Վ., MX

(540) 

(526) «POWERED BY JUICE» արտահայտությունն 

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն, սպի-

տակ, դեղին, կարմիր եւ երկնագույն գունային 

համակցությամբ

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 

ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, 

հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 

մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 

աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 

համեմունք. սառույց։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071260  (111) 12920

(220) 07.11.2007 (151) 04.06.2008

(181) 07.11.2017

(730) Էզիլի Էվեստիսմա Ինք., PA

(310) 006295687  (320) 20.09.2007  (330) PA

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, սպիտակ եւ 

մոխրագույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 

սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրամա-



ԳՅՈՒՏԵՐ

25

ՄԱՍ 1

25

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 7 

2 5 . 0 7 . 2 0 0 8

տակարարման (ջրաբաշխման) եւ սանիտարա-

տեխնիկական սարքեր։

(740) Ռ. Քալաշյան
____________________

(210) 20071261  (111) 12921

(220) 07.11.2007 (151) 04.06.2008

(181) 07.11.2017

(730) Էզիլի Էվեստիսմա Ինք., PA

(310) 006298392   (320) 21.09.2007  (330)  PA

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, սպիտակ եւ 
մոխրագույն գունային համակցությամբ։
(511) (510)

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրամա-
տակարարման (ջրաբաշխման) եւ սանիտարա-
տեխնիկական սարքեր։
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________

(210) 20071347  (111) 12922

(220) 28.11.2007 (151) 04.06.2008

(181) 28.11.2017

(730) «Միսար գրուպ» ՍՊԸ, Երեւան, Երզնկյան 

27/1/2, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կանաչ, դե-

ղին եւ ծիրանագույն գունային համակցությամբ։
(511) (510)

դաս 30. քաղցրավենիք, հրուշակեղեն, կի-
սապատրաստվածքներ, խմոր։

____________________

(210) 20071370  (111) 12923

(220) 10.12.2007 (151) 04.06.2008

(181) 10.12.2017

(730) «Ռոքարմ» ՍՊԸ, Երեւան, Ավան, 7-րդ փող., 

2-րդ նրբ. 38/1, AM

(540) (554) 

(511) (510)
դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ. 

մաքրման հեղուկներ, մասնավորապես հախճա-
սալի եւ սանտեխնիկայի մաքրման հեղուկներ. 
շամպուն. սպիտակեցման հեղուկներ.

դաս 21. շիշ.
դաս 32. բնական աղբյուրի ջրեր. գարե-

ջուր. հանքային ու գազավորված ջրեր եւ այլ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիք-
ներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքներ 
պատրաստելու այլ բաղադրություններ։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20071371  (111) 12924

(220) 10.12.2007 (151) 04.06.2008

(181) 10.12.2017

(730) «Ռոքարմ» ՍՊԸ, Երեւան, Ավան, 7-րդ փող., 
2-րդ նրբ. 38/1, AM
(540) 

(526) «ԳԱՌՆԻ» բառն ինքնուրույն պահպանու-

թյան օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպավում է մուգ եւ բաց կա-

պույտ, բաց կանաչ եւ սպիտակ գունային հա-

մակցությամբ։

(511) (510)

դաս 32. բնական աղբյուրի ջրեր. հանքա-

յին ու գազավորված ջրեր։

(740) Ա. Պետրոսյան

____________________
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(210) 20071458  (111) 12925

(220) 26.12.2007 (151) 04.06.2008

(181) 26.12.2017

(730) «Ակոֆեռ» ՍՊԸ, Երեւան, Պարոնյան 1, AM

(540) (554) 

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ եւ ոսկե-

գույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 21. ապակե շիշ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20071459  (111) 12926

(220) 26.12.2007 (151) 04.06.2008

(181) 26.12.2017

(730) «Ակոֆեռ» ՍՊԸ, Երեւան, Պարոնյան 1, AM

(540) (554) 

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ եւ ոսկե-

գույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 21. ապակե շիշ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20070052  (111) 12927

(220) 19.01.2007 (151) 10.06.2008

(181) 19.01.2017

(730) Ինթերբրենդ Գրուփ, GB

(540) 

(511) (510)

դաս 35. գործարարության կառավարման 

աջակցություն և գործարարության ասպարե-

զում մասնագիտական խորհրդատվություն. 

շուկայավարում. շուկայավարման հետազոտու-

թյուններ. գովազդ. բրենդի ստեղծման եւ խթան-
ման հարցերով խորհրդատվություն. գնահատ-
ման ծառայություններ. ծառայություններ հա-
սարակական հարաբերությունների ոլորտում. 
բրենդի դիրքավորում. բրենդի տեստավորում. 
բրենդի ռազմավարություն. խորհրդատվական, 
տեղեկատվական եւ խորհրդակցական ծառայու-
թյուններ վերը նշված ոլորտներում.

դաս 42. դիզայներների ծառայություններ. 
վեբ-սայթերի ստեղծում եւ նախագծում եր-
րորդ անձանց համար. դիզայներների ծառայու-
թյուններ բրենդերի ստեղծման, բրենդերի զար-
գացման, ֆիրմային ոճի ոլորտներում. խորհր-
դակցական ծառայություններ բրենդինգի ոլոր-
տում. խորհդատվական, տեղեկատվական եւ 
խորհրդակցական ծառայություններ վերը նշ-
ված ոլորտներում. տեխնիկական խորհրդատ-

վություն առաջարկված բրենդերի եւ ապրան-

քային նշանների ստեղծման, ընտրման, ստուգ-

ման (տեստավորման) եւ գնահատման, այդ 

թվում դրանց հետազոտման ոլորտներում. դի-

զայներների ծառայություններ բրենդի դիրքա-

վորման, բրենդինգի ռազմավարության, բրեն-

դի անհատականացման, բրենդի մասին տեղե-

կությունների տարածման եւ հետազոտություն-

ների ոլորտներում. բրենդի օգտագործման մո-

նիտորինգ։

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20070429  (111) 12928

(220) 18.04.2007 (151) 10.06.2008

(181) 18.04.2017
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(730) «Ադելֆոյի Օ. Քլջյան» ՍՊԸ, Երեւան, Ս. Վրաց-

յան 86 շ., բն. 4, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ եւ սեւ 

գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 14. ազնիվ մետաղներ եւ դրանց հա-

մահալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թան-
կարժեք քարեր. ժամացույցներ եւ այլ ժամանա-
կաչափ սարքեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-

կան գործունեություն գործարարության ասպա-

րեզում. գրասենյակային ծառայություններ, մաս-

նավորապես՝ առեւտուր, արտահանում։

____________________

(210) 20070975  (111) 12929

(220) 30.08.2007 (151) 10.06.2008

(181) 30.08.2017

(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեն-

նոստյու «Ռեյնոլդս», LV

(540) 

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժա-
կան պատրաստուկներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071060  (111) 12930

(220) 24.09.2007 (151) 10.06.2008

(181) 24.09.2017

(730) Սորեմարտեկ Ս.Ա., BE

(540) 

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 

ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, 

հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 

մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 

աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 

համեմունք. սառույց։

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071061  (111) 12931

(220) 24.09.2007 (151) 10.06.2008

(181) 24.09.2017

(730) Ֆեռերո Ս.պ.Ա., IT

(540) 

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 

ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, 

հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 

մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 

աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 

համեմունք. սառույց։

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071068  (111) 12932

(220) 26.09.2007 (151) 10.06.2008

(181) 26.09.2017

(730) Էքսոնմոբիլ Օյլ Քորփորեյշն, US

(540) 

(511) (510)

դաս 4. շարժիչային յուղեր։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071072  (111) 12933

(220) 26.09.2007 (151) 10.06.2008

(181) 26.09.2017

(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-

հանգ, US
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(540) 

(511) (510)

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորաց-

ված եւ ջերմամշակված միրգ եւ բանջարեղեն. 

ձու. կաթնամթերք. դոնդող, մուրաբաներ, կոն-

ֆիտյուրներ, ջեմեր, պովիդլոներ, կոմպոտներ. 

կաթ եւ կաթնային ըմպելիքներ. մթերքներ՝ հիմ-

նականում պատրաստված վերը թվարկված ապ-

րանքներից, բոլորն ընդգրկված 29-րդ դասում.

դաս 30. սուրճ եւ սուրճի փոխարինիչներ. 

թեյ, կակաո, հեղուկ շոկոլադ, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո. ալյուր եւ հացահատիկային 

պատրաստուկներ.հաց, թխվածքաբլիթներ, գա-

լետներ, տորթեր, հրուշակներ, խմորեղեն, շոկո-

լադ եւ հրուշակեղեն. պաղպաղակ. սննդային 

սառույց, սառեցված ապրանքներ. մեղր, մաթ. 

աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ. համեմունք. 

ամոքանք. մթերքներ՝ հիմնականում պատրաստ-

ված վերը թվարկված ապրանքներից, բոլորն 

ընդգրկված 30-րդ դասում։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071141  (111) 12934

(220) 11.10.2007 (151) 10.06.2008

(181) 11.10.2017

(730) Ըրլի Թայմզ Դիսթիլըրզ Քամփնի Դելավեր 

նահանգի կորպորացիա, US

(540) 

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, ներառ-

յալ վիսկի։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071174  (111) 12935

(220) 17.10.2007 (151) 10.06.2008

(181) 17.10.2017

(730) Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նա-

հանգ, US

(540) 

(511) (510)

դաս 30. քաղցրավենիք եւ հրուշակեղեն, 

մասնավորապես՝ ծամոն, կոնֆետներ եւ անա-

նուխային քաղցրավենիք։

(740) Է. Նահապետյան

____________________

(210) 20071192  (111) 12936

(220) 23.10.2007 (151) 10.06.2008

(181) 23.10.2017

(730) «Ցերերա» ՍՊԸ, Երեւան, Աբովյան 26-100, AM

(540) 

(526) «RESTAURANT» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։
(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, 
կարմիր, կապույտ, դեղին, մանուշակագույն եւ 
սեւ գունային համակցությամբ։
(511) (510)

դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակա-

վոր բնակատեղով ապահովում։

____________________

(210) 20071231  (111) 12937

(220) 01.11.2007 (151) 10.06.2008

(181) 01.11.2017

(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Պի-
վովարեննոյե օբյեդինենիյե «Կրասնիյ Վոստոկ- Սո-

լոդովպիվո», RU

(540) 
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(591) Նշանը պահպանվում է դեղնականաչ, կար-
միր, մուգ կապույտ, դեղին, մոխրաերկնագույն 
եւ սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) (510)

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-
ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադ-
րանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։

(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20071232  (111) 12938

(220) 02.11.2007 (151) 10.06.2008

(181) 02.11.2017

(730) «Արարատարդշին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

Արարատ, Խանջյան 12, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մե-

տաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական նպա-
տակների համար. ասֆալտ, խեժեր եւ բիտում. 
ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ եւ շի-
նություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.

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

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. 

ճանապարհորդությունների կազմակերպում։

(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20071304  (111) 12939

(220) 19.11.2007 (151) 10.06.2008

(181) 19.11.2017

(730) «Արարատարդշին-տրանս» ՍՊԸ, Արարատի 

մարզ, Արարատ, Շահումյան 11, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մե-

տաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական նպա-
տակների համար. ասֆալտ, խեժեր եւ բիտում. 
ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ եւ շի-
նություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.

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

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

____________________

(210) 20071313  (111) 12940

(220) 22.11.2007 (151) 10.06.2008

(181) 22.11.2017

(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540) 

(526) «ԳԱՌՆԻ» բառն ինքնուրույն պահպանու-

թյան օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց կա-

պույտ, շագանակագույն, սպիտակ եւ սեւ գու-

նային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 32. գարեջուր. ջուր, մասնավորապես՝ 

հանքային եւ գազավորված ջրեր, աղբյուրի 

ջուր, լեռնային մաքուր ջուր։

____________________
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(210) 20071374  (111) 12941

(220) 10.12.2007 (151) 10.06.2008

(181) 10.12.2017

(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540) 

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 

ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, 

հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 

մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 

աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 

համեմունք. սառույց։

____________________

(210) 20071384  (111) 12942

(220) 12.12.2007 (151) 10.06.2008

(181) 12.12.2017

(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540) 

(511) (510)

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

եւ այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-

ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար-

պազերծման եւ հղկամշակման համար. օճառ-

ներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետի-

կական միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. 

