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

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

(51) 2018.01 (11) 3226 (13) A
E04F21/00

(21) AM20170060 (22) 10.04.2017
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM) 
(54) Սալիկների շարվածքի հարթությունն ու 
դրանց միջև եղած հեռավորությունն ապա-
հովող սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարությանը, 
մասնավորապես՝ սալիկները տեղադրելու 
ժամանակ օգտագործվող սալիկների 
հարթությունն ապահովող բաժանարարին:

Սալիկների շարվածքի հարթությունն ու 
դրանց միջև եղած հեռավորությունն ապահովող 
սարքն ունի պտուտակային անցքով բազմանիստ 
մամլիչ, կենտրոնական առանցքային պտուտակ 
և դրա ներքևի ծայրին կոշտ ամրացված 
բաժանարար թև, որի ծայրամասին երկու 
կողմից ուղղահայաց կոշտ ամրակցված է 
մեկական թև: Պտուտակի ներքևի ծայրին 
ամրակցված բաժանարարը գլան է: Մամլիչի 
վերին հատվածը վեցանիստ պրիզմա է, իսկ 
ստորին հատվածը՝ գլան: Պտուտակի վերևի 
ծայրը կատարված է փոքր նիստերը կորացված 
ուղղանկյուն զուգահեռանիստի տեսքով, 
որին էլ ամրակցված է վեցանիստ պրիզման: 
Սուր ծայրերով երկթև բռնակի երկայնական 
առանցքն ուղղված է գլանաձև բաժանարարի 
ներքևի երկու համառանցք թևերի ուղղությամբ: 
Բռնակի յուրաքանչյուր թևը հնգանիստ պրիզմա 
է: Երկթև բռնակով վեցանիստ պրիզմայի վերևի 
հիմքի վրա կատարված են ժամացույցի սլաքի 
շարժման ուղղությունը պատկերող սլաքաձև 
ծայրերով մեկական աղեղնաձև փորվածքներ, 
իսկ կենտրոնական հատվածում կատարված է 
բռնակի երկու թևերին ուղղահայաց ուղղանկյուն 
պրիզմայաձև խորացում։

Ապահովվում է սալիկների բաժանարարի 
բազմակի օգտագործումը, ընդլայնվում են 
բաժանարարի կիրառման բազմաֆունկցիոնալ 
հնարավորությունները, 104 նկ.:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3227 (13) A
E05B9/00

(21) AM20170065 (22) 14.04.2017
(72) Ալբերտ Սրապիոնի Պողոսյան (AM), Սուրեն 
Ալբերտի Պողոսյան (AM) 
(73) Ալբերտ Սրապիոնի Պողոսյան, 0088, 
Երևան, Շիրազի 20, բն. 30 (AM), Սուրեն 
Ալբերտի Պողոսյան, 0088, Երևան, Շիրազի 20, 
բն. 30 (AM) 
(54) Ներդրովի փականքի գաղտնիության 
գլանային մեխանիզմ
(57) Ներդրովի փականքի գաղտնիության 
գլանային մեխանիզմն ունի իրան, իրանի 
մեջ երկու կողմից անշարժ ամրակցված 
թմբկագլաններ, որոնց  մեջ  պտտվելու  
հնարավորությամբ տեղակայված  է  միջուկ: 
Միջուկի ճակատային  հարթ  մակերևույթի  և  
ամրակցող  օղակի  արանքում տեղադրված է  
իր առանցքի շուրջը ազատ պտտվող մխված 
օղակ: Մեխանիզմը լրացուցիչ ունի միջուկի վրա 
ամրակցված լծակ, որի կողմնային մակերևույթին 
արված է կիսաօղակաձև հանվածք, լծակի 
և թմբկագլանի արանքում՝ միջուկի վրա, 
ազատ պտտվելու հնարավորությամբ 
տեղակայված է սկավառակ: Սկավառակը 
իր կողմնային մակերևույթի  վրա արված  
ելուստի կողերի հարթ մակերևույթներով 
փոխգործակցում է լծակի կիսաօղակաձև 
հանվածքի կողերի հարթ մակերևույթների հետ, 
իսկ մյուս կողմնային մակերևույթին արված 
կիսաօղակաձև հանվածքի կողերի հարթ 
մակերևույթների միջոցով փոխգործակցում է 
իրանի վրա կատարված ելուստի կողերի հարթ 
մակերևույթների հետ: Լծակի, սկավառակի և 
ելուստների հարթ մակերևույթները միջուկի 
պտտման առանցքի ուղղությամբ արված 
են այնպիսի անկյուններով, որ բանալիով 
միջուկը լծակի հետ երկու ուղղություններով 
պտտելիս, լծակի կողմնային մակերևույթին 
արված կիսաօղակաձև հանվածքի կողերի 
հարթ մակերևույթները սկավառակի 
ելուստի  և կողմնային մակերևույթին արված 
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կիսաօղակաձև հանվածքի կողերի հարթ 
մակերևույթների միջոցով հենվեն իրանի 
վրա ամրակցված  ելուստի կողերի հարթ 
մակերևույթներին՝ ապահովելով լծակի 
պտույտը միջուկի հետ միասին առնվազն 
450° անկյան տակ մեկ հենարանից մինչև 
մյուսը: Ելուստը իրանին ամրակցված է լծակի 
պտտման առանցքի ուղղությամբ այնպիսի 
անկյունով, որ հենման դիրքերում լծակի 
աշխատող ծայրամասը ուղղված լինի դեպի վեր 
իրանի ուղղաձիգ առանցքի նկատմամբ մինչև 
45° անկյան տակ: 

Բացառվում է փականքի նիգի տեղա-
փոխումը կողմնակի մեխանիկական ներգործու-
թյուններով ու միջոցներով, բարձրացվում է 
աշխատանքի հուսալիությունը, 3 նկ.:

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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



10

ՄԱՍ 1
 

10

№ 10/216 . 10 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 01-01 (11) 473  (13) S 
(21) 20180003  (22) 08.02.2018
(72) Ջուլիետա Ղազարյան (AM) 
(73) Ջուլիետա Սուրենի Ղազարյան, Երևան, 
Մամիկոնյանց 54 (AM) 
(54) Շաշկիի շոկոլադե խաղաքարեր՝ եռան-
կյ ան, օվալի, կաթիլի և քառանկյան տեսքով 
(4 տարբերակ)
(55) 

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20171513  (111) 28024
(220) 26.10.2017 (151) 10.10.2018
   (181) 26.10.2027
(730) Արմեն Պողոսյան, Երևան, Բուզանդի փ., 
շ. 1, բն. 4, AM 
(442) 16.11.2017
(540)  

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ, մասնավորապես՝ էլեկտրական 
կուտակիչներ. էլեկտրական փականներ. 
ազդանշանային սուլիչներ. էլեկտրական 
սարքեր գողությունները կանխելու համար. 
ապրանքների էլեկտրոնային բեռնա-
պիտակներ. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի 
ապարատներ (GPS). պայուսակներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. տեսախցիկներ 
երեխային հետևելու համար. տեսա-դայակ. 
արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության համար. սմարթ-ակնոցներ. 
սմարթ-ժամացույցներ. սմարթֆոնների պատ-
յաններ.

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. 
պարանոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար, մասնավորապես՝ 
որսապարկեր. դպրոցական պայուսակներ. 
ճամփորդական սնդուկներ. ուսափոկերով 
համակներ երեխաներ կրելու համար. 
թիկնապայուսակներ. դրամապանակներ. 
տնտեսական պայուսակներ. պայուսակներ 
ալպինիստների համար. տուրիստական 
պայուսակներ. ծովափի պայուսակներ. 
կանացի պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. 
ճամփորդական սնդուկներ. կռնապայուսակներ. 
բանալիների պատյաններ. կրեդիտ քարտերի 
պատյաններ (դրամապանակներ). ուղեբեռների 
հաշվեպիտակներ. անվավոր ճամպրուկներ. 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, 
մասնավորապես՝ վերնազգեստ. գոտիներ 
(ներքնազգեստ). բաճկոններ. բլուզներ. 
սվիտերներ. պուլովերներ. բաճկոններ 
(հագուստ):

____________________

(210) 20171595  (111) 28025
(220) 17.11.2017 (151) 10.10.2018
   (181) 17.11.2027
(730) Լիլիթ Ղազարյան, ք. Սպիտակ, 
Վանաձորի խճ. 4 տ., AM 
(442) 16.02.2018
(540)  
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(526) «BRANDING» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, սպիտակ և կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ, բրենդինգի ծառայու-
թյուններ, այն է՝ բրենդի վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, բրենդի ստեղծման 
ծառա յություններ, ռեբրենդինգ, այն է՝ ակտիվ 
մարքեթինգային ռազմավարություն, որն իր մեջ 
ներառում է բրենդի փոփոխմանն ուղղված մի 
շարք գործողություններ:

____________________

(210) 20171605  (111) 28026
(220) 20.11.2017 (151) 10.10.2018
   (181) 20.11.2027
(730) «Դ նեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենց 44-7, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

(526) «ALCO», «TOUR» և «ARMENIA» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կարմիր 
և բոսորագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործակալու-
թյունների ծառայություններ. չվերթների 
ամրագրում. հանգստի կազմակերպում. 
տուրիստական ուղեգրերի փաթեթների 
տրամադրում. տուրիստական տեղեկա-
տվության տրամադրում. աջակցու-
թյուն չվերթների գրանցման և 
ճանա պարհորդությունների կազմակերպման 
հարցերում. տուրիստական էքսկուրսիաներ. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

____________________

(210) 20171684  (111) 28027
(220) 30.11.2017 (151) 10.10.2018
   (181) 30.11.2027
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ բրենդի:
____________________

(210) 20180055 (111) 28028
(220) 19.01.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 19.01.2028
(730) Արմեն Սարգսյան, Շիրակի մարզ, 
ք.Գյումրի, Հ 1 Մելքոնյան 3, բն. 12, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

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

դաս 29. պահածոյացված մրգեր, սառեցրած 
մրգեր, շաքարած մրգեր, մրգային պահածոներ, 
պահածոյացված հատապտուղներ.

դաս 31. ծառեր, թարմ հատապտուղներ, 
թարմ մրգեր, բույսեր, սածիլներ.
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դաս 35. արտաքին գովազդ, գովազդային 
նյութերի տարածում, ինտերնետ գովազդ 
համակարգչային ցանցում, դեղագործական 
միջոցների, անասնաբուժական և հիգիենիկ 
պատրաստուկների և բժշկական նշանակության 
նյութերի մեծածախ կամ մանրածախ վաճառք. 
գովազդային ծառայություններ (վճարել մեկ 
կտտոցով). 

դաս 44. այգեգործություն, գյուղա-
տնտեսական սարքավորանքի վարձույթ:

____________________

(210) 20180088 (111) 28029
(220) 24.01.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 24.01.2028
(730) Արմինե Բայրամյան, Երևան, Արաբկիր 
27, 1/6, բն. 9, AM 
(442) 16.04.2018
(540)  

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

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ:
____________________

(210) 20180161  (111) 28030
(220) 06.02.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 06.02.2028
(730) «Ին յան սթայլ» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 
56/28, AM 
(442) 16.02.2018

(540)  

(526) «HOTEL», «RESTAURANT» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցային տնտեսության 
կազմակերպում. ռեստորանների ծառայու-
թյուններ (հանրային սննդի  կազմակերպում):

____________________

(210) 20180183  (111) 28031
(220) 09.02.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 09.02.2028
(730) «Բիայնի 2015» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա 5, բն. 25, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 25. ներքնազգեստ. տրիկոտաժեղեն. 