ատամի փոշիներ եւ մածուկներ. մասնավորա-

պես կենցաղային հակադիրտեր, կենցաղային 

հակաստատիկներ, աէրոզոլ բերանի խոռոչի 

թարմացման համար, հղկանյութեր, հղկաքա-

րեր սափրվելու համար (հականեխիչներ), հղկա-

քարեր ողորկման համար, հղկաքարեր, հղկա-

թուղթ, սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյութեր, մե-

տաղների կարբիդներ (հղկանյութեր), կորունդ 

(հղկանյութ), կրոկուս (հղկանյութ), ալմաստի 

փոշի (հղկանյութ), զմռնիտի թուղթ, ողորկման 

թուղթ, կիզելգուր ողորկման համար, կոսմե-

տիկական վազելին, բամբակ կոսմետիկական 

նպատակների համար, բամբակե տամպոններ 

կոշտ կալիչի վրա, կոսմետիկական նպատակնե-

րի համար, հոտավետ (բուրավետ) նյութեր ամո-

քահունց խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի 

համար (եթերային յուղեր), հոտավետ (բուրա-

վետ) նյութեր ըմպելիքների համար (եթերային 

յուղեր), հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտա-

կեղենի բուրումնավետացման համար, ժավելա-

ջուր, նարդոսի ջուր, մոմ սպիտակեղենի, հատա-

կի և բեղերի համար, դերձակի մոմ, մոմեր կա-

հույքի եվ հատակների փայլեցման համար, մո-

մեր կոշիկների եվ երկարաճիտ կոշիկների հա-

մար, հելիոտրոպին, գերանիոլ (խորդենու յուղ), 

հոտավետ ծառեր, հեղուկներ ապակիների, այդ 

թվում՝ հողմապակիների մաքրման համար, 

հրաբխային մոխիր մաքրման համար, ալյումի-

նային շիբեր (հականեխիչներ), օճառածառի կե-

ղեւ լվացքի համար, ներկանյութեր (լեղակ) սպի-

տակեղենի համար, օսլա (ապրետուր), խունկ, 

լոսյոններ մազերի համար, յուղեր, որոնք ծառա-

յում են որպես մաքրող միջոցներ, տերպենթինի 

յուղ ճարպազերծման համար, կավիճ սպիտա-

կեցման համար, մաքրող կավիճ, օճառներ, նե-

րառյալ ձեռքի, օծանելիքի և սափրվելու համար՝ 

հեղուկ, կիսակոշտ, կոշտ և փոշու տեսքով, ախ-

տահանող օճառներ, հոտազերծող օճառներ, 

գործվածքների երանգները վերակենդանաց-

նող օճառներ, բուժիչ օճառներ, օճառներ քրտնե-

լու դեմ, օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ,օճա-

ռի պատրաստուկներ լվացման, մաքրման, ապ-

րետավորման և ներկարարության համար՝ հե-

ղուկ, կիսակոշտ, կոշտ և փոշու տեսքով, օճառի 

էքստրակտներ, սափրվելու համար օճառի կրեմ-

ներ, զմռնիտ, մածուկներ ողորկման համար, մա-

ծուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար, ատա-

մի մածուկներ, փոշիներ, պեմզա (չեչաքար), հղ-

կապաստառ, զմռնիտային պաստառ ապակե 

հղկանյութով, պատրաստուկներ մազերի գանգ-

րացման համար, պատրաստուկներ լվացք թրջե-

լու համար, պատրաստուկներ գործիքներ սրե-

լու համար, պատրաստուկներ գործվածքները 

կոկելու (օսլայելու) համար, պատրաստուկներ 

կաշվի գունազերծման համար, պատրաստուկ-

ներ ատամների պրոթեզների ողորկման հա-

մար, պատրաստուկներ ողորկման կամ փայլ 

հաղորդելու համար, պատրաստուկներ բերա-

նի խոռոչի ողողման համար (բացառությամբ 

բժշկական նպատակներով օգտագործվողնե-

րի), պատրաստուկներ սպիտակեղենին փայլ 

հաղորդելու համար, պատրաստուկներ լվանա-
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լիս սպիտակեղենի փափկացման համար, պատ-

րաստուկներ լվացքի համար, պատրաստուկներ 

չոր մաքրման համար, պատրաստուկներ ներկե-

րի հեռացման համար, պատրաստուկներ ման-

րատախտակի վրայից մոմի հեռացման համար, 

պատրաստուկներ ժանգի հեռացման համար, 

պատրաստուկներ մաքրման համար, պատրաս-

տուկներ ատամների պրոթեզների մաքրման 

համար, պատրաստուկներ պատի պաստառնե-

րի մաքրման համար, պատրաստուկներ ջրհոր-

դանների մաքրման համար, կենցաղային քիմի-

ական պատրաստուկներ սպիտակեղենը լվա-

նալիս գույների վերականգնման համար, լու-

ծույթներ մաքրման համար, բեւեկնայուղ ճար-

պազերծման համար, փոթփյուրի (հոտավետ 

խառնուրդներ ծաղիկներից եվ խոտերից), սոդա 

սպիտակեցման համար, սոդա լվացքի և մաքր-

ման համար, աղեր լոգանքների համար (բացա-

ռությամբ բժշկական նպատակներով օգտա-

գործվողների), աղեր սպիտակեցման համար, 

ողորկման բաղադրություններ կաշվի համար, 

բաղադրություններ հոտավետ նյութերով ծխեց-

ման համար, անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաք-

րող միջոց), միջոցներ հետքերի հեռացման հա-

մար, միջոցներ մազերի ներկման համար, մա-

զերի լավորակիչներ, պատրաստուկներ մազե-

րը ողողելու և մշակելու համար, հեղուկացիրնե-

ր մազերի համար, մուսեր, լոսյոններ մազերի 

գանգրացման համար. չեզոքացնող միջոցներ 

մշտագանգրացման համար, միջոցներ մազերի 

հեռացման համար (դեպիլյատորներ, միջոցներ 

կոշիկի մաքրման համար, լվացող միջոցներ (բա-

ցառությամբ արդյունաբերական եվ բժշկական 

նպատակների համար օգտագործվողների), գու-

նազրկող միջոցներ կոսմետիկական նպատակ-

ների համար, շամպուններ, շամպուններ սենյա-

կային կենդանիներին լվանալու համար, ապա-

կե հղկաթուղթ, սոդայական մոխրաջուր, սպաս-

քի պարզաջրման և լվացման պատրաստուկ-

ներ. բծերի հեռացման պատրաստուկներ, հա-

տուկ պատրաստուկներ բրդյա, ապակյա, քա-

րե, ճենապակյա, սինթետիկ, մետաղյա, կերա-

միկական և մանածագործական իրերի մաքր-

ման համար, լեղակ։

____________________

(210) 20071407  (111) 12943

(220) 19.12.2007 (151) 10.06.2008

(181) 19.12.2017

(730) «Հայկ ընդ Արմեն տելեկոմ» ՓԲԸ, Կոտայքի 

մարզ, գյուղ Ջրվեժ 14-րդ փող., տուն 15, AM

(540) 

(526) «TELECOM» բառը եւ «ALWAYS BEST 

CONNECTED» արտահայտությունն ինքնուրույն 

պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ եւ սպիտակ 

գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 38. հեռահաղորդակցություն։

____________________

(210) 20080496  (111) 12944

(220) 22.05.2008 (151) 10.06.2008

(181) 22.05.2018

(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարա-

տի մարզ, գյուղ Ավշար, AM

(540) 

(526) Բացի «ԷՐԻՎԱՆ», «ERIVAN» անուններից 

եւ «ԱՎՇԱՐՍԿԻ ՎԻՆՆԻ ԶԱՎՈԴ» (ռուս.) անվա-

նումից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն

պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին, 

կապույտ, կանաչ, մուգ եւ բաց շագանակա-

գույն, ոսկեգույն, սեւ եւ սպիտակ գունային հա-

մակցությամբ։
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(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20061357  (111) 12945

(220) 08.12.2006 (151) 11.06.2008

(181) 08.12.2016

(730) Բինաթոն Ինդասթրիս Լիմիթիդ, TC

(540) 

(511) (510)

դաս 7. պահածոների էլեկտրական բացիչ-

ներ, սրճաղացներ (բացառությամբ ձեռքի սրճա-

ղացների), ձեռքի էլեկտրական գայլիկոնիչներ, 

եւ  ձեռքի այլ էլեկտրական գործիքներ, անխա-

փան սնման աղբյուրի արտադրման հաստոց-

ներ. չորացնող մեքենաներ, ներկիչ մեքենաներ, 

սննդամթերքի եւ ըմպելիքների պատրաստման 

էլեկտրամեխանիկական սարքեր, կենցաղային 

էլեկտրական ջարդիչներ, արդուկող մեքենա-

ներ, խոհանոցային էլեկտրական մեքենաներ, 

էլեկտրական դանակներ, մսաղացներ (մեքե-

նաներ), խառնիչներ (մեքենաներ), ողորկման 

եւ մաքրման մեքենաներ եւ սարքեր (էլեկտրա-

կան), էլեկտրական մկրատներ, փոշեկուլներ, 

լվացքի մեքենաներ, էլեկտրական հյութ քամիչ-

ներ, հյութ քամող մեքենաներ, սենդվիչ պատ-

րաստիչներ, խառնիչներ, սննդամթերքի խառ-

նիչներ. խոհանոցային պրոցեսորներ. թղթի ման-

րատիչներ (մեքենաներ). մասեր եւ կցամասեր 

վերոնշյալ բոլոր ապրանքների համար.

դաս 8. մազի էլեկտրական խուզիչներ (մե-

քենաներ).

դաս 9. ձայնի ուժեղարարներ, էլեկտրական 

մարտկոցներ եւ վերալիցքավորվող մարտկոցներ. 

անխափան սնման աղբյուրի ապարատներ եւ գոր-

ծիքներ. լարման կարգավորիչներ. էլեկտրական 

կարգավորիչ ապարատուրա. դրամների հաշվման 

մեքենաներ. ակնոցների ապակիներ, արեւապաշտ-

պան ակնոցներ. աստղադիտակներ, հեռադիտակ-

ներ, հաշվասարքեր, գրպանի հաշվասարքեր. դյու-

րակիր տեսախցիկներ, լուսանկարչական ապա-

րատներ, օպտիկական կոմպակտ սկավառակներ, 

համակարգչային խաղային ծրագրեր, համակար-

գիչների ստեղնաշարեր, համակարգիչների կից 

սարքեր, համակարգիչներ, տպիչներ համակարգիչ-

ների հետ օգտագործելու համար, սկավառակակիր-

ների դրայվերներ համակարգիչների համար. էլեկտ-

րական արդուկներ. էլեկտրականությամբ տաքաց-

վող մազի բիգուդիներ եւ փաթթուկներ, էլեկտրա-

կանությամբ տաքացվող մազի խոզանակներ. մա-

զի էլեկտրական ունելիներ եւ մազի ուղղիչներ (բա-

ցառությամբ ձեռքի գործիքների). տաք օդով էլեկտ-

րական խոզանակներ. ականջակալներ, գլխային 

հեռախոսներ, բարձրախոսներ, միկրոֆոններ, մո-

նիտորներ (համակարգչային սարքավորանք), «մկ-

նիկ» տեսակի մանիպուլյատորներ (ձեռնանմանակ-

ներ), դյուրակիր տարածաընդունիչներ. երկժանի-

ներ, խցակի վարդակներ եւ այլ հպակներ (էլեկտ-

րական միացքներ), ռադիոսարքեր, ռադիոհաղոր-

դիչներ տրանսպորտային միջոցների համար, տե-

սա- լսողական ընդունիչներ, նվագարկիչներ, ձայ-

նագրիչ ապարատուրա, ձայնագրման սկավառակ-

ներ, ձայնի վերարտադրման սարքեր, ալեհավաք-

ներ. մագնիսական ժապավենների վրա գրանց-

ման (ձայնի, պատկերի, տեղեկատվության) սար-

քեր, տեսա- եւ ձայնա- ժապավեններ, տեսախաղե-

րի քարթրիջներ, պարկուճային տեսա- եւ ձայնա- 

գրանցիչներ եւ փլեերներ, դյուրակիր ռացիաներ. 

կոմպակտ սկավառակների գրանցիչներ եւ փլեեր-

ներ, կոմպակտ սկավառակներ (տեսա-լսողական), 

VCD գրանցիչներ եւ փլեերներ. DVD գրանցիչներ 

եւ փլեերներ. պարկուճային փլեերներ տրանսպոր-

տային միջոցների համար. կոմպակտ սկավառակ-

ների փլեերներ տրանսպորտային միջոցների հա-

մար. բարձրորակ (բարձր ճշգրտությամբ) ձայնավե-

րարտադրման ապարատներ. բարձրորակ (բարձր 

ճշգրտությամբ) ձայնա- եւ ձայնա -օպտիկական 

ապարատներ. հեռուստացույցներ. հեռախոսներ 

եւ հեռախոսային փեյջինգային սարքեր. ինքնա-

պատասխանիչ հեռախոսներ. հեռախոսային ինք-

նապատասխանիչ սարքեր. շարժական հեռախոս-

ներ. հեռախոսներ. անլար հեռախոսներ. միկրոհե-

ռախոսային փողակներ. հեռախոսների եւ միկրոհե-

ռախոսային փողակների պարագաներ. դյուրակիր 

հեռահաղորդակցական միջոցներ. մասեր եւ կցա-

մասեր բոլոր վերոնշյալ ապրանքների համար.

դաս 11. օդի լավորակիչներ. օդի լավորակ-

ման տեղակայանքներ. օդի սառեցման էլեկտ-

րական սարքեր. հացի տոստերներ. Էլեկտրա-

կան սրճեփներ եւ Էլեկտրական կեղտազատիչ-

ներ սուրճի համար. խոհանոցի սալօջախներ. 

էլեկտրական սպասք սննդամթերքի ջերմային 
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մշակման համար. էլեկտրական ճարպաեռոց-

ներ. էլեկտրական լամպեր. օդափոխիչներ (օդի 

լավորակում). առկայծող լուսարձակներ. սառեց-

ման ապարատներ. օդաջեռուցիչներ. էլեկտրա-

կան տաքացիչներ. կերամիկական էլեկտրա-

կան տաքացիչներ. սառնարաններ. մանրէա-

զերծիչներ. սենյակի խոնավացուցիչներ եւ չո-

րացուցիչներ. անխափան սնման աղբյուրի ար-

տադրման տեղակայանքներ եւ ապարատու-

րա. լուսավորման ապարատուրա, օդի ջեռուց-

ման նպատակների համար ապարատուրա, շո-

գու (գոլորշու) արտադրման նպատակների հա-

մար ապարատուրա, սարքեր սննդամթերքի ջեր-

մային մշակման նպատակների համար. ապա-

րատներ սառեցման նպատակների համար, 

ապարատներ չորացման նպատակների հա-

մար, ապարատներ օդափոխության նպատակ-

ների համար, ապարատներ ջրամատակարար-

ման նպատակների համար, սարքեր սանիտա-

րատեխնիկական նպատակների համար. էլեկտ-

րական թեյամաններ. էլեկտրական սափորներ, 

էլեկտրական սրճեփներ, մոկկա սուրճի պատ-

րաստման էլեկտրական սարքեր. էսպրեսսո-

յի պատրաստման էլեկտրական սարքեր. տոս-

տերներ, սենդվիչի տոստերներ, վառարան տոս-

տերներ, վառարաններ, խոհանոցի գազի սալօ-

ջախներ. միկրոալիքային վառարաններ (սննդի 

պատրաստման համար). վաֆլեկաղապարների 

պատրաստման սարքեր. սենդվիչի պատրաստ-

ման սարքեր. հոթ դոգի եւ համբուրգերի պատ-

րաստման սարքեր. շուտեփուկ ամաններ. գո-

լորշիով խոհանոցի սալօջախներ. պատրաստ-

ման էլեկտրական սալեր. տապակելու խոհա-

նոցային սարքեր, կրակարաններ, սննդամթեր-

քը գոլորշիով պատրաստող էլեկտրական սար-

քեր, միս տապակելու հարմարանքներ շամփուր-

ների հետ. պիցցայի պատրաստման էլեկտրա-

կան սարքեր. ձվի եփման էլեկտրական սարքեր. 

տապակելու մեքենաներ. սեղանի, կանգնած 

դնելու, պատի եւ առաստաղի օդափոխիչներ. 

կենցաղային եւ արդյունաբերական արտաձգ-

ման օդափոխիչներ. օդափոխիչ տաքացիչներ. 

ֆլուորեսցենտային լամպեր. ֆլուորեսցենտա-

յին փողեր. յուղով լցված ռադիատորներ. ջրի 

տաքացիչներ. կոնվեկտոր տաքացիչներ. մազե-

րի չորուցիչներ. հացի պատրաստման սարքեր 

(էլեկտրական). բրնձի պատրաստման էլեկտրա-

կան սարքեր. մանրէազերծիչ սարքեր. ջրի զտիչ, 

փափկացնող եւ մաքրող ապարատուրա. վերա-

լիցքավորվող լապտերներ. մասեր եւ կցամասեր 

բոլոր վերոնշյալ ապրանքների համար.

դաս 42. խորհրդատվական, խորհրդակ-

ցական, ձեւավորման, զարգացման եւ տեստա-

վորման ծառայություններ, որոնք վերաբերում 

են էլեկտրական եւ էլեկտրոնային ապարատնե-

րին եւ գործիքներին, էլեկտրական հաղորդակ-

ցության համակարգերին եւ էլեկտրոնային ցու-

ցադրման համակարգերին. համակարգչային 

ծրագրավորում. ծրագրային ապահովման մշա-

կում, ծրագրային ապահովման հետազոտում եւ 

զարգացում. համակարգչային խորհրդատվա-

կան եւ խորհրդակցական ծառայություններ։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070627  (111) 12946

(220) 12.06.2007 (151) 11.06.2008

(181) 12.06.2017

(730) Էքս Հասիենդա Լոս Քամիչինես, Ս.Ա. դե 

Ց.Վ., MX

(540) 

(511) (510)

դաս 33. թեքիլա, թեքիլայի կոկտեյլներ եւ 

թեքիլա պարունակող ալկոհոլային խմիչքներ։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070629  (111) 12947

(220) 12.06.2007 (151) 11.06.2008

(181) 12.06.2017

(730) Թեքիլա Քուերվո, Ս.Ա. դե Ց.Վ., MX

(540) 

(511) (510)

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ ալ-

կոհոլային կոկտեյլի խառնուրդներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. ալկոհո-

լային կոկտեյլներ։

(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20070732  (111) 12948

(220) 03.07.2007 (151) 11.06.2008

(181) 03.07.2017

(730) «Հավերժության թագուհի» ՍՊԸ, Ջերմուկ, 

Մյասնիկյան 24, բն. 22, AM

(540) 

(526) Բացի «ՀԱՎԵՐԺՈՒԹՅԱՆ ԹԱԳՈՒՀԻ» անվա-

նումից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն

պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց կա-

պույտ, երկնագույն, կարմիր, բրոնզագույն եւ 

սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 32. հանքային ջուր։

____________________

(210) 20070755  (111) 12949

(220) 09.07.2007 (151) 11.06.2008

(181) 09.07.2017

(730) Ջեներալ Մոթորս Քորփորեյշն, Դելավերի 

նահանգ, US

(540) 

(511) (510)

դաս 12. փոխադրամիջոցներ եւ դրանց 

մասեր։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070812  (111) 12950

(220) 16.07.2007 (151) 11.06.2008

(181) 16.07.2017

(730) Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US

(540) 

(511) (510)

դաս 4. տեխնիկական ճարպեր եւ (թանձր) 

քսուքներ, յուղեր. քսանյութեր, այդ թվում տեխ-
նիկական. փոշու կլանման, թրջման եւ կա-
պակցման բաղադրություններ. վառելիք (ներառ-
յալ շարժիչային բենզինը) եւ նյութեր լուսավոր-
ման նպատակների համար. մոմեր, պատրույգ-
ներ լուսավորման համար. քսուքներ, քսանյու-
թեր եւ յուղեր վերգետնյա տրանսպորտային մի-
ջոցների համար. քսուքներ, քսանյութեր եւ յու-
ղեր շարժիչների համար. հեղուկներ հիդրավ-
լիկ մեխանիզմների համար, հիդրավլիկ յուղեր. 
քսուքներ, քսանյութեր եւ յուղեր արդյունաբերա-
կան մեքենաների, հաստոցների եւ սարքավո-
րումների համար. ոչ քիմիական միջոցներ շար-
ժիչների մշակման համար, հավելանյութեր եւ 
առհալումներ մեքենայի յուղի, բենզինի, դիզե-
լային վառելանյութի, փոխհաղորդիչ հեղուկնե-
րի եւ սառնազդակների համար.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
միջնորդություն նավավարձակալման ժամանակ. 
միջնորդություն փոխադրումների ժամանակ. բեռ-
ների առաքում. ապրանքների պահպանում. ապ-
րանքների կշռաբաշխում (կշռածրարում). տե-
ղեկատվություն պահեստներում ապրանքների 
պահպանման եւ փոխադրումների հարցերով. 
ապրանքների պահպանում պահեստներում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում. 
տրանսպորտային միջոցների վարձույթ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070813  (111) 12951

(220) 16.07.2007 (151) 11.06.2008

(181) 16.07.2017

(730) Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US

(540) 

(511) (510)

դաս 4. տեխնիկական ճարպեր եւ (թանձր) 

քսուքներ, յուղեր. քսանյութեր, այդ թվում տեխ-

նիկական. փոշու կլանման, թրջման եւ կապակց-

ման բաղադրություններ. վառելիք (ներառյալ 

շարժիչային բենզինը) եւ նյութեր լուսավորման 

նպատակների համար. մոմեր, պատրույգներ 

լուսավորման համար. քսուքներ, քսանյութեր 

եւ յուղեր վերգետնյա տրանսպորտային միջոց-

ների համար. քսուքներ, քսանյութեր եւ յուղեր 
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շարժիչների համար. հեղուկներ հիդրավլիկ մե-

խանիզմների համար, հիդրավլիկ յուղեր. քսուք-

ներ, քսանյութեր եւ յուղեր արդյունաբերական 

մեքենաների, հաստոցների եւ սարքավորումնե-

րի համար. ոչ քիմիական միջոցներ շարժիչնե-

րի մշակման համար, հավելանյութեր եւ առհա-

լումներ մեքենայի յուղի, բենզինի, դիզելային 

վառելանյութի, փոխհաղորդիչ հեղուկների եւ 

սառնազդակների համար.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

միջնորդություն նավավարձակալման ժամանակ. 

միջնորդություն փոխադրումների ժամանակ. բեռ-

ների առաքում. ապրանքների պահպանում. ապ-

րանքների կշռաբաշխում (կշռածրարում). տե-

ղեկատվություն պահեստներում ապրանքների 

պահպանման եւ փոխադրումների հարցերով. 

ապրանքների պահպանում պահեստներում. 

ճանապարհորդությունների կազմակերպում. 