զգեստներ. սպորտային տրիկոտաժեղեն. 
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ. հագուստ 
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ջերսիից. կոշիկ. բլուզներ. գլխանոցներ 
(հագուստ). խալաթներ. սվիտերներ. պուլո-
վերներ. շապիկներ. հագուստ. գլխարկներ. 
կոմբինեզոններ (հագուստ). պատրաստի 
հագուստ. բրիջիներ. տաբատներ. վերնա-
զգեստներ. շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. 
մանտո:

____________________

(210) 20180287 (111) 28032
(220) 01.03.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 01.03.2028
(730) ՖրիմենթլՄեդիա Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.03.2018
(540)  

(511) 
դաս 38. հեռարձակում.  հեռուստա-

հեռարձակում.  ռադիոհեռարձակում.  արբան-
յակային հեռուստահեռարձակում.  մալուխային 
հեռուստահեռարձակում.  հեռախոսակապ.  
ինտերակտիվ հեռախոսակապի տրամա-
դրման ծառայություններ.  հեռախոսային 
հաղորդագրությունների փոխանակման 
ծառա յություններ.  հաղորդակցություն 
ռադիո ալիքների, հեռախոսի, համացանցի, 
համաշ խարհային ցանցային համակարգի, 
մալուխի, արբանյակի, միկրոալիքների 
և էներգետիկ համակարգի միջոցով.  
հեռախոսության ծառայություններ.  
պատկերների, գրաֆիկայի, ձայնի, տեքստերի 
կամ ձայնատեսային տեղեկատվության 
փոխանցում, նշում համացանցի կամ կապի այլ 
ցանցերի միջոցով.

դաս 41. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ.  զվարճությունների ծառայություններ, 
այն է՝  հեռուստատեսային ծրագրերի և ձայնա- 
և (կամ) տեսագրությունների արտադրության 
և տարածման բնույթի, որոնք տրամադրվում 
են մալուխային հեռուստատեսության, 
համացանցի, պատվերների, շարժական 
սարքերի և տարածման այլ հարթակների 
միջոցով.  հրատարակման ծառայություններ.  
զվարճալի հաղորդումների տրամադրում.  
զվարճությունների առցանց ծառայություններ.  
մարզական և մշակութային միջոցառումների 

կազմակերպում.  համացանցի միջոցով 
տրամադրվող էլեկտրոնային խաղերի 
ծառայություններ.  առցանց էլեկտրոնային 
հրապարակումներով ապահովում.  
ձայնա- և տեսագրությունների, ռադիդո և 
հեռուստատեսային ծրագրերի և ֆիլմերի 
վարձույթ. թատերական, երաժշտական, 
հեռուստատեսային և կինո- զվարճությունների 
ծառայություններ.  գրքերի, տեքստերի և 
ամսագրերի հրատարակում.  թվային ոչ 
ներբեռնելի ձայնա- և տեսագրությունների 
տրամադրում համակարգչային ցանցի, 
օրինակ՝ համացանցի միջոցով.  ոչ ներբեռնելի 
էլեկտրոնային հրապարակումների  առցանց 
տրամադրում տվյալների հիմնապաշարներից 
կամ համացանցից.  ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
պատկերների և արվեստի գործերի առցանց 
տրամադրում տվյալների հիմնապաշարներից 
կամ համացանցից.  թատերական զվարճու-
թյուններ.  հեռուստախաղերի և հեռուստա-
վիկտորինաների  կազմակերպում և 
անց կացում.  հեռուստատեսային զվարճու-
թյունների ծառայություններ՝ հեռախոսի 
միջոցով հանդիսատեսի մասնակցությամբ.  
ինտերակտիվ զվարճություններ շարժական 
հեռախոսների հետ օգտագործման համար.  
համացանցային խաղեր.  վիճակախաղերի 
և մոլեխաղերի անցկացում.  զվարճալի 
խաղերի ծառայություններ.  խաղերի ոլորտում 
ծառայություններ.  մոլեխաղերի ոլորտում 
ծառայու թյուններ.  խաղադրույքների իրակա-
նացման ծառայություններ.  խաղատների 
ծառայություններ.  թղթախաղերի և խաղա-
տների մրցաշարերի, մրցույթների, մրցումների, 
խաղերի և/կամ միջոցառուների կազմակեր-
պում և անցկացում.  վիճակախաղերի 
ծառա յություններ.  բոլոր վերոհիշյալ ծառայու-
թյունների տրամադրում շարժական հեռա-
խոսների միջոցով, շարժական ցանցի, 
կապի արբանյակի, միկրոալիքների կամ 
այլ էլեկտրոնային, թվային և անալոգային 
մեդիայի միջոցով, ուղիղ հեռարձակման, 
էլեկտրոնային կապի, համակարգչային ցանցի, 
համացանցի, առցանց և հեռուստատեսության 
միջոցով.  միջոցառումների  կազմակերպում, 
արտադրություն և ներկայացում կրթական, 
մշակութային կամ ժամանցային նպատակ-
ներով.  տեսահոլովակների արտադրություն 
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և տրա մադրում շարժական կամ համակարգ-
չային ցանցի միջոցով՝ կրթական և (կամ) 
ժամանցային նպատակներով։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20180304 (111) 28033
(220) 02.03.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 02.03.2028
(730) «Հ.Ա.Ն.Ս.-ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթա-
շեն 4-րդ թաղ., 43/4, AM 
(442) 03.04.2018
(540)  

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

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի 
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր, մասնավորապես՝ կարագ. 
եգիպտացորենի սննդային յուղ. արևածաղկի 
սննդային յուղ. մարգարին. պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. ապուրներ. 
բանջարեղենի ապուրներ. լյարդի պաշտետներ. 
մսի պահածոներ. թեթև նախուտեստներ մրգերի 
հիմքով. մրգային պահածոներ. պահածոյացված 
հատապտուղներ. շաքարած մրգեր. մրգային 
աղցաններ. բանջարեղենի պահածոներ. 
բանջարեղենային աղցաններ. տոմատի խյուս. 
տոմատի մածուկ. տոմատի հյութ սնունդ 
պատրաստելու համար. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված սխտոր. թթու կաղամբ. 
պահածոյացված ձիթապտուղ. մանր վարունգ 
(թթու դրած). մանրաթթու. պահածոյացված 
գետնասնկեր. դդմիկի խավիար. բադրիջանի 
խավիար. 

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո. թթու դրած 
բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկալիլի):
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20180313  (111) 28034
(220) 05.03.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 05.03.2028
(730) «ՖՖԱ ինվեստմենտ» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 18/9, AM 
(442) 03.04.2018
(540)  

(526) «Handmade Edition», «LOUNGE CHOCO-
LATE COLLECTION» արտահայտություններն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, բեժ, շագա նակագույն, կանաչ, արծա-
թա  գույն և նարնջագույն գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 30. շոկոլադ, քաղցրավենիք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20180380 (111) 28035
(220) 13.03.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 13.03.2028
(730) «ԷյԷյԷֆՓիՍի»  ՍՊԸ, Երևան, Րաֆֆու փ. 
43, բն. 56, AM 
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(442) 16.05.2018
(540)  

(511) 
դաս 30. մակարոնեղեն, նշով խմոր, 

աստղա ձև անիսոն, անուշաբույր պատրաս-
տուկներ սննդի համար, հաց անխաշ խմորից, 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար, 
պաքսիմատ, թխվածքաբլիթ, կոնֆետներ, 
վաֆլիներ, կակաո, սուրճ, հրուշակեղեն քաղցր 
խմորից, առավելապես խորիզով, դարչին 
(ամոքանք), կարամելներ (կոնֆետներ), 
հացահատիկային արտադրանք, շոկոլադ, 
նշակարկանդակներ, համեմունքներ, քաղցրա-
վենիք, եգիպտացորենի փաթիլներ, ադիբուդի, 
պաղպաղակ, նրբաբլիթներ, քաղցրաբլիթներ, 
ալյուր, բակլայի ալյուր, եգիպտացորենի 
ալյուր, մանանեխի փոշի, գարու ալյուր, սոյայի 
ալյուր, ցորենի ալյուր, ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ, խմորի մակարդներ, պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն), պետիֆուրներ (հրուշակներ) 
շաքար, բուրավետարարներ հրուշակեղենի 
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի), 
փոշի հրուշակեղենի համար:

____________________

(210) 20180387 (111) 28036
(220) 14.03.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 14.03.2028
(730) «Ի ընդ Թ» ՍՊԸ, Երևան, Բաբայան 26/1, AM 
(442) 03.04.2018
(540)  

(526) «RESTAURANT & CLUB» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կա պույտ, սպիտակ, վարդագույն, մանուշա-
կագույն և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. մանկական սրճարանների 
ծառայություներ:

____________________

(210) 20180404 (111) 28037
(220) 19.03.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 19.03.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սոնա Ալիկի 
Մարտիրոսյան, Երևան, Զեյթուն, Դրոյի 28/2, AM 
(442) 03.04.2018
(540)  

(526) «TRAVEL» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ կապույտ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդական շրջագայու-
թյունների համար փոխադրումների կազմա-
կերպում:

____________________

(210) 20180412  (111) 28038
(220) 20.03.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 20.03.2028
(730) «Իբարի» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 56, 
բն. 19-20, AM 
(442) 03.04.2018
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(540)  

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպե-

լիքներ. մրգահյութեր. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). լիմոնադներ. սմուզիներ (մրգերի 
կամ բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով 
ըմպելիքներ). զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ.

դաս 33. գինիներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20180432 (111) 28039
(220) 23.03.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 23.03.2028
(730) Ֆարմանել առևտրային դեղագործական 
Ս.Ա., GR 
(442) 16.04.2018
(540)  

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

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 

համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

____________________

(210) 20180433 (111) 28040
(220) 23.03.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 23.03.2028
(730) Ֆարմանել առևտրային դեղագործական 
Ս.Ա., GR 
(442) 16.04.2018
(540)  

(526) «CLOPIDOGREL» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։  

____________________

(210) 20180435 (111) 28041
(220) 23.03.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 23.03.2028
(730) Էսըսթեք Քըմփյութր Ինքորփորեյշն, TW 
(442) 01.06.2018
(540)  
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(511) 
դաս 9. դյուրակիր համակարգիչներ. 

անձնական  դյուրակիր համակարգիչներ. 
գրաֆիկական քարտեր. անձնական համա-
կարգիչներ. պլանշետային համակարգիչներ. 
համակարգիչներ. համակարգչային սարքա-
վորումներ. համակարգչային գրառված 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
ծրագրեր (ներբեռնվող ծրագրային ապա-
հովում). հեղուկաբյուրեղային էկրաններ. 
մոնիտորներ (համակարգչային սարքավո-
րանք). համակարգիչների էկրաններ. 
ցուցասարքերի էկրաններ. տեղեկատվության 
մշակման սարքեր. սկավառակակիրներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180465 (111) 28042
(220) 27.03.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 27.03.2028
(730) Դուբայ Էվիեյշն Քորփորեյշն (առևտրա-
յինը՝ Ֆլայդուբայ), AE 
(442) 01.06.2018
(540)  

(511) 
դաս 39. ավիափոխադրամիջոցների 

ծա ռա յություններ, ավիափոխադրումների 
ծառայություններ, թռչող սարքերի վարձա-
կալման ծառայություններ. ճանապարհորդու-
թյունների ծառայություններ. սուրհանդակային 
ծառայություններ. բեռնման-բեռնաթափման 
ծառա յություններ. բեռների պահման 
ծառայու թյուններ. բեռնափոխադրման 
ծառայություններ. ապրանքների օդային 
առաքում. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
միջնորդություն նավավարձակալման դեպ-
քում և բեռների առաքման ծառայություն-
ներ. օդանավակայանների վերգետնյա 
փոխադրամիջոցների ծառայություն-
ներ. ապրանքների փաթեթավորում 
և պահում. ճանա պարհորդություն-
ների ամրա գրման  գործակալություններ. 
տուրիստական գործակալությունների 
ծառայու թյուններ. չվերթների ամրագրում. 