տրանսպորտային միջոցների վարձույթ։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070916  (111) 12952

(220) 13.08.2007 (151) 11.06.2008

(181) 13.08.2017

(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

(540) 

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ, դեղամիջոցներ, դիետիկ նյութեր բուժական 

նպատակների համար։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070917  (111) 12953

(220) 13.08.2007 (151) 11.06.2008

(181) 13.08.2017

(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ, դեղամիջոցներ, դիետիկ նյութեր բուժական 
նպատակների համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070935  (111) 12954

(220) 16.08.2007 (151) 11.06.2008

(181) 16.08.2017

(730) Անդալուս Ալշարկ Ջեներալ Թրեյդինգ (ԷլԷլ-

Սի), AE

(540) 

(511) (510)

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուց-

կի. սիգարետներ, պապիրոսներ, սիգարներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071021  (111) 12955

(220) 10.09.2007 (151) 11.06.2008

(181) 10.09.2017

(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

«Ֆարմստանդարտ-Լեկսրեդստվա», RU

(540)

 

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ, կենսաբանորեն ակտիվ սննդային հավե-

լույթներ։

(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20071116  (111) 12956

(220) 04.10.2007 (151) 11.06.2008

(181) 04.10.2017

(730) Սիսքոու Թեքնոլըջի, Ինք., US
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(540) 

(511) (510)

դաս 9. անձնական թվային քարտուղարներ, 

փեյջերներ եւ շարժական հեռախոսներ. անլար 

(LAN) տեղային հաղորդակցման սարքավորում-

ների ապարատային եւ ծրագրային արտադրանք 

ձայնային ազդանշանների, տվյալների, ձայնա- եւ 

տեսաազդանշանների հաղորդման համար. կան-

չի ազդանշանների մշակման ծրագրային արտադ-

րանք տվյալների, տեսապատկերների եւ ձայնային 

հոսքի հաղորդման համար. բեռնավորվող կրթա-

կան նյութեր, մասնավորապես՝ ձեռնարկներ, ուղե-

ցույցներ, ստուգման (տեստավորման) նյութեր եւ 

պարբերականներ ցանցային հաղորդակցության, 

տեղային, լայնածավալ եւ համաշխարհային ցան-

ցերի, մալուխային հեռուստատեսային համակար-

գերի կառավարման, գործարկման եւ օգտագործ-

ման բնագավառներում. հեռուստացույցներ. ստե-

րեո համակարգեր. DVD նվագարկիչներ. CD նվա-

գարկիչներ. կենցաղային էլեկտրոնիկա. երթուղա-

րարներ. միջցանցային ինտերֆեյսեր. կոմուտա-

տորներ. ցանց մուտք գործելու համար ընդգրկույ-

թային ընդլայնիչներ. տեսախցիկներ ինտերնետի 

համար. տպման սերվերներ. հաղորդակցական 

տերմինալներ, որոնք ընդգրկում են տեսա- եւ ձայ-

նաազդանշանների, տվյալների ընդունման եւ փո-

խանցման, հեռախոսային կապի ապահովման եւ 

տեսախաղերի համար նախատեսված համակարգ-

չային ապարատային եւ (կամ) ծրագրային արտադ-

րանք. համակարգչային ապարատային եւ (կամ) 

ծրագրային արտադրանք ընդգրկող ցանցային 

հիշող սարքեր. ինտերֆեյսեր համակարգիչների, 

պրոյեկտորների, ստերեո համակարգերի, խաղե-

րի կառավարման վահանակների, կենցաղային 

սարքերի եւ (կամ) այլ էլեկտրոնային սարքերի հա-

մագործակցման համար. սարքեր ձայնային ֆայ-

լերի գրառման, կանոնավորման, փոխանցման 

եւ վերազննման համար. համակարգչային ապա-

րատային արտադրանք. ցանցային ինտերֆեյսա-

յին քարտեր. ցանցային մալուխներ. համակարգ-

չային ցանցային ադապտերներ. սերվերներ. հա-

մակարգչային ապարատային արտադրանք, որը 

պարունակում է միջցանցային էկրաններ (արգե-

լապատնեշներ), տվյալների ծածկագրում եւ (կամ) 

ցանցերի անվտանգության կանխագրերի հետ 

փոխներգործության հնարավորություն ներառող 

ցանցային անվտանգության ֆունկցիաներ. հեռա-

խոսային կապի, էլեկտրոնային փոստի, փեյջերնե-

րի, անձնական թվային քարտուղարների, ներքին 

եւ համաշխարհային համակարգչային ցանցերի 

միջոցով տեքստային եւ ձայնային հաղորդագրու-

թյունների ուղարկման, պահման, կառավարման, 

ինտեգրման (միահավաքման) եւ մուտքի ապա-

հովման համար համակարգչային ծրագրային եւ 

ապարատային արտադրանք. թվային տեսաձայ-

նագրիչներ. հեռուստատեսային կցորդիչներ. մա-

լուխային հեռուստատեսային սարքեր. մալուխա-

յին հեռուստատեսային համակարգերում, տեղե-

կատվական ռեսուրսների (պաշարների) բաշխման 

համակարգերում եւ հաղորդակցական համակար-

գերում օգտագործվող ապարատային եւ ծրագրա-

յին արտադրանք.

դաս 16. տեղային եւ լայնածավալ ցանցե-

րի փոխմիացման, կառավարման եւ գործարկ-

ման վերաբերյալ գրքեր եւ ձեռնարկներ. համա-

կարգչային ձեռնարկներ համակարգչային ցանցե-

րի ստեղծման (կառուցման) վերաբերյալ. տպագր-

ված ուսուցողական նյութեր, մասնավորապես գր-

քեր, ձեռնարկներ, ուղեցույցեր, ստուգման (տես-

տավորման) նյութեր եւ պարբերականներ ցանցա-

յին հաղորդակցությունների, տեղային, լայնածա-

վալ եւ համաշխարհային ցանցերի եւ մալուխա-

յին հեռուստատեսային համակարգերի կառավար-

ման, գործարկման եւ օգտագործման վերաբերյալ. 

տեխնիկական ձեռնարկներ. փաթեթավորման նյու-

թեր. պիտակներ.

դաս 38. հեռահաղորդակցական ծառայու-

թյուններ. օն-լայն ծառայություններ, մասնավորա-

պես տեղային եւ համաշխարհային համակարգ-

չային ցանցերի միջոցով տեղեկատվության տրա-

մադրում հեռահաղորդակցության եւ հեռախոսու-

թյան բնագավառում. համակարգչային ցանցերի 

միջոցով ծրագրերի հեռարձակում. հեռախոսա-

յին կոնֆերանսների վերաբերյալ ծառայություննե-

րի տրամադրում. տեսակոնֆերանսների վերաբեր-

յալ ծառայությունների տրամադրում. էլեկտրոնա-

յին միջոցների օգնությամբ ձայնային հաղորդագ-

րությունների փոխանցում, մասնավորապես՝ ձայ-

նային հաղորդագրությունների գրառում եւ հետա-
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գա փոխանցում. հեռահաղորդակցական ծառայու-

թյունների տրամադրում, մասնավորապես ցանցա-

յին կոնֆերանսների անցկացում. հեռախոսության 

ծառայություններ.

դաս 41. օն-լայն ծառայություններ, մասնավո-

րապես համակարգչային ցանցերի ստեղծման (կա-

ռուցման) բնագավառում տեղեկատվության տրա-

մադրում համակարգչային ցանցերի միջոցով. 

դաս 42. աշխատածրագրերի տրամադրման 

ծառայություններ (ASP ծառայություններ), մասնա-

վորապես երրորդ անձանց աշխատածրագրերի տե-

ղադրում ցանցում, համակարգչային խորհրդատ-

վական ծառայություններ. համակարգչային ցան-

ցերի մշակում երրորդ անձանց համար. օն-լայն 

ծառայություններ, մասնավորապես համակարգ-

չային ցանցերի, համակարգչային համակարգերի, 

մալուխային հեռուստատեսային համակարգերի, 

օն-լայն առևտրի, տեխնիկական խորհրդատվու-

թյան եւ հետազոտության եւ համակարգերի նա-

խագծման եւ մշակման բնագավառներում տեղե-

կատվության տրամադրում համակարգչային ցան-

ցերի միջոցով. ձայնակոնֆերանսների, էլեկտրո-

նային հաղորդագրությունների, տեխնոլոգիանե-

րի միջոցով փաստաթղթային համագործակցու-

թյան, տեսակոնֆերանսների, ձայնային եւ կանչի 

ազդանշանների մշակման բնագավառներում աշ-

խատածրագրերի տրամադրման (ASP) ծառայու-

թյուններ. համակարգչային խորհրդատվական ծա-

ռայություններ. 

դաս 45. օն-լայն ծառայություններ, մասնավո-

րապես համակարգչային եւ ցանցային անվտան-

գության բնագավառում տեղեկատվության տրա-

մադրում համանկարգչային ցանցերի միջոցով. 

անվտանգության նպատակներով համակարգչա-

յին համակարգերի եւ համակարգչային ցանցերի 

հսկում։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071207  (111) 12957

(220) 26.10.2007 (151) 11.06.2008

(181) 26.10.2017

(730) Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի 

նահանգ, US

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, երկ-

նագույն, կարմիր, կանաչ, մարմնագույն, բաց 

եւ մուգ կապույտ, սպիտակ, բաց եւ մուգ գազա-

րագույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 3. կենցաղային մաքրող միջոցներ բո-

լոր նպատակների համար։

(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20071275  (111) 12958

(220) 12.11.2007 (151) 11.06.2008

(181) 12.11.2017

(730) Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

(540) 

(511) (510)

դաս 8. ածելիներ եւ սայրեր. գործիքներ 

սափրվելու համար. բաշխիչ սարքեր, կասետներ, 

բռնիչներ եւ քարթրիջներ՝ բոլորը սայրեր պարու-

նակող. բաղադրիչ մասեր դրանց համար։

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071283  (111) 12959

(220) 14.11.2007 (151) 11.06.2008

(181) 14.11.2017

(730) «Քարարտ» ՓԲԸ, Տավուշի մարզ, Իջեւան, 

Իջեւանյան փող. 40, AM

(540) 
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(511) (510)

դաս 6. հանքանյութեր.

դաս 40. նյութերի մշակում։

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20071340  (111) 12960

(220) 27.11.2007 (151) 11.06.2008

(181) 27.11.2017

(730) «Արարատարդշին-պրոֆիլ» ՍՊԸ, Արարատի 

մարզ, Արարատ, Շահումյան 11, AM

(540) 

(511) (510)

դաս 6. սովորական մետաղներ եւ դրանց 

համաձուլվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 

շարժական մետաղյա կառուցվածքներ եւ շի-

նություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների 

համար. մետաղյա ճոպաններ եւ լարեր. մետա-

ղակապեր եւ փականքային իրեր. մետաղյա խո-

ղովակներ. անկիզելի պահարաններ. սովորա-

կան մետաղներից պատրաստված իրեր, որոնք 

ընդգրկված չեն այլ դասերում. հանքանյութեր.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մե-

տաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական նպա-

տակների համար. ասֆալտ, խեժեր եւ բիտում. 

ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ եւ շի-

նություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ։

(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20071379  (111) 12961

(220) 11.12.2007 (151) 11.06.2008

(181) 11.12.2017

(730) «Էմ ջի փեյ սիստեմ» ՓԲԸ, Երեւան, Խանջ-

յան 39, բն. 1, AM

(540) 

(526) «PAY SYSTEM» արտահայտությունն ինքնու-

րույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ, 

մոխրագույն, սպիտակ եւ նարնջագույն գունա-

յին համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային գոր-

ծառնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 

գործառնություններ, մասնավորապես՝ վճարա-

հաշվարկային գուրծունեություն եւ դրամական 

(փողային) գործունեություն եւ դրամական փո-

խանցումների իրականացում։

____________________

(210) 20070029  (111) 12962

(220) 16.01.2007 (151) 23.06.2008

(181) 16.01.2017

(730) «Ամիդա» ՍՊԸ, Երեւան, Վարդանանց 5ա, 

բն. 352, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ եւ սպիտակ 

գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-

ների համար. վիրակապման նյութեր. ատամնալց-

ման եւ ատամների ծեփապատճեններ պատրաս-

տելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 

ատամնաբուժական սարքեր ու գործիքներ, 
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ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժական 

իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 

մարդկանց հիգիենիկ եւ կոսմետիկական ծա-

ռայություններ։

____________________

(210) 20070620  (111) 12963

(220) 08.06.2007 (151) 23.06.2008

(181) 08.06.2017

(730) Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկա-

յա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

(540) 

(511) (510)

դաս 30. հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք։

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20070942  (111) 12964

(220) 21.08.2007 (151) 23.06.2008

(181) 21.08.2017

(730) «Արմենիա տելեֆոն կոմպանի» ՓԲԸ, 

Երեւան, Ահարոնյան 2, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր գույնով։

(511) (510)

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-

խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆի-

ական, օպտիկական, կշռման, չափման, ազ-

դանշանման, հսկման (ստուգման), փրկության 

եւ ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. էլեկտ-

րականության հաղորդման, միացման, փոխա-

կերպման, կուտակման, կարգավորման կամ վե-

րահսկման սարքեր եւ գործիքներ. ձայնի կամ 

պատկերի գրառման, հաղորդման կամ վերար-

տադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկակիր-

ներ, ձայնագրման սկավառակներ. առեւտրի 

ավտոմատներ եւ կանխավճարով աշխատող 

ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 

ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատ-

վության մշակման սարքավորումներ եւ համա-

կարգիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 

դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 

կազմարարական աշխատանքների համար. լու-

սանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպ-

չուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 

նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչնե-

րի համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրա-

սենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կա-

հույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 

ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումնե-

րի). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման 

համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 

տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 18. կաշի եւ կաշվի նմանակումներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկ-

ված չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթի-

ներ. սնդուկներ եւ ճամփորդական ճամպրուկ-

ներ. հովանոցներ, անձրեւակալներ եւ ձեռնա-

փայտեր. մտրակներ, լծասարքեր եւ թամբա-

գործական իրեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-

կան գործունեություն գործարարության ասպա-

րեզում. գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային գոր-

ծառնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 

գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-

քավորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-

վում, զվարճություններ. մարզական եւ մշակու-

թային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական 

ծառայություններ եւ հետազոտություններ եւ 

դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա-

բերական վերլուծումներ եւ հետազոտություն-

ներ. համակարգչային ապարատների եւ ծրագ-

րերի մշակում եւ կատարելագործում։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20070943  (111) 12965

(220) 21.08.2007 (151) 23.06.2008

(181) 21.08.2017

(730) «Արմենիա տելեֆոն կոմպանի» ՓԲԸ, 

Երեւան, Ահարոնյան 2, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ եւ կարմիր գու-

նային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-

խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆի-

ական, օպտիկական, կշռման, չափման, ազ-

դանշանման, հսկման (ստուգման), փրկության 

եւ ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. էլեկտ-

րականության հաղորդման, միացման, փոխա-

կերպման, կուտակման, կարգավորման կամ վե-

րահսկման սարքեր եւ գործիքներ. ձայնի կամ 

պատկերի գրառման, հաղորդման կամ վերար-

տադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկակիր-

ներ, ձայնագրման սկավառակներ. առեւտրի 

ավտոմատներ եւ կանխավճարով աշխատող 

ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 

ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատ-

վության մշակման սարքավորումներ եւ համա-

կարգիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 

դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 

կազմարարական աշխատանքների համար. լու-

սանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպ-

չուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 

նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչնե-

րի համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրա-

սենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կա-

հույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 

ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումնե-

րի). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման 

համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 

տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 18. կաշի եւ կաշվի նմանակում-

ներ, դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 

ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 

մորթիներ. սնդուկներ եւ ճամփորդական ճամպ-

րուկներ. հովանոցներ, անձրեւակալներ եւ ձեռ-

նափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր եւ թամբա-

գործական իրեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-

կան գործունեություն գործարարության ասպա-

րեզում. գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային գոր-

ծառնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 

գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-

քավորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-

վում, զվարճություններ. մարզական եւ մշակու-

թային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական 

ծառայություններ եւ հետազոտություններ եւ 

դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա-

բերական վերլուծումներ եւ հետազոտություն-

ներ. համակարգչային ապարատների եւ ծրագ-

րերի մշակում եւ կատարելագործում։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20070944  (111) 12966

(220) 21.08.2007 (151) 23.06.2008

(181) 21.08.2017

(730) «Արմենիա տելեֆոն կոմպանի» ՓԲԸ, 

Երեւան, Ահարոնյան 2, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ եւ կարմիր գու-

նային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխա-

կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիա-

կան, օպտիկական, կշռման, չափման, ազդան-

շանման, հսկման (ստուգման), փրկության եւ ու-

սուցման սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականու-

թյան հաղորդման, միացման, փոխակերպման, 

կուտակման, կարգավորման կամ վերահսկման 

սարքեր եւ գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի 

գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման 

սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայ-
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նագրման սկավառակներ. առեւտրի ավտոմատ-

ներ եւ կանխավճարով աշխատող ապարատնե-

րի մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատ-

ներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 

մշակման սարքավորումներ եւ համակարգիչ-

ներ. կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. լու-
սանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպ-
չուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչնե-
րի համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրա-
սենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կա-
հույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումնե-
րի). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման 
համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 18. կաշի եւ կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկ-
ված չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթի-
ներ. սնդուկներ եւ ճամփորդական ճամպրուկ-
ներ. հովանոցներ, անձրեւակալներ եւ ձեռնա-
փայտեր. մտրակներ, լծասարքեր եւ թամբա-
գործական իրեր.

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ.

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

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական եւ մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական 
ծառայություններ եւ հետազոտություններ եւ 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումներ եւ հետազոտություն-
ներ. համակարգչային ապարատների եւ ծրագ-
րերի մշակում եւ կատարելագործում։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20070945  (111) 12967

(220) 21.08.2007 (151) 23.06.2008

(181) 21.08.2017

(730) «Արմենիա տելեֆոն կոմպանի» ՓԲԸ, 

Երեւան, Ահարոնյան 2, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ եւ կարմիր գու-

նային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխա-

կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիա-

կան, օպտիկական, կշռման, չափման, ազդան-

շանման, հսկման (ստուգման), փրկության եւ ու-

սուցման սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականու-

թյան հաղորդման, միացման, փոխակերպման, 

կուտակման, կարգավորման կամ վերահսկման 

սարքեր եւ գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի 

գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման 

սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայ-

նագրման սկավառակներ. առեւտրի ավտոմատ-

ներ եւ կանխավճարով աշխատող ապարատնե-

րի մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատ-

ներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 

մշակման սարքավորումներ եւ համակարգիչ-

ներ. կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 

դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 

կազմարարական աշխատանքների համար. լու-

սանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպ-

չուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 

նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչնե-

րի համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրա-

սենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կա-

հույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 

ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումնե-

րի). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման 

համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 

տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 18. կաշի եւ կաշվի նմանակումներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկ-

ված չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթի-

ներ. սնդուկներ եւ ճամփորդական ճամպրուկ-

ներ. հովանոցներ, անձրեւակալներ եւ ձեռնա-

փայտեր. մտրակներ, լծասարքեր եւ թամբա-

գործական իրեր.
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դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-

կան գործունեություն գործարարության ասպա-

րեզում. գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային գոր-

ծառնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 

գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-

քավորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-

վում, զվարճություններ. մարզական եւ մշակու-

թային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական 

ծառայություններ եւ հետազոտություններ եւ 

դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա-

բերական վերլուծումներ եւ հետազոտություն-

ներ. համակարգչային ապարատների եւ ծրագ-

րերի մշակում եւ կատարելագործում։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071096  (111) 12968

(220) 01.10.2007 (151) 23.06.2008

(181) 01.10.2017

(730) «Պեռսան շին» ՍՊԸ, Երեւան, Նոր-Արեշի 50 

փող., թիվ 60, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն եւ սպիտակ 

գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 6. սովորական մետաղներ եւ դրանց հա-

մահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. շարժա-

կան մետաղյա կառուցվածքներ եւ շինություններ. 

մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. մետաղ-

յա ճոպաններ եւ լարեր. մետաղակապեր եւ փա-

կանքային իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզե-

լի պահարաններ. սովորական մետաղներից պատ-

րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասե-

րում. հանքանյութեր.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մե-

տաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական նպա-

տակների համար. ասֆալտ, խեժեր եւ բիտում. 

ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ եւ շի-

նություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-

քավորումների տեղակայում։

____________________

(210) 20080052  (111) 12969

(220) 29.01.2008 (151) 23.06.2008

(181) 29.01.2018

(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

«Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM

(540) (554) 

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-

կան գործունեություն գործարարության ասպա-

րեզում. գրասենյակային ծառայություններ։

____________________

(210) 20080176  (111) 12970

(220) 03.03.2008 (151) 23.06.2008

(181) 03.03.2018

(730) «Այգեպատ» գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 

Արարատի մարզ, գ. Այգեպատ, AM
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(540) 

(526) Բացի «ԼԻԱՐՈ» եւ «LIARO» բառերից մնա-

ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու-

թյան օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, 

բաց եւ մուգ բեժ, ոսկեգույն, մոխրագույն, 

բաց կանաչ եւ սպիտակ գունային համակցու-

թյամբ։

(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։

____________________

(210) 20080394  (111) 12971

(220) 28.04.2008 (151) 23.06.2008

(181) 28.04.2018

(730) «Գեղարդ» Արտադրական կոոպերատիվ, 

Երեւան, Աբովյան 25, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կարմիր, կար-

միր, մուգ եւ բաց կանաչ, կանաչ, դեղին, մոխ-

րագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցու-

թյամբ։

(511) (510)

դաս 29. մսամթերք, ապխտած միս։

____________________

(210) 20080480  (111) 12972

(220) 19.05.2008 (151) 23.06.2008

(181) 19.05.2018

(730) «Հոկտեմբերյանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 

Արմավիրի մարզ, գյուղ Այգեւան, AM

(540) (554) 

(511) (510)

դաս 21. շիշ, տարա.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (մասնա-

վորապես կոնյակ)։

____________________

(210) 20070408  (111) 12973

(220) 12.04.2007 (151) 23.06.2008

(181) 12.04.2017

(730) Թաթա Սոնս Լիմիթիդ, IN

(540) 

(511) (510)

դաս 12. ցամաքային տրանսպորտային միջոց-

ներ եւ դրանց մասեր՝ ընդգրկված դաս 12-ում։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070578  (111) 12974

(220) 31.05.2007 (151) 23.06.2008

(181) 31.05.2017

(730) Նովարթիս ԱԳ, CH

(540) 

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժա-

կան եւ հիգիենիկ պատրաստուկներ. դիետիկ 
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նյութեր բուժական նպատակների համար, ման-

կական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապ-

ման նյութեր. ատամնալցման եւ ատամների ծե-

փապատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախ-

տահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանինե-

րի ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդ-

ներ, հերբիցիդներ։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070692  (111) 12975

(220) 22.06.2007 (151) 23.06.2008

(181) 22.06.2017

(730) Ջիպաս Միդլ Իսթ ԷֆԶեթՍիՕու, AE

(540) 

(511) (510)

դաս 18. ձեռքի պայուսակներ, կանացի պա-

յուսակներ. ձեռքի կաշվե պայուսակներ, կանա-

ցի կաշվե պայուսակներ. սպորտային պայու-

սակներ. կանացի ձեռքի պայուսակներ. պիտույ-

քատուփեր. ճամպրուկներ եւ ուղեպայուսակ-

ներ. դպրոցական կռնապայուսակներ, պորտ-

ֆելներ. դպրոցական պայուսակներ. կաշի եւ 

կաշվի նմանակումներ, այդ նյութերից պատ-

րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դա-

սերում. 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-

կարասի եւ սպասք (բացառությամբ ազնիվ մե-

տաղներից պատրաստվածների կամ դրանցով 

պատվածների). խոհանոցային սպասք եւ պա-

րագաներ սնունդ պատրաստելու համար, մեծ 

շշեր, թիակներ պաղպաղակի համար, քերիչներ, 

ոչ էլեկտրական հյութամզիչներ, խոհանոցային 

ձեռքի գործիքներ, ձվի կտրիչներ, ձու մանրաց-

նելու հարմարանքներ, գդալներ լապշայի հա-

մար, ոչ էլեկտրական խոհանոցային գործիք-

ներ. սանրեր եւ սպունգներ. խոզանակներ (բա-

ցառությամբ ներկարարական վրձինների). խո-

զանակներ մաքրելու համար, մաքրող անձեռո-

ցիկներ. նյութեր խոզանակներ պատրաստելու 

համար. իրեր կարգի բերելու (հավաքելու, մաք-

րելու) համար. շվաբրներ, հատակամաքրիչներ, 

կոշիկի տեսքով հարմարանքներ հատակը քերե-

լու, փայլեցնելու, մաքրելու համար. մետաղա-

կան ճիլոպներ կաթսաների մաքրման եւ ողորկ-

ման համար. չմշակված կամ մասնակի մշակ-

ված ապակի (բացառությամբ շինարարական 

ապակու). ապակյա, ճենապակյա եւ կավե ամա-

նեղեն, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070932  (111) 12976

(220) 16.08.2007 (151) 23.06.2008

(181) 16.08.2017

(730) Անդալուս Ալշարկ Ջեներալ Թրեյդինգ 

(ԷլԷլՍի), AE

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, սեւ 

եւ սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուց-

կի. սիգարետներ, պապիրոսներ, սիգարներ։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070936  (111) 12977

(220) 16.08.2007 (151) 23.06.2008

(181) 16.08.2017

(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նա-

հանգ, US

(540) 

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 

ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, 

հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 

մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 

աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 

համեմունք. սառույց.