չվերթների կազմակերպում. տուրիստական 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում. 
տուրիստական ուղեգրերի փաթեթ-
ների ծառայություններ.  տուրիստական 
տեղեկատվական ծառայություններ. աջակ-
ցություն չվերթների գրանցման և ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպման 
հարցերում. տեղեկատվական և խորհրդակ-
ցական ծառայություններ բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայությունների վերաբերյալ՝ ընդգրկված 
դաս 39-ում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20180467 (111) 28043
(220) 28.03.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 28.03.2028
(730) Խայաթ Սամիր Ճորճիի, Երևան, Կողբացու 
28, բն. 58, AM 
(442) 03.04.2018
(540)  

(511) 
դաս 3. օճառներ, կոսմետիկական պատրաս-

տուկներ լոգանքի համար, օճառներ սափրվելու 
համար,  կոսմետիկական դիմակներ, մաշկը 
սպիտակեցնող  կոսմետիկական կրեմներ, 
լոսյոններ մազերի համար,  կոսմետիկական 
հավաքածուներ, կոսմետիկական կրեմներ, 
պատրաստուկներ դիմահարդարանքը հեռաց-
նելու համար, եթերային էսենցիաներ (բնա-
հյութեր), եթերային յուղեր, ծաղիկների 
էքստրակտներ (պարֆյումերիա),  կոս մե տի-
կական վազելին,  կոսմետիկական յուղեր, 
յուղեր պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար, հարդարանքի յուղեր, լոսյոններ  
կոսմետիկական նպատակների համար, 
շամպուններ,  կոսմետիկական միջոցներ մաշկը 
խնամելու համար, հոտազերծող օճառներ, 
հատով օճառներ հարդարանքի համար, 
մազերի լավորակիչներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20180484 (111) 28044
(220) 29.03.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 29.03.2028
(730) «Սեմուր ընդ կո» ՍՊԸ, ք. Եղվարդ, 
Երևանյան խճ. 118, AM 
(442) 16.04.2018
(540)  

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

դաս 37. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկում, տրանսպոր-
տային միջոցների մաքրում, տրանսպորտային 
միջոցների փայլեցում, տրանսպորտային 
միջոցների լվացում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20180502 (111) 28045
(220) 03.04.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 03.04.2028
(730) Հայաստանի զարգացման հիմնադրամ, 
Երևան, Մհեր Մկրտչյան 5, AM 
(442) 16.04.2018
(540)  

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ, հուշանվերների վաճառք:

____________________

(210) 20180504 (111) 28046
(220) 04.04.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 04.04.2028
(730) Ֆարմա Մեդիքո ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.05.2018
(540)  

(511) 
դաս 3. մազերի պահպանման միջոց-

ներ և գլխի մաշկի ու մազերի խնամքի 
պատրաստուկներ (ոչ բուժական). օճառներ, 
եթերային յուղեր, լոսյոններ, խոնավեցնող 
միջոցներ, արդուզարդի միջոցներ և 
կոսմետիկական կրեմներ, այդ թվում` ոչ 
բուժական կոսմետիկական պատրաստուկներ 
մաշկի և մազերի խնամքի, մաքրման և վիճակի 
բարելավման համար. շամպուններ, մազերի 
լավորակիչներ, միջոցներ մազերի և գլխի 
մաշկի համար. արևայրուքի և արևապաշտպան 
կրեմներ և լոսյոններ.

դաս 5. բժշկական և դեղագործական 
պատրաստուկներ. վիտամիններ, հանքային 
նյութեր և սննդային հավելումներ և պատ-
րաստուկներ դրանց հիմքի վրա. սննդային 
հավելումներ. սննդային դիետիկ հավելումներ. 
դիետիկ նյութեր. դիետիկ սննդամթերք և 
ըմպելիքներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ. 
ախտորոշման պատրաստուկներ. կլինիկական 
ախտորոշման ռեակտիվներ: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180505 (111) 28047
(220) 04.04.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 04.04.2028
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(730) Ֆարմա Մեդիքո ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.05.2018
(540)  

(511) 
դաս 3. մազերի պահպանման միջոց-

ներ և գլխի մաշկի ու մազերի խնամքի 
պատրաստուկներ (ոչ բուժական). օճառներ, 
եթերային յուղեր, լոսյոններ, խոնավեցնող 
միջոցներ, արդուզարդի միջոցներ և 
կոսմետիկական կրեմներ, այդ թվում` ոչ 
բուժական կոսմետիկական պատրաստուկներ 
մաշկի և մազերի խնամքի, մաքրման և վիճակի 
բարելավման համար. շամպուններ, մազերի 
լավորակիչներ, միջոցներ մազերի և գլխի 
մաշկի համար. արևայրուքի և արևապաշտպան 
կրեմներ և լոսյոններ.

դաս 5. բժշկական և դեղագործական 
պատրաստուկներ. վիտամիններ, հանքային 
նյութեր և սննդային հավելումներ և պատ-
րաստուկներ դրանց հիմքի վրա. սննդային 
հավելումներ. սննդային դիետիկ հավելումներ. 
դիետիկ նյութեր. դիետիկ սննդամթերք և 
ըմպելիքներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ. 
ախտորոշման պատրաստուկներ. կլինիկական 
ախտորոշման ռեակտիվներ: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180526 (111) 28048
(220) 06.04.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 06.04.2028
(730) «Արատան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Քարակերտ, Իսահակյան 74, AM 
(442) 02.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր.  ջերմային 

մշակման ենթարկված մրգեր.  չրեր.

դաս 30. սուրճ.  համեմունքներ.  թեյ.
դաս 32. գարեջուր.  ոչ ալկոհոլային 

խմիչքներ.  ոչ գազավորված ըմպելիքներ.  
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).  գազավորված 
ջուր.

դաս 33. օղի.  բրենդի.  գինի: 
____________________

(210) 20180563 (111) 28049
(220) 09.04.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 09.04.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սանոսյան 
Թերեզա Սամվելի, Երևան, Բաբայան 22 ա, բն. 
9, AM 
(442) 18.06.2018
(540)  

(526) «Lounge», «Bar» և «The International» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն գույնով:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

____________________

(210) 20180582 (111) 28050
(220) 12.04.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 12.04.2028
(730) Բայեր Ակտիենգեզելշաֆտ, DE 
(442) 16.05.2018
(540)  
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(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

հորմոնալ  պատրաստուկներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180608 (111) 28051
(220) 17.04.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 17.04.2028
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 02.05.2018
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։ 

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20180614  (111) 28052
(220) 17.04.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 17.04.2028
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 02.05.2018
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20180769 (111) 28053
(220) 17.05.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 17.05.2028
(730) «Անանաս» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 3, 1-ին 
գրասենյակ, AM 

(442) 01.06.2018
(540)  

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

դաս 21. ձողիկներ խմելու համար.  ձողիկներ 
համտեսելու համար:

____________________

(210) 20180789 (111) 28054
(220) 22.05.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 22.05.2028
(730) Տիգրան Աղաբաբյան, Երևան, Ավան, 
Նարեկացի 40, բն. 1, AM 
(442) 18.06.2018
(540)  

(526) Բացի «YESAI» գրառումից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև, դարչնագույն, բաց և մուգ բորդո 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
____________________
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(210) 20180881 (111) 28055
(220) 01.06.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 01.06.2028
(730) Արաիկ Գևորգյան, Երևան, Գր. Զոհրապի 
108, AM 
(442) 18.06.2018
(540)  

(511) 
դաս 20. փայտե փորագրված գեղար-

վեստական իրեր.
դաս 21. շշեր.
դաս 40. շշերի պատրաստում ըստ 

պատվերի. փայտանյութի մշակում. փորագրում։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20180905 (111) 28056
(220) 07.06.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 07.06.2028
(730) «Ջի-նեթ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի պող., 
շ. 1/226, AM 
(442) 02.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 09.   էլեկտրական կոճեր. մասնիկների 

ուժեղարարներ. հագուստին ամրացվող լույս 
անդրադարձնող սկավառակներ տրանս-
պորտային վթարները կանխելու համար. 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանության 
անհատական միջոցներ. դժբախտ պատա-
հարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող հագուստ. էլեկտրական 
կուտակիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. կուտակիչների բանկաներ. 
էլեկտրական կուտակիչների պատյաններ. 

կուտակչային մարտկոցների խտաչափներ.  
ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղներ. տագնապի 
ազդասարքեր. ձայնային ազդանշանային 
սարքեր.  ձայնահաղորդիչներ. ձայնագրման 
սկավառակներ. խոսափողեր. ճառագայթա-
չափներ. գումարման սարքեր. գազախ-
տաչափներ. լուսախոշորացուցիչներ. 
երկա թու ղային ուղե փոխ սլաքների հեռա-
կառավարման էլեկտրադինամիկական 
ապարա տուրա. մագնիսներ. էլեկտրա-
մագնիսների կոճեր.  օդի բաղադրության 
անալիզի ապարատներ. վթարային 
ազդասարքեր. սպիրտաչափներ.  շարժա-
քանոններ. սննդամթերքի և կերերի անալիզի 
սարքեր. էլեկտրական հեռավառոցքային 
ապարատներ. վառոցքի համակարգերի 
մարտկոցներ. բարձրաչափներ. դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանող ասբեստե 
գործվածքից ձեռնոցներ. կրակից պաշտպա նող 
հագուստ ասբեստե գործվածքներից. 
ամպերաչափներ. ձայնի ուժեղարարներ. 
էլեկտրոնային ուժեղարար լամպեր.  
հողմաչափներ. տրամաչափիչ օղեր. 
կրակմարիչներ. անոդներ. անոդային մարտ-
կոցներ. ալեհավաքներ.  հակաշլացման 
լուսապաշտպան ապակիներ. սաղավարտների 
հովարներ. խանգարումապաշտպան սարքեր 
(էլեկտրականություն). տրանսֆորմատորներ 
(էլեկտրականություն). բացվածքաչափներ 
(օպտիկական). դրամները հաշվելու և 
տեսակավորելու մեքենաներ. բաշխիչ տուփեր 
(էլեկտրականություն).  տեղագրական գործիք-
ներ. չափիչ ժապավեններ. օբյեկտիվներ 
աստղալուսանկարչության համար. ջերմա-
էլեկտրոնային լամպեր. ուսուցման 
տեսալսողական միջոցներ. կանխավճարով 
աշխատող երաժշտական ավտոմատներ. 
կանխավճարով աշխատող ավտոմատների 
մեխանիզմներ. ժետոնով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. տրամա-
չափիչներ. համեմատիչներ. հրդեհի 
ազդանշանիչներ.  դողերում ցածր ճնշման 
ավտոմատ ցուցիչներ. հատուկ պաշտպանիչ 
կոմբինեզոններ օդաչուների համար.  վթարային 
էլեկտրական զանգեր. ձողիկներ ստորգետնյա 
ջրերի աղբյուրների տեղադրությունը որոշելու 
համար. փրկարարական լաստեր. կշեռքներ. 
օդերևութաբանական զոնդ-գնդեր. մագնի-
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սական ժապավենների մագնիսաթափման 
սարքեր. մագնիսական ժապավենների վրա 
գրանցման սարքեր.  մագնիսական ժապա-
վեններ. ճնշաչափներ. կշռման սարքավորանք. 
հարթակավոր կշեռքներ.  հրդեհաշիջման 
ժամա նակ օգտագործվող հարվածող 
հարմարանքներ. լիցքավորող սարքեր 
էլեկտրական կուտակիչների համար. 
բետատրոններ. տոմսերի վաճառքի ավտո-
մատներ. բարձրախոսների պատյաններ.  
մակրոոսպնյակներ, հավելադիր ոսպնյակներ. 
ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրականություն). 
ճնշման ցուցիչ-խցաններ փականների համար. 
գալվանաչափներ. զանգերի կոճակներ. 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրականություն). 
նվագարկիչների տոնարմներ. սպիրտային 
հարթաչափներ. գրասենյակային սարքա-
վորանք ծակոտաքարտերի օգտագործմամբ.  
էլեկտրական մալուխների պարուտակներ.  
շրջանակներ դիապոզիտիվների (թափանցա-
պատկերների) համար. հաշվիչ սկավառակներ,  
լոգարիթմական շրջանաձև քանոններ. 
լոգարիթմական քանոններ. հաշվասարքեր. 
բացովի տրամաչափիչներ. ձևանմուշներ 
(չափիչ գործիքներ). լուսապատճենման 
ապարատներ. կինոնկարահանման խցիկներ. 
մազական խողովակներ. ձայնագրությունների 
կրիչներ. պաշտպանիչ սաղավարտներ. 
շնչադիմակներ, բացառությամբ արհեստական 
շնչառության համար նախատեսվածների.  
եռակցողի դիմապանակներ. ակնոցների 
շղթաներ. ջերմակարգավորման սարքեր. 
լուսանկարչական լաբորատորիաներ. ստուգիչ-
չափիչ սարքեր շոգեկաթսաների համար. 
չորացուցիչներ (լուսանկարչություն).  կինո-
ֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման 
հարմարանքներ. տպասխեմաներ. լուսա-
ազդանշային (առկայծումային) ապարատներ. 
ազդանշանային զանգեր. մանրադիտակների 
առարկայական ապակիների պատյաններ. 
էլեկտրական կոլեկտորներ. արտադրական 
գործընթացների հեռակառավարման էլեկտրա-
կան տեղակայանքներ. փակ անջատիչներ 
(էլեկտրականություն).  կոմուտատորներ. ծովա-
յին կողմն ա ցույցներ. օկուլյարներ (ակնապա-
կիներ). ջուլհակային խոշորացույցներ.  
քայլաչափներ. հաշվիչներ. մետրոնոմներ. 
էլեկտրական կոնդենսատորներ. էլեկտրա-