դաս 32. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ 

այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպե-
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լիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիք-

ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070951  (111) 12978

(220) 23.08.2007 (151) 23.06.2008

(181) 23.08.2017

(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

(540) 

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

եւ նյութեր։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070952  (111) 12979

(220) 23.08.2007 (151) 23.06.2008

(181) 23.08.2017

(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

(540) 

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

եւ նյութեր։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070953  (111) 12980

(220) 23.08.2007 (151) 23.06.2008

(181) 23.08.2017

(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

(540) 

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

եւ նյութեր։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070954  (111) 12981

(220) 23.08.2007 (151) 23.06.2008

(181) 23.08.2017

(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

(540) 

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

եւ նյութեր։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070955  (111) 12982

(220) 23.08.2007 (151) 23.06.2008

(181) 23.08.2017

(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

(540) 

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

եւ նյութեր։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080263  (111) 12983

(220) 24.03.2008 (151) 23.06.2008

(181) 24.03.2018

(730) «Հոկտեմբերյանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 

Արմավիրի մարզ, գյուղ Այգեւան, AM

(540) (554) 
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(511) (510)

դաս 21. շիշ, տարա.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20070601  (111) 12984

(220) 04.06.2007 (151) 23.06.2008

(181) 04.06.2017

(730) Մորնինգ Բլում Ն.Վ., AN

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, դեղին 

եւ սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-

րական գործունեություն գործարարության 

ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություն-

ներ. սննդամթերքի, լայն սպառման ապրանքնե-

րի, բժշկական, անասնաբուժական, հիգիենիկ 

պատրաստուկների, բուժական նպատակների 

համար դիետիկ նյութերի, մանկական սննդի, 

սպեղանալաթերի, վիրակապման նյութերի, բու-

ժական նպատակների համար սարքերի վաճա-

ռահանում մանրածախ կամ մեծածախ առեւտ-

րի ցանցի միջոցով.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ, հատ-

կապես՝ դեղատների ծառայություններ. դեղա-

գործության հարցերով խորհրդատվություն. 

բժշկական խորհրդատվություն։

(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20070978  (111) 12985

(220) 03.09.2007 (151) 23.06.2008

(181) 03.09.2017

(730) «Լանս» ՍՊԸ, Երեւան, Կոմիտասի 49, AM

(540) 

(511) (510)

դաս 35. կենցաղային ապրանքների առեւ-

տուր. շինանյութերի առեւտուր. համակարգչա-

յին տեխնիկայի առեւտուր. մեծածախ առեւտ-

րի հետ կապված միջնորդային ծառայություն 

(բացառությամբ բորսայինի).

դաս 37. համակարգիչների եւ տեխնիկա-

կան սարքավորումների տեղադրում եւ կարգա-

վորում.

դաս 39. ավտոտրանսպորտային ծառայու-

թյուններ.

դաս 42. գիտահետազոտական եւ փորձա-

կոնստրուկտորական աշխատանքների կազմա-

կերպում։

____________________

(210) 20071073  (111) 12986

(220) 26.09.2007 (151) 23.06.2008

(181) 26.09.2017

(730) Օյ Սինեբրյուխոֆֆ Աբ, FI

(540) 

(526) Բացի «SINEBRYCHOFF» եւ «ՍԻՆԵԲՐՅՈՒ-

ԽՈՖՖ» (ռուս.) անվանումներից մնացած բոլոր

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբ-

յեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կա-

պույտ, բաց եւ մուգ մոխրագույն, դեղին, սեւ եւ 

սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 33. ջին, ջինով կոկտեյլներ։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071074  (111) 12987

(220) 26.09.2007 (151) 23.06.2008

(181) 26.09.2017
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(730) Օյ Սինեբրյուխոֆֆ Աբ, FI

(540) 

(511) (510)

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-

ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-

ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադ-

րանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071075  (111) 12988

(220) 26.09.2007 (151) 23.06.2008

(181) 26.09.2017

(730) Օյ Սինեբրյուխոֆֆ Աբ, FI

(540) 

(511) (510)

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-

ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-

ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադ-

րանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071169  (111) 12989

(220) 16.10.2007 (151) 23.06.2008

(181) 16.10.2017

(730) Ամերիքն-Սիգրեթ Քամփնի (Օվերսիզ) Լի-

միթիդ, CH

(310) 2007712736  (320) 02.05.2007  (330) CH

(540) 

(511) (510)

դաս 34. ծխախոտ. ծխախոտային արտադ-

րանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, վա-

ռիչներ, լուցկի։

(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20071200  (111) 12990

(220) 24.10.2007 (151) 23.06.2008

(181) 24.10.2017

(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նա-

հանգ, US

(540) 

(526) Բացի «COLGATE» բառից մնացած բոլոր

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբ-

յեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր,դեղին, 

բաց եւ մուգ կապույտ, սպիտակ, սեւ եւ վարդա-

գույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 3. ատամի փոշիներ եւ մածուկներ։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071201  (111) 12991

(220) 24.10.2007 (151) 23.06.2008

(181) 24.10.2017

(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նա-

հանգ, US
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(540) 

(526) Բացի «COLGATE» բառից մնացած բոլոր

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբ-

յեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, բաց եւ 

մուգ կապույտ, սպիտակ, սեւ եւ դեղին գունա-

յին համակցությամբ։
(511) (510)

դաս 3. ատամի փոշիներ եւ մածուկներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071248  (111) 12992

(220) 06.11.2007 (151) 23.06.2008

(181) 06.11.2017

(730) «Թաժ» ՍՊԸ, Երեւան, Բագրատունյաց 20, 

բն. 1, AM

(540) 

(511) (510)

դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ. մաքր-

ման հեղուկներ, մասնավորապես հախճասալի 

եւ սանտեխնիկայի մաքրման հեղուկներ. շամ-

պուն. լվացքի պատրաստուկներ, մասնավորա-

պես լվացքի փոշիներ. ձեռքի օճառ, ձեռքեր լվա-

նալու հեղուկներ։

(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20071319  (111) 12993

(220) 23.11.2007 (151) 23.06.2008

(181) 23.11.2017

(730) «Սմարթ սիսթեմս» ՍՊԸ, Երեւան, Հ. Ներ-

սիսյան 6, AM

(540) 

(511) (510)

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխա-

կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիա-

կան, օպտիկական, կշռման, չափման, ազդան-

շանման, հսկման (ստուգման), փրկության եւ ու-

սուցման սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականու-

թյան հաղորդման, միացման, փոխակերպման, 

կուտակման, կարգավորման կամ վերահսկման 

սարքեր եւ գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի 

գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման 

սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայ-

նագրման սկավառակներ. առեւտրի ավտոմատ-

ներ եւ կանխավճարով աշխատող ապարատնե-

րի մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատ-

ներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 

մշակման սարքավորումներ եւ համակարգիչ-

ներ. կրակմարիչներ. մասնավորապես՝ համա-

կարգչային ծրագրային արտադրանք, համա-

կարգչային սարքավորումներ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. ապրանքավարկային գոր-
ծառնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ.

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական 
ծառայություններ եւ հետազոտություններ եւ 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումներ եւ հետազոտություն-
ներ. համակարգչային ապարատների եւ ծրագ-
րերի մշակում եւ կատարելագործում. մասնա-
վորապես՝ համակարգչային ծրագրային ապա-
հովում, համակարգչային ապարատային ապա-
հովում։

____________________

(210) 20071362  (111) 12994

(220) 04.12.2007 (151) 23.06.2008

(181) 04.12.2017

(730) «Թաժ» ՍՊԸ, Երեւան, Բագրատունյաց 20, 

բն. 1, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ. մաքր-

ման հեղուկներ, մասնավորապես հախճասալի 
եւ սանտեխնիկայի մաքրման հեղուկներ. շամ-
պուն. լվացքի պատրաստուկներ, մասնավորա-
պես լվացքի փոշիներ. ձեռքի օճառ, ձեռքեր լվա-

նալու հեղուկներ։

(740) Ա. Պետրոսյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

49

ՄԱՍ 1

49

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 7 

2 5 . 0 7 . 2 0 0 8

Տեղեկություններ հանրահայտ ճանաչված 
ապրանքային նշանների մասին

(111) 25   

(151) 10.06.2008

(152) 01.01.2000

(730) «Երեւանի գարեջուր» ՓԲԸ,

 Երեւան, Ադմ. Իսակովի 8, AM

(510, 511) 

 դաս 32. գարեջուր։

(540) 

ԿԻԼԻԿԻԱ 
KILIKIA

КИЛИКИЯ
_______________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

50

ՄԱՍ 1

50

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 7 

2 5 . 0 7 . 2 0 0 8

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

3846   13.05.2018  Բերգեր Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, SG   
4266   08.05.2018  "Ռոյալ-Արմենիա" ՀՁ ՍՊԸ

      Երեւան, Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26, բն. 38, AM

4286   11.12.2017  "ՖՄ Մեդիա գրուփ" ՓԲԸ, RU

4308   24.06.2018  Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

4309   01.07.2018  Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես Սթարբաքս 

      Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի նահանգ, US

4311   03.07.2018  Վարշավսկիե Զակլադի Ֆարմասյուտիչնե "Պոլֆա" 

      Սպոլկա Ակցիժնա, PL

4325   03.04.2018  Դաիչի Սանկյո Քամփնի, Լիմիթիդ, JP

4352   01.07.2018  Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

4359   01.04.2018  ՓՓԳ Ինդասթրիզ Օհայո, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

4362   22.05.2018  Շերաթոն Ինթերնեյշնլ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

4363   10.06.2018  Օփել Էյզենախ ԳմբՀ, DE

4367   24.06.2018  Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

4438   30.07.2018  Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP

4439   12.08.2018  Ամերիքն-Սիգրեթ Քամփնի (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, CH

4470   09.06.2018  Գ.Դ. Սըրլ ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

4476   25.08.2018  "Ջինջ" ՍՊԸ, Երեւան, Վարդանանց փակ. 8, AM

4534   09.10.2018  Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու  (Բրենդս) Ինք., US

4565   23.04.2018  Սոգրապե Վինհոս, Ս.Ա., PT

4566   07.07.2018  Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու  (Բրենդս) Ինք., US

4597   13.05.2018  ՍԹՄայքրոէլեքթրոնիքս, Ինք., US

4598   13.05.2018  ՍԹՄայքրոէլեքթրոնիքս Ն.Վ., NL

4600   13.07.2018  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

4635   09.06.2018  Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

4640   03.07.2018  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

4641   11.08.2018  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

4642   18.08.2018  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

4721   05.10.2018  Օփել Էյզենախ ԳմբՀ, DE

4736   03.07.2018  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

4737   03.07.2018  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

4786   29.10.2018  Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու  (Բրենդս) Ինք., US

4787   29.10.2018  Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու  (Բրենդս) Ինք., US

4788   29.10.2018  Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու  (Բրենդս) Ինք., US

4879   03.11.2018  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

4882   23.12.2018  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

5020   21.01.2019  ՔԲՍ Բրոդքասթինգ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

5021   21.01.2019  ՔԲՍ Բրոդքասթինգ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

5216   23.02.2019  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

 (111)

Գրանցման

համարը

(186)

Երկարաձգված 

ժամկետը

(730)

Նշանի սեփականատերը, 

հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

УКАЗАТЕЛИ
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

УКАЗАТЕЛИ
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ՄԱՍ 1
 

52

№ 7
2 5 . 0 7 . 2 0 0 8

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01C 3/00 2116 A2

B21D 22/20 2115 A2

C05F 3/00 2116  A2

C12G 3/00 2117  A2

F02B 75/00 2118  A2

F27D 11/06 2119  A2

G01K 7/16 2120  A2

H02M 7/02 2121  A2

H03M 1/00 2122  A2

H03M 7/00 2122  A2

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի համարը

Номер  патента
ՄԱԴ

МПК
E01C 1/00  146 U

G03B 42/00  147 U

H05G 1/00  147 U

Արդյունաբերական նմուշների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на промышленные образцы

Արտոնագրի համարը

Номер  патента
ԱՆՄԴ

МКПО

09-01  193 S

09-01  194 S

09-01  195 S



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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ՄԱՍ 1
 

54

№ 7 
2 5 . 0 7 . 2 0 0 8

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի եւ ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 եւ լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No   779

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 9935

73 (1) Զիջող  Մասթր Բեւրիջ Ինդասթրիզ Փթե Լթդ.