հաղորդիչներ.  էլեկտրական մայրուղիներ. 
էլեկտրական շղթայի գործարկիչներ. գծային 
միացիչներ (էլեկտրականություն).  միացման 
տուփեր (էլեկտրականություն). կոմուտացման 
վահաններ. էլեկտրական հպակներ.  
նամականիշներով վճարումների վերա-
հսկողության ապարատներ. էլեկտրական 
կարգավորող սարքեր.  հսկողության էլեկտրա-
կան սարքավորումներ, բացառությամբ բժշկա-
կան նպատակներով օգտագործվող ների. 
տրանսպորտային միջոցների արագությունը 
վերահսկող սարքեր. էլեկտրական կերպա-
փոխիչներ. լուսապատճենման սարքեր 
(լուսանկարչական. էլեկտրաստատիկ, ջեր-
մային).  ակնոցների նրբաքուղեր. թորանոթներ. 
թորանոթները պահող հարմարանքներ. ուղղիչ 
ոսպնյակներ (օպտիկա). օբյեկտիվներ 
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). տիեզերագրական 
գործիքներ. կոստյումներ ջրասուզակության 
համար. կոմուտացման էլեկտրական ապա-
րատներ. էլեկտրական փոխարկիչներ.  
սահմանափակիչներ (էլեկտրականություն). 
խցակի վարդակներ (էլեկտրական միացում-
ներ), խցակի երկժանիներ (էլեկտրական 
միացումներ), խցակի միացումներ 
(էլեկտրական). հոսանքի ուղղիչներ.  ռեդուկ-
տորներ (էլեկտրական). դերձակների մետրեր. 
հալքանոթներ (լաբորատոր). կաշիների 
հաստությունը չափող սարքեր. ցիկլոտրոններ. 
կեղծ դրամների դետեկտորներ. փականակներն 
իջեցնող մեխանիզմներ (լուսանկարչություն). 
խտաչափներ. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. 
լաբորատոր տակդիրներ.  մետաղա-
դետեկտորներ արդյունաբերական կամ 
ռազմական նպատակների համար. սոնարներ.  
դետեկտորներ. լուսանկարչական փականներ. 
մեմբրաններ (ակուստիկա). դիապոզիտիվների 
կենտրոնադրման սարքեր. լուսանկարչական 
ապարատներ. դիապոզիտիվներ (լուսա-
նկարչություն).  դիասկոպներ. հեռավորություն 
չափող սարքեր. դիկտոֆոններ. դիֆրակցիոն 
ապարատներ (մանրազննություն). բարձրա-
խոսներ. էլեկտրական ապահովիչներ. 
նվագարկիչներ. մանրադիտակներ.  հեռա-
ձայնագրման սարքեր. հեռաչափներ (սարքեր). 
բաշխիչ վահաններ (էլեկտրականություն). 
բաշխիչ կառավարակետեր (էլեկտրա-
կանություն). չափակարկիններ. չափիչներ. 
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չափիչ սարքեր. դինամոմետրեր (ուժաչափներ). 
ջրի մակարդակի ցուցիչներ. հրշեջային 
փրկասանդուղքներ. բռնկումային լամպեր 
(լուսանկարչություն). հեռախոսափողեր. ֆլուո-
րեսցենտող (լուսածոր) էկրաններ. պրոյեկցիոն 
էկրաններ.  աշխատողների դեմքը պաշտպանող 
վահաններ. էկրաններ (լուսանկարչություն). 
լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 
չորացման հարմարանքներ. հոսանքի կորստի 
էլեկտրական ցուցիչներ. էլեկտրական չափիչ 
սարքեր. էլեկտրական մալուխներ. էլեկտրա_
հաղորդագծեր. կառավարման վահաններ 
(էլեկտրականություն). գալվանական տարրեր. 
էլեկտրական գծերի միացքներ. էլեկտրական 
միացքներ.  էլեկտրական ռելեներ. էլեկտրո-
լիտային վաննաներ. էլեկտրոնային 
ազդանշանների հաղորդիչներ. ռադիո-
հաղորդիչներ (հեռակապ). ակուստիկ 
սկավառակները մաքրելու հարմարանքներ. 
ձայնագրման ժապավեններ. տրանսպորտային 
միջոցների անցած տարածության (կմ, մղոն) 
հաշվիչներ. կոճեր (լուսանկարչության). 
մեխանիկական ցուցանակներ. էպիդիա-
սկոպներ. փորձանոթներ. հավասարակշռման 
սարքեր. թերմոստատներ (ջերմապահ-
պանիչներ). էրգաչափներ. նյութերը 
փորձարկելու մեքենաներ և սարքեր. ցուցիչ ներ. 
բենզինի մակարդակի ցուցիչներ. կայծ-
մարիչներ. լուսանկարչական ապարատների և 
լուսանկարչական պարագաների հատուկ 
պատյաններ. ապարատուրա անալիզների 
համար, բացառությամբ բժշկականի. 
բեկումաչափներ. լուսակայացույցներ (լուսա-
վորվածության չափիչներ). հաշիվները դուրս 
գրելու սարքեր. խմորման ապարատներ 
(լաբորատոր սարքեր). երկաթուղային 
տրանսպորտում անվտանգություն ապահովող 
սարքեր. էլեկտրահաղորդալարեր. մագնի-
սական լարեր. ուղղալարի ծանրոցներ. 
ուղղալարեր. ցանցեր դժբախտ դեպքերից 
պաշտպանելու համար. փրկարարական 
ցանցեր. բրեզենտ փրկարարական 
աշխատանքների համար. ժապավեններ 
կտրելու սարքեր. շնչադիմակների զտիչներ. 
զտիչներ (լուսանկարչություն). լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար. բարձր 
հաճախական ապարատուրա. հաճախա-
չափներ. հալուն ապահովիչներ. ռադիոսար քեր. 

գալենիտային բյուրեղներ (դետեկտորներ). 
գալվանական տարրերի մարտկոցներ. 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանող 
ձեռնոցներ. ջրասուզակների ձեռնոցներ.  
ռենտգենյան ճառագայթումից պաշտպանող 
ձեռնոցներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. գազաանալիզարարներ. գազաչափներ 
(չափիչ գործիքներ). երկրաբաշխական սարքեր 
և գործիքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական 
գործիքներ), մակարդակաչափ ցցանիշներ. 
լուսանկարները չորացնող սարքեր. 
լուսանկարչական փայլարկիչներ. քանոններ 
(չափիչ գործիքներ). աստիճանավորված 
ապակե անոթներ. ռաստրեր (պատկերա-
ցանցեր) լուսատպվածքների համար. 
էլեկտրական կուտակիչների թիթեղների 
ցանցեր.  կրակից պաշտպանող հագուստ. 
ընդունիչներ (ձայնա- և տեսա-). արևագրիչներ. 
հոլոգրամներ. խոնավաչափներ. էլեկտրական 
լարերի նույնականացման ջղեր. էլեկտրական 
լարերի նույնականացման պարուտակներ. 
փրկարարական սարքավորումներ. հրշեջ 
ծայրապանակներ. հրշեջ ավտոմեքենաներ. 
հրշեջ պոմպեր. թեքաչափներ. սակահաշվիչներ. 
քանակի ցուցիչներ. վակուումաչափներ. 
արագաչափներ. ինդուկտիվության կոճերի 
միջաձողեր (էլեկտրականություն). խարիսխներ 
(էլեկտրականություն). տեղեկատվության մշակ-
ման սարքեր. հայելիներ զննման 
աշխատանքների համար. խոսակցական 
ապարատներ. լուսանկարչական թիթեղների 
տուփեր. կերպափոխիչներ (էլեկտրա-
կանություն). իոնարարներ, բացառությամբ օդը 
մշակելու համար օգտագործվողների. դռան 
օպտիկական դիտանցքեր (խոշորացուցիչ 
ոսպնյակներ). հարմարանքներ զգեստների 
ներքևի մասը շտկելու համար. հատուկ կահույք 
լաբորատորիաների համար. կաթնախտա-
չափներ. կաթնաչափներ. լամպեր 
լուսանկարչական լաբորատորիաների համար. 
օպտիկական համակարգով լապտերներ. 
‘’մոգական’’ լապտերներ. ազդանշանային 
լապտերեր. լազերներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
օպտիկական ոսպնյակներ. գրասենյակային 
կշեռքներ նամակների համար. լագեր (չափիչ 
գործիքներ). խորաչափների գծեր. խոշորա-
ցույցներ (օպտիկա). լույս արձակող 
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ցուցանակներ. նեոնային խողովակներ ցուցա-
նակների համար. ակնոցներ (օպտիկա). 
օպտիկական օկուլյարներով (ակնապակիներով) 
գործիքներ. օպտիկական մակարդակաչափներ. 
ակնոցների ապակիներ. օպտիկական իրեր. 
ճնշաչափներ (մանոմետրեր). շրջադիտակներ. 
պաշտպանիչ դիմակներ. մաթեմատիկական 
գործիքներ. կանխավճարով աշխատող 
մեխանիզմներ հեռուստացույցների համար. 
մեգաֆոններ. համակարգիչների հիշողության 
բլոկներ. ատաղձագործների քանոններ 
(մետրեր), սնդիկային հարթաչափներ. 
արագություն չափող սարքեր (լուսա-
նկարչություն). ճշգրիտ չափման սարքեր. չափիչ 
գործիքներ. օդերևութաբանական սարքեր. 
քանոններ. մետրեր (չափիչ գործիքներ). 
օպտիկական սարքերի և գործիքների 
մանրաչափական պտուտակներ. միկրոֆոններ. 
մանրահատիչներ. ժամանակի ավտոմատ 
ռելեներ. անդրադարձիչներ (օպտիկա). 
շնչառական ապարատներ ստորջրյա լողի 
համար. ծովային սարքեր և գործիքներ. ծովային 
ազդանշանային սարքեր. նավագնացական 
սարքեր և գործիքներ. ակնոցների շրջանակ-
ներ. էլեկտրական մարտկոցներ. էլեկտրական 
կուտակիչներ. հարթաչափներ (հորիզոնա կան 
դիրքի որոշման սարքեր). մակարդակա-
չափական գործիքներ. քթակնոցների (պենսնե) 
շրջանակներ. պրիզմաներ (օպտիկա). 
դիտասարքեր. օկտանտներ (անկյունաչափներ). 
օմաչափներ. ալիքաչափներ. օպտիկական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական ապակիներ. 
համակարգիչներ. համակարգչային գրառված 
ծրագրեր. օսցիլոգրաֆներ (տատանագրիչներ). 
թթվածնի վերալցման (տարաթողման) սարքեր. 
օզոնարարներ. միկրոմետրեր (մանրաչափներ). 
լուսատու կամ մեխանիկական ազդանշա նային 
պանելներ. շանթարգելներ. ավտոմեքենաների 
կայանման վճարովի ժամանակի հաշվիչ ներ. 
աստղագիտական սարքեր և գործիքներ. մաշկի 
հաստությունը չափող սարքեր. թթվաչափ ներ. 
կշռման սարքեր և գործիքներ.  աղային 
լուծույթների խտության որոշման խտաչափներ. 
լվացման ռեզերվուարներ (լուսանկարչություն). 
լուսանկարչական ապարատների կանգնակներ. 
լուսանկարչական ապարատների դիտան ներ. 
լուսաչափներ. լուսահեռագրական ապա-
րատներ. ֆիզիկական սարքեր և գործիքներ. 
տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ 