MASTER BEVERAGE INDUSTRIES Pte Ltd., 

9 Temasek Boulevard 31-03, Suntec Tower 2, 

038989 Singapore, SG

73 (2) Ստացող  Օբշչեստվո ս օգրանիչենոյ 

օտվետստվենոստյու "ՏՎՄ-տրեյդ"

OBSCHESTVO S OGRANITCHENOY 

OTVETSTVENOSTYU  "TVM-TRADE", 

Sevanskaya ul., d. 15, 115516, Moskva, Russia, 

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն

Գրանցված է                           29.05.2008
_______________________

Գրանցում No  780

Ապրանքային նշանի զիջում

 (11) Վկայական No 4274

 73 (1) Զիջող Ֆիլիփ Մորիս Հանգըրի Լթդ.

 PHILIP MORRIS HUNGARY Ltd., 3300 Eger, 

Bervai u. 15, Hungary, HU

73 (2) Ստացող Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա.

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland, CH

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն

Գրանցված է                           29.05.2008
_______________________

Գրանցում No 781

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 10216

73 (1) Զիջող  Միշն Ֆարմակալ Քամփնի, Տեխաս 

նահանգի կորպորացիա

MISSION PHARMACAL COMPANY, 10999 IH 10 

West, Suite 1000, San Antonio, Texas 78230, USA, US

73 (2) Ստացող  Բայեր Հելթքեյր ԼԼՔ, 

Դելավերի նահանգ

BAYER HEALTHCARE LLC, a Delaware company, 

36 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-1910, 

USA, US

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն

Գրանցված է                           02.06.2008
_______________________

Գրանցում No 782

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 5104

73 (1) Զիջող   "Պիցցա դի Ռոմա" ՍՊԸ

Երեւան, Չելյուսկինցիների 62, AM

73 (2) Ստացող   "Պավիմեկս" ՍՊԸ

Երեւան, Գորվետկա 4, AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն

Գրանցված է                           02.06.2008
_______________________

Գրանցում No  783

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  10913

73 (1) Զիջող "Պիցցա դի Ռոմա" ՍՊԸ

Երեւան, Չելյուսկինցիների 62, AM

73 (2) Ստացող  "Պավիմեկս" ՍՊԸ

Երեւան, Գորվետկա 4, AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն

Գրանցված է                            03.06.2008
_______________________

Գրանցում No  784

Ապրանքային նշանի զիջում



55

ՄԱՍ 1
 

55

№ 7 
2 5 . 0 7 . 2 0 0 8

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(11) Վկայական No  10914

73 (1) Զիջող  "Պիցցա դի Ռոմա" ՍՊԸ

Երեւան, Չելյուսկինցիների 62, AM

73 (2) Ստացող  "Պավիմեկս" ՍՊԸ

Երեւան, Գորվետկա 4, AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն

Գրանցված է                          03.06.2008
_______________________

Գրանցում No  785

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 10915

73 (1) Զիջող   "Պիցցա դի Ռոմա" ՍՊԸ

Երեւան, Չելյուսկինցիների 62, AM

73 (2) Ստացող   "Պավիմեկս" ՍՊԸ

Երեւան, Գորվետկա 4, AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն

Գրանցված է                           03.06.2008
_______________________

Գրանցում No 786

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 11690

73 (1) Զիջող   Ասպրիոմ Ինվեսթմենթս Լիմիթիդ

ASPRIOM INVESTMENTS LIMITED, Annis 

Komninis, 29A P.C. 1061, Nicosia, Cyprus, CY

73 (2) Ստացող Յունիլեւր Ն.Վ.

UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 

the Netherlands,

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն

Գրանցված է                            04.06.2008
_______________________

Գրանցում No   787
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No  12908, 12909
73 (1) Զիջող   Անհատ ձեռնարկատեր 
Հարություն Պողոսյան
Վանաձոր, Ուսանողական 5/30, AM
73 (2) Ստացող   "Հար-Սուր" ՍՊԸ
Սպիտակ, Տեր-Սիմոնյան 21, AM
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն

Գրանցված է                           05.06.2008

_______________________

Գրանցում No  788

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 4132, 4055, 5428, 5726, 7934

73 (1) Զիջող  Չուփա Չուփս Ս.Ա.ՈՒ.

CHUPA CHUPS S.A.U., 

WTC Almeda Park 2, Placa de la Pau, s/n., 08940 

Cornella de Llobregat, Barcelona, Spain, ES

73 (2) Ստացող   Պերֆետի Վան Մելլե Ս.պ.Ա.

PERFETTI VAN MELLE S.p.A., Via XXV Aprile 7, 

20020 Lainate (MI) Italy, IT

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն

Գրանցված է                           09.06.2008

_______________________

Գրանցում No  789

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 1347

73 (1) Զիջող  Դ. Բայֆորդ ընդ Քամփնի Լիմիթիդ

D. BYFORD & COMPANY LIMITED, Blackbird 

Mills Abbey Lane, Leicester England, GB

73 (2) Ստացող Դոնալդ Բայֆորդ ընդ 

Սանզ ՍԴՆ. ԲՀԴ.

DONALD BYFORD & SONS SDN. BHD.,  53A 

Jalan SS21/1A, Damansara Utama, 47400 

Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, 

Malaysia, MY

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն

Գրանցված է                           10.06.2008

_______________________

Գրանցում No 790

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 4494

73 (1) Զիջող   Արմավիրի "Սարդարապատ 

պահածոների գործարան" ԲԲԸ

Արմավիր, Շահումյան 9, AM

73 (2) Ստացող   Արմավիրի պահածոների 

գործարան "Նյու Վեյվ" ՍՊԸ

Արմավիր, Շահումյան 9, AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն

Գրանցված է                           11.06.2008

_______________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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 

 997 27.11.2007

1055 16.12.2007

1375 19.12.2007

1376 19.12.2007

1610 16.12.2007

1757 16.11.2007

1758 15.11.2007

1759 15.11.2007

1822 22.12.2007

1825 07.12.2007

1980 18.12.2007

Արտոնագրի

համարը

Номер
патента

1993 21.12.2007

1997 30.11.2007

1999 11.12.2007

2000 15.12.2007

2013 21.12.2007

2020 06.12.2007

2050 14.12.2007

2052 11.12.2007

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на промышленные образцы

(за неуплату годовых госпошлин)

42  S  09.12.2007

44  S  09.12.2007

46  S  09.12.2007

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի 

համարը

Номер 
патента

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանների գրանցման գործողությունը վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին

Сведения
о досрочном прекращении действия регистрации товарных знаков

Գործողության 
դադարեցման թվականը

Дата прекращения 
действия 

Վկայագրի 
համարը

Номер
удостоверения

6789  10.06.2008

7002      10.06.2008

        (մասնակի՝ միայն 33-րդ 

        դասի ապրանքների համար)

5911               23.06.2008
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Արտոնագրատիրոջ անվան, ազգանվան, հայրանվան (անվանման) եւ (կամ) բնակության 

(գտնվելու վայրի) հասցեի փոփոխության մասին

Գյուտի №1049 արտոնագրի արտոնագրատիրոջ անվանումը փոփոխվել է՝ Սանոֆի-Ավենթիս։ 

Օգտակար մոդելի №79U արտոնագրի արտոնագրատիրոջ անվանումը եւ հասցեն փոփոխվել են՝ 

Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու «Օբյեդինյոննիե Պիվովարնի Հեյնեկեն»,  Россия, 

193230, г. Санкт-Петербург, ул.Тельмана, дом 24, лит. «А»։

Գյուտերի № 455, 481, 496, 529 արտոնագրերի արտոնագրատիրոջ  անվանումը եւ հասցեն փոփոխվել 

են՝ Շայր Քենըդը Ինք., 2250 Alfred-Nobel Blvd., Suite 500, Ville Saint-Laurent, Quebec H4S 2C9.

СВЕДЕНИЯ

Об изменении имени, фамилии, отчества (наименования) и (или) адреса места 
проживания (местонахождения)

Наименование  владельца патента  №1049 на изобретение изменено на Санофи-Авентис.

Наименование  и адрес владельца патента №79U на полезную модель изменены на Общество 

с ограниченной ответственностью  «Объединенные Пивоварни Хейнекен», Россия, 193230, г.Санкт-

Петербург, ул.Тельмана, дом 24, лит. «А».

Наименование  и адрес владельца патентов  №455, 481, 496, 529  на изобретения изменены на 

Шайр Канада Инк., 2250 Alfred-Nobel Blvd., Suite 500, Ville Saint-Laurent, Quebec H4S 2C9.
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Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся 
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9

11 номер патента
13 код вида документа
 A1 основной патент на изобретение
 А2 предварительный патент на изобретение
 В2 патент на изобретение, ранее защищенное предварительным 
  патентом РА
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 приоритет по дате поступления дополнительных материалов
24 дата начала действия прав, представляемых патентом 
31 номер первой заявки
32 дата подачи первой заявки
33 код страны подачи первой заявки
42 дата представления заявки для всеобщего ознакомления
44  дата публикации сведений о предварительном патенте
45 дата публикации сведений обосновном 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
65 номер ранее опубликованного патентного документа
71 заявитель, код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перехода 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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(51) (2006) (11) 2115 (13) A2
B21D 22/20 

(21) AM20070138 (22) 13.12.2007
(42) 01.02.2008
(71) "Ереванский государственный университет" 
государственная некоммерческая организация  
(AM), Эрнест Назарян (AM)
(72) Эрнест Назарян  (AM), Милета Аракелян  
(AM), Армен Маркосян  (AM), Наджмеддин 
Араб (IR)
(73) "Ереванский государственный университет" 
государственная некоммерческая организация, 
0025, Ереван, Алек Манукян 1  (AM), Эрнест На-
зарян, 0079, Ереван, А. Микоян 2, кв. 23 (AM)
(54) Способ изготовления стаканообразных 

деталей с круглым отверстием на днище
(57) Изобретение относится к изготовлению де-
формационной обработкой из листового метал-
ла деталей с круглым отверстием на днище. 

Согласно способу изготовления стаканоо-
бразных деталей с круглым отверстием на дни-
ще из листового металла вырезают круглую за-
готовку, затем подвергают её глубокой вытяж-
ке. До глубокой вытяжки в середине заготовки 
вырубают круглое отверстие с определяемым с 
помощью формулы диаметром, который мень-
ше, чем требуемый диаметр отверстия на дни-
ще детали. Вышеуказанная формула верна в 
пределах, удовлетворяющих определённому 
выражению.

Уменьшается расход листового металла, 3 ил.
___________________

(51) (2006) (11) 2116 (13) A2
C05F 3/00 
A01C 3/00

(21) AM20070135 (22) 10.12.2007
(42) 01.02.2008
(71) Меружан Багдасарян (AM)
(72) Меружан Багдасарян  (AM), Стёпа Маргарян  
(AM), Офелья Оганесян (AM)
(73) Меружан Багдасарян, 0048, Ереван, 
Норашен 38, кв. 11 (AM)
(54) Установка для переработки органиче-

ских отходов

(57) Изобретение относится к сельскохозяйст-
венному машиностроению, в частности, к обра-
ботке навоза для получения органического 
удобрения и биогаза.  В теплоизолирующей 
камере размещены разделенные теплопро-
водной стенкой и имеющие устройства подачи 
исходного материала и выгрузки обработанного 
материала внутренняя - аэробная и охваты-
вающая ее наружная - анаэробная камеры. 
Внутренняя камера в вертикальном направлении 
разделена на отдельные зоны, днище каждой 
из которых состоит из двух вращающихся 
частей. Слои массы посредством вращающихся 
днищ перемешиваются и перемещаются на 
следующую ступень. Анаэробная камера имеет 
установленный в днище цилиндрический пово-
ротный выводитель для вывода осажденного 
твердого удобрения, и установленные в верх-
ней части сифон для вывода масляных частиц 
и систему газового смешивания жидкости.        
Верхняя часть теплоизолирующей камеры 
выполнена откидной. 