կառավարման սարքեր. քթակնոցներ (պենսնե). 
կաթոցիկներ. պլանշետներ (երկրաբաշխական 
գործիքներ). մակերեսաչափներ. ստորջրյա լողի 
ժամանակ օգտագործվող ականջի ներդրակ-
ներ. զանգեր (տագնապի ազդասարքեր). 
կշռաքարեր. բևեռաչափներ. ռադիո-
հեռախոսային կայաններ. ռադիոհեռագրական 
կայաններ. ճնշման չափիչներ. ճնշման 
ցուցիչներ. պրոյեկցիոն ապարատներ. 
կոռոզիայից պաշտպանող կաթոդային սարքեր. 
ատամնապաշտպանիչներ. հրաչափներ. 
ռադարներ. ռադիոհաղորդիչներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ արդյունաբերական նպատակ-
ների համար. անկյունաչափներ (չափիչ 
գործիքներ). ռենտգենյան ճառագայթման 
արտադրման (գեներացման) ապարատներ և 
տեղակայանքներ, բացառությամբ բժշկության 
մեջ օգտագործվողների. ռենտգենյան 
խողովակներ, բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. ռենտգենյան ճառա-
գայթներից պաշտպանող սարքեր, բացառու-
թյամբ  բժշկության մեջ օգտագործվողների. 
հեռախոսային ապարատներ. բեկումային 
աստղադիտակներ. ռենտգենյան ապարատներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. սպեկտրա-
դիտակներ. էլեկտրական դիմադրություններ. 
ջերմաչափներ, բացառությամբ բժշկական 
ջերմաչափների. շնչադիմակներ օդի զտման 
համար. շնչառական ապարատներ, բացա-
ռությամբ արհեստական շնչառության 
ապարատների. ռեոստատներ. բեզմեններ 
(կշեռքներ). լուսային կամ մեխանիկական 
ազդասարքեր. շաքարաչափներ. զոնդեր 
գիտական հետազոտությունների համար.  
արբանյակներ գիտական հետազոտություն-
ների համար. մեմբրաններ գիտական 
ապարատուրայի համար.  ուսուցանող սարքեր. 
ինդուկտիվության կոճեր (փաթույթներ). 
սեղմակներ (էլեկտրականություն). էլեկտրական 
փականներ. սեքստանտներ. ազդանշանային 
սուլիչներ. կանխող եռանկյուններ անսարք 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ազդանշանների հեռակառավարման էլեկտրա-
դինամիկական ապարատուրա. տրանս-
պորտային միջոցների կառավարման կամ 
ստուգման նմանակիչներ. շչակներ.  ձայնի 
հաղորդման ապարատներ. ձայնագրիչ 
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ապարատուրա. ձայնի վերարտադրման 
սարքեր. խորազննման սարքեր և մեքենաներ. 
զոնդերի ծանրոցներ, խորաչափների 
ծանրոցներ. սոնոմետրեր.  սպեկտրագրիչներ. 
գնդոլորտաչափներ. տարածադիտակներ. 
տարածա դիտական ապարատներ. նվա-
գարկիչների ասեղներ. սուլֆիտաչափներ. 
հեռատիպներ. պտուտաչափներ (դարձա-
չափներ).  պարուրակային տրամաչափիչներ. 
հեռագրասարքեր (ապարատներ). հեռուստա-
ցույցներ. հեռագրալարեր. հեռակառավարման 
ապարատուրա. ռադիոկայմեր. հեռուստա-
հուշարարներ. հեռախոսային հաղորդիչներ. 
հեռագործ ընդհատիչներ. հեռադիտակներ. 
աստղադիտակներ. ջերմաստիճանային 
ցուցիչներ. ժամանակը գրանցող սարքեր. 
թեոդոլիտներ (անկյունաչափ գործիքներ). 
թերմոստատներ փոխադրամիջոցների համար. 
տոտալիզատորներ. պտուտաթվերի հաշվիչ-
ներ. նվագարկիչների պտուտաթվերի 
կարգավորիչներ. հաղորդիչներ (հեռակապ). 
ճշգրիտ կշեռքներ. խազքաշներ (ռեյսմուսներ). 
վակուումային կաթոդային լամպեր (ռադիո). 
միզաչափներ. փոփոխաչափներ. նոնիուսներ, 
վերնիերներ. մագնիսական ժապավեններ 
տեսագրման համար. մածուցիկաչափներ. 
էլեկտրական սարքեր գողությունները կան խելու 
համար. լարման կարգավորիչներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. ընտրաձայները 
հաշվելու մեքենաներ. վոլտաչափներ. 
հարմարանքներ նվագարկիչների ասեղները 
փոխարինելու համար. լաբորատոր թորիչ 
ապարատներ. հալուն մետաղալար. հակա-
կաթոդներ. սուլիչներ շներին հրահանգներ 
հաղորդելու համար. օպտիկական նշանոցներ 
հրազենի համար. պահպանական 
ազդանշանային սարքեր. անկյունաչափական 
գործիքներ. լուսատու ազդալողաններ. 
էլեկտրական կոճերի հիմնակմախքներ. 
լուսակայված ժապավեններ. լույս արձակող 
կամ մեխանիկական ճանապարհային նշաններ. 
փրկարար ազդալողաններ. ազդանշանային 
ազդալողաններ.  զումմերներ. բուսոլներ 
(կողմնացույց-անկյունաչափներ), կողմնա-
ցույցներ. հակամառախուղային ազդասարքեր, 
բացառությամբ պայթուցիկների. դրա-
մարկղային ապարատներ. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական 

նպատակների համար. նույնականացման 
մագնիսական քարտեր. փակող շերտով 
լուսատարրեր (ֆոտոէլեմենտներ). օպտիկա-
կան խտաչափներ. մագնիսական 
սկավառակներ. դիսկետներ. ընթերցող 
գլխիկների մաքրման ժապավեններ. 
տեսագրման սարքեր. համակարգիչների 
ստեղնաշարեր. ինտեգրալ սխեմաներ. 
կիսահաղորդիչներ. չիպեր (ինտեգրալ 
սխեմաներ). կաթոդներ. փրկարար 
բաճկոնակներ. փրկագոտիներ. քիմիական 
սարքեր և գործիքներ. լուսակայված 
կինոժապավեններ. նյութեր էլեկտրա-
հաղորդման գծերի համար (լարեր,  մալուխներ). 
հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակների պատ-
յաններ. մանրէական կուլտուրաների 
ինկուբատորներ. արևային մարտկոցներ. 
մեկուսացված պղնձալար.  գազապարպիչ 
էլեկտրական խողովակներ, բացառությամբ 
լուսավորության  համար օգտագործվողների. 
դիաֆրագմաներ (լուսանկարչություն). թորիչ 
ապարատներ գիտական նպատակների 
համար. բաժանավորիչ սարքեր. դռան 
էլեկտրական զանգեր. ակնոցների պատյաններ. 
լաբորատորիայի վառարաններ. օպտիկական 
մանրաթելեր (լույս հաղորդող շիկացման թելեր). 
հեռախոսալարեր. լուսակայված ռենտգենյան 
ժապավեններ. լուսանկարչության մեջ 
օգտագործվող ուլտրամանուշակագույն ճառա-
գայթների զտիչներ. բարձրախոսների 
խոսափողեր. լուսանկարչական ապարատների 
կալաններ. գծիկավոր կոդերն ընթերցող 
սարքեր. գնդականթափանց բաճկոնակներ. 
ցուցիչ ազդալողաններ. մեկուսատախտակներ 
ինտեգրալ սխեմաների համար. լաբորա տոր 
քրոմատագրիչներ. ժամանակագրիչներ 
(ժամա նակի գրանցման սարքեր). խտա-
սկավառակներ (ձայնա-.  տեսա-). խտասկա-
վառակներ (չվերագրանցելի). համակարգչային 
գործառնական ծրագրեր. համակարգիչների 
կից սարքեր. համակարգչային գրառված 
ծրագրային ապահովում. լուսահավաք 
ոսպնյակներ. ակուստիկական կապի սարքեր. 
կոմուտացման սարքեր (տեղեկատվության 
մշակման սարքավորանք). ճնշամեղմման 
խցիկներ. կորակառուցիչներ. ստորջրյա 
սուզման դիմապանակներ. էլեկտրոնային 
մատիտներ (ցուցասարքերի տարրեր). 
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մագնիսական ծածկագրով քարտեր. 
ֆաքսիմիլային ապարատներ. հրշեջ նավեր. 
ինտերֆեյսներ համակարգիչների համար. 
սկավառակակիրներ սկավառակների ավտո-
մատ հերթափոխությամբ համակարգիչների 
համար. ծնկակալներ բանվորների համար. 
լուսավորության էլեկտրական կարգավորիչներ. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. մագնիսական 
կոդավորիչներ. մագնիսական ժապավենի 
բլոկներ համակարգիչների համար. 
միկրոպրոցեսորներ. մոդեմներ. մոնիտորներ 
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտորներ 
(համակարգչային ծրագրեր). «մկնիկ» տեսակի 
մանիպուլյատորներ (կից սարքավորումներ). 
նշաններն ընթերցելու օպտիկական սարքեր. 
օպտիկական տեղեկակիրներ. օպտիկական 
սկավառակներ. համակարգչային տպիչներ. 
պրոցեսորներ (տեղեկատվության մշակման 
կենտրոնական բլոկներ). ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքեր). 
անվտանգության գոտիներ, բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների և 
սպորտային սարքավորանքի համար 
նախատեսվածների.  պատկերամուտներ (սար-
քա վորանք տեղեկատվության մշակման 
համար). ծխի դետեկտորներ. տրանզիստորներ 
(էլեկտրոնիկա). ռենտգենագրեր, բացա-
ռությամբ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. մալուխների միացման 
կցորդիչներ. համրիչներ. էլեկտրոնային 
ծոցատետրեր. հեռախոսային ինքնա-
պատասխանիչներ. տեսախցիկներ. պարկու-
ճային նվագարկիչներ. խտասկավառակների 
նվագարկիչներ. ախտորոշման սարքեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. սկա-
վառակակիրներ համակարգիչների համար. 
հաղորդաձողեր լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման համար. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգմանիչներ. ապրանքների էլեկտրոնային 
բեռնապիտակներ. հակահրդեհային պաշտ-
պանիչ ծածկոցներ. բռնկալամպեր (լուսա նկար-
չություն). սմարթ-քարտեր (միկրո  սխե  մաներով 
քարտեր). չափագդալներ. դյուրա կիր 
համակարգիչներ. հայտարարությունների 
էլեկտրոնային տախտակներ. գրպանի 
հաշվասարքեր. դժբախտ պատահարներից, 
ճառագայթումից և կրակից պաշտպանող 
կոշկեղեն. հակահրդեհային ջրցաներ. 