Повышается эффективность установки, 4 ил..
___________________

(51) (2006) (11) 2117 (13) A2
C12G 3/00 

(21) AM20070132 (22) 05.12.2007
(42) 01.02.2008
(71) Артавазд Тограмаджян  (AM), Ара  Тогра-
маджян (AM)
(72) Артавазд Тограмаджян (AM)
(73) Артавазд Тограмаджян, 002, Ереван, 
Московян 28, кв.140  (AM), Ара Тограмаджян, 
0070, Ереван, Нар-Дос 69/1 (AM)
(54) Бальзам по Тограмаджяну
(57) Бальзам содержит корень солодки , гвоз-
дику, перец душистый, имбирь,  перегородку 
плодов орешины обыкновенной , скорлупу пло-
дов лещины обыкновенной, кору дуба, семена 
редьки, семена моркови ), перец, коровяк ле-
карственный  (цветы), душицу  (цветы и лис-
тья), цветы липы, мед и водно-спиртовую жид-

Сведения о выданных патентах
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кость – остальное до крепости 40%. Компонен-
ты бальзама используются при следующем со-
отношении (мас.%): корень солодки -0,1000-0,-
2000, гвоздика - 0,0350-0,0450, перец душистый 
- 0,0350-0,0400, имбирь - 0,3500-0,4500, перего-
родка плодов орешины обыкновенной  - 0,1750-
0,2250, скорлупа плодов лещины обыкновенной  
- 0,3000-0,4000,  кора дуба  - 0,0750-0,1250, се-
мена редьки  - 0,2500-0,3500, семена моркови 
- 0,1000-0,2000, перец - 0,0175-0,0190, коровяк 
лекарственный  (цветы) - 0,1500-0,2500, души-
ца  (цветы и листья) - 0,1500-0,2000, цветы ли-
пы  -0,1500-0,2500, мед - 10,0000-12,5000 и во-
дно-спиртовая жидкость – остальное.

Обеспечивается получение бальзама.
___________________

(51) (2006) (11) 2118 (13) A2
F02B 75/00 

(21) AM20070133 (22) 05.12.2007
(42) 07.01.2008
(71) Альберт Аракелян  (AM), Юрик Арутюнян (AM)
(72) Альберт Аракелян  (AM), Юрик Арутюнян (AM)
(73) Альберт Аракелян  (AM), Юрик Арутюнян (AM)
(54) Двигатель внутреннего сгорания
(57) Изобретение относится к двигателям вну-
треннего сгорания, в частности к их кривошип-
но-шатунному механизму.

Двигатель внутреннего сгорания имеет кор-
пус, цилиндр, поршень и шатун поршня, а также 
выходной вал. Двигатель дополнительно име-
ет подпружиненный дугообразный рычаг, кото-
рый установлен с возможностью вращения во-
круг своего одного конца, шарнирно присоеди-
нённого к корпусу, а другой конец дугообразного 
рычага шарнирно присоединён к шатуну порш-
ня. Выходной вал выполнен в виде рычажного 
вала, который расположен так, чтобы один из 
его рычагов периодически входил в контакт с 
дугообразным рычагом, при этом в момент их 
контакта продольная ось рычага рычажного ва-
ла с шатуном поршня составляет угол пример-
но 90 градусов.

Повышается КПД двигателя, 2 ил.
(74) Р. Манасерян

___________________

(51) (2006) (11) 2119 (13) A2
F27D 11/06 

(21) AM20070104 (22) 08.10.2007
(42) 07.01.2008
(71) "Государственный инженерный университет 
Армении" государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Жан Давидян  (AM),  Паргев  Манукян  (AM), 
Норик Петросян (AM)
(73) "Государственный инженерный университет 
Армении" государственная некоммерческая ор-
ганизация, 0009, Ереван, Терьян 105 (AM)
(54) Индукционная канальная печь
(57) Изобретение относится к металлургии и ли-
тейному производству, в частности – к печам не-
прерывного литья меди.

Печь содержит канальную ванну, магнито-
провод и обмотку, подключенную к источнику пе-
ременного тока. Ванна выполнена тороидаль-
ной. Магнитопровод пропущен через осевое от-
верстие ванны, а обмотка расположена вне зо-
ны нагрева печи.

Повышаются к.п.д., надежность обмотки и 
равномерность нагрева металла, 2 ил.

___________________

(51) (2006) (11) 2120 (13) A2
G01K 7/16

(21) AM20070115 (22) 31.10.2007
(42) 07.01.2008
(71) "Государственный инженерный универси-
тет Армении" государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Аршак Шахгамян  (AM),  Наира Шахгамян (AM)
(73) "Государственный инженерный университет 
Армении" государственная некоммерческая ор-
ганизация, 0009, Ереван, Терьян 105 (AM)
(54) Измеритель-преобразователь разности 

температур
(57) Изобретение относится к измерительной 
технике и может быть использовано в системах 
водоснабжения для измерения разности темпе-
ратур горячей и холодной воды.

 Измеритель-преобразователь разности 
температур содержит последовательно присо-
единенные ко входу стабилизатора тока термо-
преобразователи сопротивления, которые сое-
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динены трехпроводной линией связи таким об-
разом, что их первые токовые клеммы соеди-
нены между собой и подключены к общей точке 
измерительной схемы, вторые токовые клеммы 
подключены к источнику тока, а потенциальны-
е клеммы через резисторы соединены с сумми-
рующим входом операционного усилителя, ко-
торый через резистор обратной связи подклю-
чен к выходу.

Упрощается конструкция измерителя-преоб-
разователя, повышается точность работы, 1 ил.

___________________

(51) (2006) (11) 2121 (13) A2
H02M 7/02 

(21) AM20070136 (22) 11.12.2007
(42) 01.02.2008
(71) Борис Мамиконян  (AM), Ваграм Мурадян  
(AM), Лерник Тоноян (AM)
(72) Борис Мамиконян  (AM), Ваграм Мурадян  
(AM), Лерник Тоноян (AM)
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, Н. Шнора-
ли 25, кв. 24  (AM), Ваграм Мурадян, 3103, Гюм-
ри, Щедрин 10, кв. 21   (AM),  Лерник  Тоноян,  
3125, Гюмри, Моцарт 16 (AM)
(54) Источник электропитания постоянно-

го тока
(57) Изобретение относится к преобразующим 
устройствам переменного тока в постоянный, 
в частности – ко вторичным источникам элек-
тропитания, в которых осуществляется проме-
жуточное преобразование постоянного напря-
жения, и может быть использовано в автомати-
ке, вычислительной и измерительной техниках, 
в энергетике и в быту.

Электронный ключ, шунтирующий подклю-
ченный в цепи зарядки фильтрирующего 
конденсатора электропитания токоогра-
ничительный резистор, выполнен в виде 

двухполюсного статического индукционного 
транзистора, управление которым осуществлено 
при помощи напряжения цепи «стабилитрон-
резисторный делитель напряжения», парал-
лельно подключенной к фильтрационному 
конденсатору.

Упрощается конструкция устройства, сокра-
щаются внутренние потери энергии, 1 ил.

___________________

(51) (2006) (11) 2122 (13) A2
H03M 7/00 
H03M 1/00

(21) AM20070114 (22) 31.10.2007
(42) 07.01.2008
(71) "Государственный  инженерный  университет  
Армении" государственная  некоммерческая 
организация (AM)
(72) Варужан Акопян  (AM), Мушег Вайрадян  
(AM), Арман Ватян (AM)
(73) "Государственный инженерный университет 
Армении" государственная некоммерческая ор-
ганизация, 0009, Ереван, Терьян 105 (AM)
(54) Способ преобразования кода в посто-

янный сигнал и устройство для его осу-
ществления

(57) Изобретение относится к измерительной 
и вычислительной технике и может быть ис-
пользовано в высокоточных аналого-цифро-
вых  преобразователях  различных  автомати-
ческих систем.

Способ обеспечивает повышенную точность 
и скорость преобразования благодаря исклю-
чению необходимости фильтрации выходно-
го сигнала.

Упрощается  устройство,  осуществляющее 
способ, создается возможность его применения 
в пьезоэлектронных системах управления 
растровой микроскопии, 2 ил.

___________________



ПОЛЕЗНЫЕ 
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ 
МОДЕЛИ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 U патент на полезную модель
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 приоритет по дате поступления дополнительных материалов 
31 номер первой заявки
32 дата подачи первой заявки
33 код страны подачи первой заявки 
45 дата публикации сведений о патенте на полезную модель
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название полезной модели
56 источники информации 
57 реферат
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
71 заявитель, код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перехода 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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(51) (2006) (11) 146 (13) U
E01C 1/00 

(21) AM20070129U (22) 23.11.2007
(71) Аветик Аветисян (AM)
(72) Аветик Аветисян (AM)
(73) Аветик Аветисян, 0056, Ереван, Львовян 3, кв. 
9 (AM)
(54) Транспортная развязка
(57) Транспортная развязка предназначена для 
облегчения трехрядного движения по любому 
направлению на первом и втором скрещивающихся 
автодорогах. Развязка включает верхний, средний и 
нижний конструктивные уровни, участки межуровневых 
переходов и участки правого поворота транспортных 
средств, движущихся по каждому направлению. 
Участки правого поворота расположены в первом 
ряду справа. Оба ряда прямого движения на первой 
автодороге проходят по конструктивному среднему 
уровню, а на второй автодороге один – по нижнему, а 
встречный – по конструктивному верхнему  уровню. 
Ряды прямого движения по любому направлению 
– вторые справа. Оба ряда левого поворота на 
первой автодороге проходят по конструктивному 
нижнему уровню, а на второй автодороге один – по 
нижнему, а встречный – по конструктивному верхнему 
уровню. Ряды левостороннего движения по любому 
направлению – третьи справа.

Обеспечивается непрерывный поток транспорт-
ных средств, поворачивающихся налево, 4 ил.

___________________

Сведения о выданных патентах

(51) (2006) (11) 147 (13) U
G03B 42/00 
H05G 1/00

(21) AM20080066U (22) 27.05.2008

(71) Мартирос Лорикян  (AM), Айк  Лорикян (AM)
(72) Мартирос Лорикян  (AM), Айк  Лорикян (AM)
(73) Мартирос Лорикян, 0033, Ереван, В.Амбарцумян 

14, кв.18  (AM), Айк Лорикян, 0033, Ереван, В.Амбар-

цумян 14, кв.18 (AM)

(54) Электроннооптический преобразователь 
лучевого изображения

(57) Полезная модель относится к устройствам на-

блюдения изображения, полученного с помощью 
рентгеновского, нейтронного и других ионизирующих 
излучений, может быть использовано в производстве 
и медицине с целью диагностики.

Преобразователь состоит из заключенного в со-
суд пластинчатого сцинтиллятора с фотокатодом, 
напыленным на поверхность одной из сторон, узел 
ускорения и фокусирования электронов и люмино-
форный экран. Устройство дополнительно снабжено 
диэлектрическим пористым слоем и металлической  
сеткой, при этом диэлектрический пористый слой на-
несен на  поверхность фотокатода, металлическая  
сетка установлена на поверхности диэлектрическо-
го пористого слоя.

Повышается яркость и контрастность выходно-
го светового изображения , 1ил.

___________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ОБРАЗЦЫ



* изображения и совокупность существенных признаков промышленных 
 образцов смотри в соответствующем разделе на армянском языке

11 номер патента
13 код вида документа
 S патент на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата начала действия патента
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
57* совокупность существенных признаков
71 заявитель, код страны
72 автор, код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
промышленным образцам по стандарту ВОИС ST.80
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(51) 09-01 (11) 193 (13) S
(21) 20080004 (22) 04.03.2008
(31) 000789219-0001 (32) 07.09.2007 (33) EC
(71) "Д Кока Кола Компани" (US)
(72) Лейкт Джеймс Ардуик (US)
(73) "Д Кока Кола Компани" (US)
(74)  А. Галоян
(54) Бутылка

___________________

(51) 09-01 (11) 194 (13) S
(21) 20080003 (22) 27.02.2008
(31) 029/284,133  (32) 31.08.2007  (33) US
(71) "Д Кока Кола Компани" (US)
(72) Кери А. Девис (US), Скот К. Биондич (US), 

Сведения о выданных патентах

Дениел Янг-Ду Чанг (US), Майкл Антонио 
Бланшет-Рут (US), Жерем Натаниел Дамм (US)
(73) "Д Кока Кола Компани" (US)
(74)  А. Галоян
(54) Бутылка

___________________

(51) 09-01 (11) 195 (13) S
(21) 20080002 (22) 08.02.2008
(31) 000773619-0001  (32) 09.08.2007 (33) EC
(71) "Д Кока Кола Компани" (US)
(72) Галиманд Патрис (FR)
(73) "Д Кока Кола Компани" (US)
(74) А. Галоян
(54) Бутылка

___________________



69

ՄԱՍ 1
 

69

ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 7

2 5 . 0 7 . 2 0 0 8

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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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 7

2 5 . 0 7 . 2 0 0 8

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 Լիբիայի Արաբական 
 Ջամահիրիա
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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