գործարկման մետաղաճոպաններ շարժիչների 
համար. արևապաշտպան ակնոցներ. 
հաշվառման (հաշվեցուցակային) ժամացույց-
ներ (ժամանակ գրանցելու սարքեր). 
տեսաժապավեններ. տեսախաղերի քարթրիջ-
ներ. տեսաէկրաններ. տեսահեռախոսներ. 
սպորտային ակնոցներ. քթասեղմիչներ 
լողորդների և սուզորդների համար. պաշտ-
պանական սաղավարտներ սպորտսմենների 
համար. էլեկտրոնային ներբեռնվող հրա-
պարակումներ. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
նավագնացական սարքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. (նավակողային 
համակարգիչներ). դեկորատիվ մագնիսներ. 
անլար հեռախոսներ. մկնիկների գորգեր. 
դյուրակիր տարածաընդունիչներ. դաստակների 
հենարաններ համակարգիչներ հետ աշխա-
տանքի համար. համառանցք մալուխներ. 
օպտիկաթելքային մալուխներ. պաշտպանիչ 
կափարիչներ խցակի վարդակների համար. 
խորջրյա զոնդեր. էլեկտրաֆիկացված 
ցանկապատեր. խաղային ծրագրեր 
համակարգչների համար. ականջակալներ. 
լուսավորման համակարգերի բալաստային 
դիմադրություններ. փեյջերներ. արբանյակային 
նավագնացական սարքեր. սոլենոիդային 
կափույրներ (էլեկտրամագնիսական փոխար-
կիչներ). գերլարումից պաշտպանող կարգա-
վորիչներ. դյուրակիր ռացիաներ. կոներ քամու 
ուղղությունը ցույց տալու համար. լուսային 
էմիսիայի էլեկտրոնային ցուցիչներ. մանեկեններ 
օգնություն ցուցաբերելու մեջ վարժվելու համար 
(վարժասարքեր). բեմի լուսավորման 
կարգավորիչներ. թայմերներ (ավազի 
ժամացույցներ) ձու եփելու համար. դնթ-չիպեր. 
DVD–նվագարկիչներ. ավտոմատ դրամարկղեր. 
լուսաֆորներ (ազդանշանային սարքա-
վորումներ). անլար հավաքակազմեր հեռա-
խոսների համար. ասբեստե առաջակալներ 
հրշեջների համար. սաղավարտներ ձիավա-
րության համար. լաբորատորիայի հատուկ 
հագուստ. անհատականացման մագնի սա  կան 
ապարանջաններ. տրանսպոնդերներ 
(հաղորդիչներ-պատասխանիչներ). ներբեռնվող 
հնչյու նային ֆայլեր շարժական հեռախոսների 
զանգերի համար. ներբեռնվող երաժշտական 
ֆայլեր. ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր. 
մանեկեններ վթարային փորձարկումների 
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համար. լաբորատոր ցենտրիֆուգներ. 
տպատախտակներ. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ- կրիչներ. 
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի 
ապարատներ (GPS). դյուրակիր մեդիա-
նվագարկիչներ. նրբաքուղեր բջջային 
հեռախոսների համար. լուսարձակող դիոդներ 
(ԼԱԴ). տրիոդներ. բարձրացնող տրանս-
ֆորմատորներ. անձնական դյուրակիր 
համակարգիչներ. հրդեհաշեջ փողրակներ. 
պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչների 
համար.  ծածկոցներ դյուրակիր համա-
կարգիչների համար. թվային ֆոտոշրջանակներ. 
Պետրիի բաժակներ. Պիտոյի խողովակներ. 
ստրոբոսկոպներ. ճանապարհային ազդա-
նշանային կոներ. ջերմաստիճանի կպչուն 
ցուցասարքեր ոչ բժշկական նպատակների 
համար.  հավելվածներ համակարգչային 
ծրագրային ապահովման համար (ներբեռնելի). 
էլեկտրոնային գրքեր. սմարթֆոններ. դատարկ 
քարթրիջներ տպիչների և լուսապատճենա-
հանող ապարատների համար. ռադիո-
տեսադայակ, լսա-տեսասարքեր երեխաներին 
հետևելու համար. տեսախցիկներ երեխային 
հետևելու համար, տեսադայակ. օբյեկտիվների 
լուսապաշտպանիչ բլենդներ. պլանշետային 
համակարգիչներ. կոդավորված բանալի-
քարտեր. 3D ակնոցներ. հիշողության քարտեր 
տեսախաղերի սարքերի համար. զրահա-
բաճկոններ. արագացումաչափներ. էլեկտրա-
կան ձայնահաններ (ադապտերներ). փրկարար 
պարկուճներ բնական աղետների համար. 
համակարգչային սարքավորումներ. արևային 
մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի արտա-
դրության համար. շարժական հեռախոսներ, 
բջջային հեռախոսներ. հեռադիտական 
նշանոցներ հրանոթների համար. թվային 
ստորագրություն. մարմնի վրա կրվող սարքեր 
ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու համար. 
լիցքավորող սարքեր էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. էլեկտրոնային 
ապարանջաններ (չափիչ գործիքներ). 
սմարթֆոնների ծածկոցներ. սմարթֆոնների 
պատյաններ. մոնոպոդներ (ձեռքի 
ամրակալաններ). կալորիաչափներ. ծախսա-
չափներ. լույս անդրադարձնող փրկարարական 
բաճկոններ. էլեկտրական վզնոցներ 
կենդանիներ վարժեցնելու համար. կառա-
վարման լծակներ համակարգիչների համար, 

բացառությամբ տեսախաղերի համար 
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-
ժամացույցներ. հակահրդեհային ապարատներ. 
համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ 
թաղանթներ. սպորտային սարքեր ատամները 
պաշտպանելու համար (կապպա). սպորտային 
սաղավարտներ. ասեղներ գեոդեզիական 
կողմնացույցների համար. անվտանգության 
սարքեր (կոդավորման սարքեր). ինֆրակարմիր 
դետեկտոր. պատյաններ անձնական թվային 
օգնական սարքերի համար (PDA). կշեռքներ 
մանկիկների համար. էլեկտրոնային մուտքի 
հսկման համակարգեր դռների փակման 
համար. ջերմադիտման տեսախցիկներ. 
մարմնի զանգվածի վերլուծիչներով կշեռքներ.  
պլանշետ-համակարգիչների պատյաններ. սև 
արկղեր (տվյալների գրանցիչներ). թվային 
օդերևութաբանական կայաններ. էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցների համար 
լիցքավորման կայաններ. ինտերակտիվ 
թաչսքրին տերմինալներ. սմարթ-մատանիներ. 
էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումներ 
երաժշտական գործիքների համար. ձայնային 
ինտերֆեյսներ. էքվալայզերներ (ձայնային 
ապարատներ). ցածր հաճախականության 
բարձրախոսներ. լոգարանի կշեռքներ. ջերմա-
խոնավաչափներ.  կենսաչիպեր. սմարթֆոնների 
համար հարմարեցված պաշտպանիչ 
ժապավեններ. վիրտուալ իրականության 
գլխադիր սաղավարտներ. ինտերակտիվ 
էլեկտրոնային գրատախտակներ. արհես-
տական բանականությամբ մարդանման 
ռոբոտներ. ձայնային խառնիչներ. էլեկտրոնային 
սիգարետների մարտկոցներ. էլեկտրոնային 
բանալի-բրելոկներ հեռակառավարման համար. 
էլեկտրոնային նոտաներ (բեռնելի). գծա-
գրական T– աձև քանոններ չափման համար. 
անկյունաքանոններ չափման համար.  
քառակուսի քանոններ չափման համար. 
էլեկտրոնային թվային ցուցասարքեր. 
լաբորատոր ռոբոտներ. ուսուցողական 
ռոբոտներ. անվտանգության ապահովման 
ռոբոտներ. անձնական թվային օգնականներ 
(ԱԹՕ). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման հարթակներ, գրառված կամ 
բեռնվող. արբանյակային որոնիչներ. մատանու 
չափիչներ. մատի չափիչներ. բարակ հաճախորդ 
համակարգիչներ. հետևի տեսախցիկներ 
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տրանսպորտային միջոցների համար. գրպանի 
էլեկտրոնային բառարաններ. մարզասարքեր 
վերակենդանացման հմտությունների 
ուսուցման համար. էլեկտրական մետաղալարեր 
ավտոմեքենաների համար. ակվալանգի 
խողովակներ. սպորտային սուլիչներ. համա-
կարգչային էկրանները պաշտպանող 
ծրագրային ապահովում, գրառված կամ 
բեռնվող. ինքնանկարահանման (սելֆիի) 
օբյեկտիվներ. բեռնվող գրաֆիկական տարրեր 
բջջային հեռախոսների համար. հեռա-
հաղորդակցային ապարատներ ոսկերչական 
զարդերի տեսքով. վրան կրովի համակարգիչներ. 
վրան կրովի մոնիտորների ցուցասարքեր. 
մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի 
(ՄՌՏ) ապարատներ, ոչ բժշկական 
նպատակների համար. փրկարարական 
լազերային ազդանշանային լույսեր. 

դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդա-
գրությունների փոխանցում. հեռուստա-
հեռարձակում. հեռագրերի հաղորդում. 
հեռա գրակապ տրամադրելու ծառայություններ. 
հեռա գրակապ. հեռախոսակապ տրամադրելու 
ծառայու թյուններ. հեռախոսակապ. բաժա-
նորդային հեռագրակապի (տելեքսի) 
ծառայություններ. լրատվական գործա-
կա լությունների ծառայություններ. 
մա լու  խային հեռուստահեռարձակում. ռադիո-
հեռա խոսակապ. համակարգչային տերմի-
նալներով իրագործվող կապ. համակարգչի 
միջոցով հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում. էլեկտրոնային 
նամակների հաղորդում. ֆաքսիմիլային 
կապ. տեղեկատվություն հեռակապի 
վերաբերյալ. փեյջինգային ծառայություն 
(ռադիոյի,  հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ). 
հաղորդագրությունների փոխանցման ապա-
րատուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային 
կապ. ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. 
մոդեմների վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի սարքավորման վարձույթ. հեռախոսային 
ապարատների վարձույթ. արբանյակային 
կապ. հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
տախտակ (հեռահաղորդակցական ծառա-
յություններ). ինտերնետին հեռահա-
ղորդակցական միացման ապահովում.  
հեռահաղորդակցական միացումների 

և երթուղավորման ծառայություններ. 
հեռակոնֆերանսներ.  ինտերնետ մուտքի 
ապահովում. համացանցի հասանելիության 
ժամանակի վարձույթ. հեռուստախանութների 
ծառայություններ տրամադրող հեռա հա-
ղորդակցական կապուղիների ապահովում.  
ինտերնետում բանավեճային համաժողովների 
հասանելիության ապահովում. տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ապահովում. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում. թվային 
ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում. 
տեսակոնֆերանսների համար կապի 
ծառայությունների տրամադրում. առցանց 
համաժողովների ապահովում, տրամադրում. 
տվյալների հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. 
տեսահաղորդում ըստ պահանջի։

____________________

(210) 20180908 (111) 28057
(220) 07.06.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 07.06.2028
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա. Կ. Զ» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 18.06.2018
(540)  

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն գունով:
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(511) 
դաս 21. ապակյա սրվակներ (անոթներ). 

ապակե տարողություններ (քիմիկատների 
համար). անոթներ խմելու համար.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 
մասնավորապես` անանուխի թրմօղի. 
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ.  դառը 
թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի. 
ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). 
թորման  միջոցով   ստացված  ըմպելիքներ. 
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ 
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). 
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի), բալի օղի. 
սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. գինի  
խաղողի  չանչերից. տանձի սիդր. սակե. 
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրից, մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի 
սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. բացի գարեջրի հիմքով 
ըմպելիքներից. նիրա (շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիք), բայցզյու (չինական 
ալկոհոլային ըմպելիք):

____________________

(210) 20180919  (111) 28058
(220) 08.06.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 08.06.2028
(730) Սի.Փի. Ֆարմասյութիքլզ Ինթերնեյշնլ 
Սի.Վի., NL 
(442) 02.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ.  հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար.  դիետիկ նյութեր բուժական նպա-
տակների համար, մանկական սնունդ.  
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր.  
ատամնալցման և ատամների ծեփապատ-
ճեններ պատրաստելու նյութեր.  ախտահանիչ 
միջոցներ.  վնասատու կենդանդիների 

ոչնչացման պատրաստուկներ.  ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ.   դեղագործական արտադրանք 
և ծխելը դադարեցնելու պատրաստուկներ։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20180952 (111) 28059
(220) 14.06.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 14.06.2028
(730) «Գյուղմարկետ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան, շ. 16, բն. 39, AM 
(442) 02.07.2018
(540)  

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

դաս 35. գյուղական մթերքների վաճառք:
____________________

(210) 20180957 (111) 28060
(220) 14.06.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 14.06.2028
(730) Ամուաժ ԷսԷյՕուՍի, OM 
(442) 16.07.2018
(310) 017899986   (320) 15.05.2018   (330) EU
(540)  

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական օճառներ. օծա-

նելիքային իրեր (պարֆյումերիա). օծանելիք. 
հոտավետ նյութեր. եթերային յուղեր. ոչ 
բուժական կոսմետիկական միջոցներ. ոչ 
բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բժշկական պատրաստուկներ մազերի և 
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մաշկի խնամքի համար. կոսմետիկական 
կրեմներ և լոսյոններ մարմնի և դեմքի համար. 
դիմափոշի. պատրաստուկներ լոգարանում 
և ցնցուղարանում օգտագործելու համար. 
հոտազերտիչներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180969 (111) 28061
(220) 15.06.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 15.06.2028
(730) Էդգար Մկրտչյան, Երևան, Ներքին 
Շենգավիթ 2-րդ փ., տուն 6, AM 
(442) 02.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 41. վիճակախաղերի կազմակերպում:

____________________

(210) 20180974 (111) 28062
(220) 18.06.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 18.06.2028
(730) Ամուաժ ԷսԷյՕուՍի, OM 
(442) 16.07.2018
(310) 017899987   (320) 15.05.2018   (330) EU
(540)  

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական օճառներ. օծա-

նելիքային իրեր (պարֆյումերիա). օծանելիք. 
հոտավետ նյութեր. եթերային յուղեր. ոչ 
բուժական կոսմետիկական միջոցներ. ոչ 
բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բժշկական պատրաստուկներ մազերի և 
մաշկի խնամքի համար. կոսմետիկական 
կրեմներ և լոսյոններ մարմնի և դեմքի համար. 
դիմափոշի. պատրաստուկներ լոգարանում 
և ցնցուղարանում օգտագործելու համար. 
հոտազերծիչներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181001  (111) 28063
(220) 21.06.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 21.06.2028
(730) «Վաթերֆորդ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 22, 
բն. 7, AM 
(442) 02.07.2018
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և բորդո գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. սննդային ճարպեր. կարագ. 
սերուցքային կրեմ. պահածոյացված մրգեր. 
կարտոֆիլի չիպսեր. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. մանր վարունգ (թթու դրած). 
պահածոյացված բանջարեղեն. սննդային 
յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). պանիրներ. 
շաքարած մրգեր. կաթ. յուղային խառնուրդներ 
բուտերբրոդների համար. եգիպտացորենի 
սննդային յուղ. յոգուրտ. կեֆիր (կաթնային 
ըմպելիք). կաթնամթերք. մարգարին. 
մարմելադ (բացի հրուշակեղենից). մշակված 
ընկույզներ. պահածոյացված ձիթապտուղ. 
մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. տոմատի 
խյուս. արևածաղկի սննդային յուղ. մշակված 
գետնընկույզ. պահածոյացված սնկեր. պահա-
ծոյացված լոբազգիներ. մրգային չիպսեր. 
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս. 
հարած սերուցք. ձկան պահածոներ. մրգային 
պահածոներ. բանջարեղենի պահածոներ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. արևածաղկի մշակված 
սերմեր. կտավատի սննդային յուղ. ցածր 
կալորիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. 
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեցրած սերուցք). 
արաժան (կաթնաթթվային խմորումով մերված 
կաթ). մածուն (թթվեցրած կաթ). տոմատի 
մածուկ. դդմիկի խավիար. բադրիջանի 
խավիար. կաթի փոշի. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. սոխի 
օղակներ. առաջին սառը մամլման եղանակով 
ստացված ձիթապտղի սննդային յուղ. մշակված 
քաղցր եգիպտացորեն:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20181002  (111) 28064
(220) 21.06.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 21.06.2028
(730) «Վաթերֆորդ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 22, 
բն. 7, AM 
(442) 02.07.2018
(540)  

(526) «МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև, դեղին, կանաչ և բորդո գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. արևածաղկի սննդային յուղ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20181010  (111) 28065
(220) 22.06.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 22.06.2028
(730) Մեդիտոքս Ինք., KR 
(442) 16.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. մկանային 
ռելաքսանտներ. թերապևտիկ դեղամիջոցներ 
և նյութեր. դեղագործական պատրաստուկներ 
պերիֆերիկ նյարդային համակարգի համար. 
մանրէական թույներ. դեղագործական 
պատրաստուկներ մաշկի խնամքի համար. 

դեղագործական նյութեր վերամաշկի 
համար. ներարկային մաշկային ֆիլերներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ կենտրո-
նական նյարդային համակարգի համար. 
մաշկային դեղագործական արտադրանք. 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշկային 
հիվանդությունների բուժման համար. կենսա-
բանական պատրաստուկներ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ մկանային հոգնածության 
բուժման համար. պատվաստանյութեր. 
բուժական լոսյոններ. քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181031  (111) 28066
(220) 26.06.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 26.06.2028
(730) Յունիֆարմ, ինք., US 
(442) 02.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 3. հարդարանքի ջուր. լոսյոններ 

կոսմետիկական նպատակների համար. 
յուղեր պարֆյումերիայի համար. օճառներ.  
ատամի մածուկներ, ատամի փոշիներ. 
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար.  կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. կոսմետիկական 
միջոցներ. շամպուններ. բուսական 
էքստրակտներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր).

դաս 5. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. հանքային 
ջրեր բժշկական նպատակների համար. 
վիտամինային հավելումներով սպեղանալաթեր. 
սննդային հավելումներ. սառնաշաքարներ 
բժշկական նպատակների համար. կպչուն 
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սպեղանիներ. դեղեր փորկապության դեմ. 
լոսյոններ դեղագործական նպատակների 
համար. քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ 
մարդու համար. բուժիչ օճառներ. դիետիկ 
ըմպելիքներ բժշկական նպատակների 
համար. դեղաթուրմեր. թուրմեր բժշկական 
նպատակների համար. պաստեղներ 
դեղագործական նպատակների համար. ատամի 
մածուկներ բուժական. մանկական սնունդ. 
բժշկական շրթնաքսուքներ. կենսաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. լոգանքների պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. միկրո-
տարրերով պատրաստուկներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. ֆիտոթերապևտիկ 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. դիետիկ սննդամթերք բժշկական 
նպատակների համար. դեղագործական 
ապրանքներ. ծամոն բժշկական նպատակների 
համար. դեղամիջոցներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. օշարակներ դեղագործական 
նպատակների համար. լոգանքի աղեր 
բժշկական նպատակների համար. 
արդուզարդի բուժիչ պատրաստուկներ. 
դեղաբույսեր. ֆերմենտներ դեղագործական 
նպատակների համար. բուժիչ թեյեր. խոտային 
թեյեր բժշկական նպատակների համար. 
բուժիչ շամպուններ. բուսային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) դեղագործական նպատակների 
համար. էլիքսիրներ (դեղագործական 
պատրաստուկներ).

դաս 10. ներարկիչներ բժշկական 
նպատակների համար. հոգնաներ. գդալներ դեղ 
ընդունելու համար. սառեցնող սպեղանալաթեր 
բժշկական նպատակների համար. դեղահաբերը 
ներածելու հարմարանքներ. ներարկիչներ 
բժշկական նպատակների համար.

դաս 32. ջրեր (ըմպելիքներ). հանքային ջրեր 
(ըմպելիքներ). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ պատ-
րաստելու համար. օշարակներ ըմպելիքների 
համար. բաղադրություններ գազավորված ջուր 
պատրաստելու համար. բաղադրություններ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20181059  (111) 28067
(220) 03.07.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 03.07.2028
(730) Գևորգ Արամի Արամյան, Երևան, 
Հանրապետության փող. , շ.  71, բն.  29, AM 
(442) 16.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 35.  մեծածախ և մանրածախ վաճառք։

(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20181078  (111) 28068
(220) 04.07.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 04.07.2028
(730) «Ավգուստ» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 16.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 1. մակերևութային ակտիվ նյութեր, 

այդ թվում օժանդակ միջոցներ. նյութեր 
ծաղիկները թոշնելուց պաշտպանելու 
համար. սերմերի պահպանմանը նպաստող 
նյութեր. դեֆոլիանտներ (տերևաթափիչներ). 
քիմիական հավելանյութեր ֆունգիցիդների 
համար. քիմիական հավելանյութեր 
հերբիցիդների համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավորելու 
համար. միկրոտարրերով հարստացված 
պատրաստուկներ բույսերի համար. քիմիական 
պատրաստուկներ խաղողը չոռից (սնկային 
հիվանդություն) պաշտպանելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը 
վարակից պաշտպանելու համար. քիմիա-
կան պատրաստուկներ հատիկաբույսերը 
մրիկից պաշտպանելու համար. քիմիական 
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պատրաստուկներ գիտական նպատակների 
համար. բանջարանոցային կուլտուրաների 
սերմերի ծլմանը խոչընդոտող պատրաստուկներ. 
պարարտանյութեր. պարարտանյութեր 
գյուղատնտեսության համար. քիմիկատներ 
այգեգործության և բանջարաբուծության 
համար. քիմիկատներ գյուղատնտեսության 
համար. քիմիկատներ հողը պարարտացնելու 
համար. էմուլգարարներ.

դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
ալգիցիդներ. մանրէասպաններ. բիոցիդներ. 
հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. 
հերբիցիդներ. միջատասպան միջոցներ, այդ 
թվում նեմատիցիդներ (թունաքիմիկատներ). 
պեստիցիդներ. պատրաստուկներ վնասատու 
կենդանիներին ոչնչացնելու համար, այդ 
թվում պատրաստուկներ կակղամորթներին 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար, 
այդ թվում ցամաքիչներ և դեֆոլիանտներ. 
պատրաստուկներ տնային սնկերը 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին 
ոչնչացնելու համար այդ թվում ռոդենտիցիդ-
ներ (թունաքիմիկատներ). պատրաստուկներ 
ցամաքային կակղամորթներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մակաբույծնե-
րին ոչնչացնելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ մրիկով վարակված 
հատիկաբույսերը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ վարակված խաղողը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
միլդյուի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման 
համար. ռեպելենտներ միջատների դեմ. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
ֆունգիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181081  (111) 28069
(220) 04.07.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 04.07.2028
(730) «Ավգուստ» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 

(442) 16.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 1. մակերևութային ակտիվ նյութեր, 

այդ թվում օժանդակ միջոցներ. նյութեր 
ծաղիկները թոշնելուց պաշտպանելու 
համար. սերմերի պահպանմանը նպաստող 
նյութեր. դեֆոլիանտներ (տերևաթափիչներ). 
քիմիական հավելանյութեր ֆունգիցիդների 
համար. քիմիական հավելանյութեր 
հերբիցիդների համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավորելու 
համար. միկրոտարրերով հարստացված 
պատրաստուկներ բույսերի համար. քիմիական 
պատրաստուկներ խաղողը չոռից (սնկային 
հիվանդություն) պաշտպանելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը 
վարակից պաշտպանելու համար. քիմիա-
կան պատրաստուկներ հատիկաբույսերը 
մրիկից պաշտպանելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ գիտական նպատակների 
համար. բանջարանոցային կուլտուրաների 
սերմերի ծլմանը խոչընդոտող պատրաստուկներ. 
պարարտանյութեր. պարարտանյութեր 
գյուղատնտեսության համար. քիմիկատներ 
այգեգործության և բանջարաբուծության 
համար. քիմիկատներ գյուղատնտեսության 
համար. քիմիկատներ հողը պարարտացնելու 
համար. էմուլգարարներ.

դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
ալգիցիդներ. մանրէասպաններ. բիոցիդներ. 
հատուկ  նյութերով տոգորված թուղթ ցեցերի 
դեմ. հերբիցիդներ. միջատասպան միջոցներ, 
այդ թվում նեմատիցիդներ (թունաքիմիկատ-
ներ). պեստիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու կենդանիներին ոչնչացնելու 
համար, այդ թվում պատրաստուկներ 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը 
ոչնչացնելու համար, այդ թվում ցամաքիչներ 
և դեֆոլիանտ ներ. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
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համար. պատրաստուկներ մկներին 
ոչնչացնելու համար այդ թվում ռոդենտիցիդներ 
(թունաքիմիկատներ). պատրաստուկներ 
ցամաքային կակղամորթներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մակաբույծներին 
ոչնչացնելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ մրիկով վարակված 
հատիկաբույսերը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ վարակված խաղողը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
միլդյուի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման 
համար. ռեպելենտներ միջատների դեմ. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
ֆունգիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181096  (111) 28070
(220) 10.07.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 10.07.2028
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 
5, AM 
(442) 16.07.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի).  

անանուխի թրմօղի.  սպիրտային մրգային 
լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.  անիսի լիկյոր. 
անիսի օղի.  ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի 
կամ եղեգի օղի).  թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ.  սիդրեր.  կոկտեյլներ. կյուրասո.  
դիժեստիվներ (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ).  գինիներ. մրգայի գինիներ.  ջին. 

լիկյորներ. մեղրային  ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի).  բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ.  բրենդի.  գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր.  սակե. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ).  սպիրտային 
լուծամզուքներ.  ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.  ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.  նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք).  
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք). 
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20181171  (111) 28071
(220) 20.07.2018 (151) 10.10.2018
   (181) 20.07.2028
(730) «Էլվաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Էրեբունու 7, 
AM 
(442) 01.08.2018
(540)  

(526) «PHARM» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզա գույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

 4771  10.11.2028 Ասփեն Գլոբալ Ինքորփորեյթիդ, MU

 4931  29.12.2028 Վայեթ ԼԼՔ, US

 5038  09.12.2028 Վայեթ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

 5039  09.12.2028 Վայեթ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

 5041  09.12.2028 Վայեթ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

 5042  09.12.2028 Վայեթ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

 12773  20.03.2028 «Ամենուր» ՍՊԸ, Երևան, Բաբաջանյան փող., տուն 148, AM

 12774  20.03.2028 «Ամենուր» ՍՊԸ, Երևան, Բաբաջանյան փող., տուն 148, AM

 12775  20.03.2028 «Ամենուր» ՍՊԸ, Երևան, Բաբաջանյան փող., տուն 148, AM

 13476  19.05.2028 «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM

 13644  18.06.2028 «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM

 13647  25.06.2028 «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM

 13648  25.06.2028 «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM

 13649  25.06.2028 «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM

 13741  25.09.2028 «Աքռա քրեդիտ ռեփորթինգ» ՓԲԸ, Երևան, 0010, 

     Կենտրոն, Խորենացի 15, 9-րդ հարկ, AM

 13758  29.10.2028 Համո Բեկնազարյանի անվան «Հայֆիլմ» կինոստուդիա ՓԲԸ, 

     Երևան, Աշտարակի խճուղի 30, AM

 13808  07.10.2028 Բաքարա, FR

 13844  15.05.2028 «Նոյ-ֆիրմա» Արտադրական կոոպերատիվ, Երևան, Օրբելի 4, բն. 22, AM

 13887  01.10.2028 ԲԱՍՖ Ագրո Բ.Վ., Արնհեմ (ՆԼ), Ցվայնիդերլասունգ Ցյուրիխ, CH

 13889  03.10.2028 ԲԱՍՖ Ագրո Բ.Վ., Արնհեմ (ՆԼ), Ցվայնիդերլասունգ Ցյուրիխ, CH

 13890  10.10.2028 «Արագ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 4/16, AM

 13905  22.09.2028 Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM

 13907  14.10.2028 Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM

 13908  14.10.2028 Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM

 13911  07.11.2028 Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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 13977  09.10.2028 «Հայաստանի Հանրապետության մամուլի տարածման գործակալություն» 

     ՓԲԸ, Երևան, Սասունցի Դավթի հրապարակ 2, AM

 14049  30.10.2028 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

 14093  18.06.2028 «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM

 14094  02.09.2028 «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM

 14095  04.09.2028 «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM

 14156  07.11.2028 Փոլիքեմ Ս.Ա., LU

 14213  20.01.2029 «Ապեյրոն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտա 25/1, AM

 14214  20.01.2029 «Ապեյրոն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտա 25/1, AM

 14318  08.12.2028 Դել Ինք., US

 14347  31.10.2028 Յուրըփիըն Րիֆրեշմնթս, IE

 14348  31.10.2028 Յուրըփիըն Րիֆրեշմնթս, IE

 14349  22.12.2028 ՓՓԳ Ինդասթրիզ Օհայո, Ինք., US

 14350  22.12.2028 ՓՓԳ Ինդասթրիզ Օհայո, Ինք., US

 14536  01.10.2028 Դել Ինք., US

 14555  12.12.2028 Դել Ինք., US

 14669  19.03.2029 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

 14861  20.01.2029 «Ապեյրոն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտա 25/1, AM

 14954  08.07.2029 «Ապեյրոն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտա 25/1, AM

 14960  15.08.2029 «Ապեյրոն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտա 25/1, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

       01-01                473 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

  E04F21/00             3226  A

  E05B9/00              3227  A
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2131
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 953121, IR 1324962, IR 
1325677, IR 1331035
73 (1) Լիցենզատու  ԴԻԼԳՐՈՈՒՎ ԼԻՄԻԹԻԴ, 
Themistokli Dervi, 3, Julia House, CY-1066 Nico-
sia, CY
73 (2) Լիցենզառու  «Անկախ 
լաբորատորիա ԻՆՎԻՏՐՈ» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերություն, 
125047, Moscow, 4-ya Tverskaya-Yamskaya Street, 
h. 16, bldg. 3, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        28.09.2018

____________________

Գրանցում No 2132
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 13977
73 (1) Լիցենզատու  «Հայաստանի 
Հանրապետության մամուլի տարածման 
գործակալություն» ՓԲԸ, Երևան, Սասունցի 
Դավթի հրապարակ 2, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Պրես Ստենդ» ՍՊԸ, 
Երևան, Թումանյան 18, բն. 9, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը      18.10.2021
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         01.10.2018

____________________

Գրանցում No 2133
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 27479
73 (1) Լիցենզատու  «Թորոքրիթ» ՍՊԸ, 
Երևան, Փափազյան փ., բն. 13/4, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Արան» ՍՊԸ, Երևան, 
Տպագրիչների 9, 35/36, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            եզակի
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է             01.10.2018

____________________

Գրանցում No 2134
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17862
73 (1) Իրավատեր  «ԷյԷյԷֆՓիՍի»  ՍՊԸ, 
Երևան, Րաֆֆու փ. 43, բն. 56, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Քավսան 
գրուպ»  ՍՊԸ, Երևան, Զաքիյան 4/31, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

                                          Հանրապետություն
Գրանցված է                         01.10.2018

____________________
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Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

 3113            29.03.2018
 3115        29.03.2018
 3116        23.03.2018
 3121        30.03.2018

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

421U    30.03.2018
490U                  22.03.2018

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

     196S              18.03.2018
     307S          28.03.2018
     314S          28.03.2018

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства
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Տեղեկություններ
Գյուտի արտոնագրի գործողության վերականգնման  մասին

Сведения
о  восстановлении действия патента на изобретения

N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնման թվականը

 Дата восстановления 
действия патента

1. 2881 A 28.09.2018թ. 02.10.2018թ.

Տեղեկություններ
Օգտակար մոդելի արտոնագրի գործողության վերականգնման մասին 

Сведения
о восстановлении действия патента на полезную модель

N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնման թվականը

Дата восстановления 
действия патента

1. 385U 28.09.2018թ. 02.10.2018թ.

   26503             09.10.2018

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2018.01 (11) 3226 (13) A
E04F21/00

(21) AM20170060 (22) 10.04.2017
(72) Володя Восканян (AM) 
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцаха 8, 
кв. 10 (AM) 
(54) Устройство обеспечивающее ровность 
укладки плиток и расстояние между ними
(57) Изобретение относится к области 
строительства, в частности, к обеспечивающим 
ровность укладки разделителям плиток, 
используемых при укладке плиток.

Устройство обеспечивающее ровность 
укладки плиток и расстояние между ними, имеет 
многогранный пресс с винтовым отверстием, 
центральный осевой винт и разделительное 
крыло жестко прикреплённое к его нижней 
части. На периферии разделительного 
крыла с каждой стороны вертикально жестко 
закреплено по одному крылу. Разделитель, 
прикрепленный к нижней части винта, 
представляет собой цилиндр. Верхняя часть 
пресса - шестигранная призма, а нижняя часть 
- цилиндр. Верхний конец винта выполнен 
в виде прямоугольного параллелепипеда, у 
которого согнуты малые грани, и к которому 
прикреплена шестигранная призма. Продольная 
ось двукрылой ручки с острыми концами 
направлена в направлении двух нижних соосных 
крыльев цилиндрического разделителя. Каждое 
крыло ручки - это пятигранная призма. На 
верхнем основании шестигранной призмы 
с двукрылой ручкой выполнено по одной 
дугообразной выемке со стрельчатыми концами, 
изображающей движение по часовой стрелке, а 
в центральной части выполнено прямоугольное 
призмообразное углубление, перпендикулярное 
двум крылам ручки.

Обеспечивается многократное исполь-
зование разделителя плиток, расширяются 
многофункциональные возможности приме-
нения разделителя, 104 ил.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3227 (13) A
E05B9/00

(21) AM20170065 (22) 14.04.2017
(72) Альберт Погосян (AM), Сурен Погосян (AM) 
(73) Альберт Погосян, 0088, Ереван, Шираза 
20, кв. 30 (AM), Сурен Погосян, 0088, Ереван, 
Шираза 20, кв. 30 (AM) 
(54) Цилиндрический механизм секретности 
врезного замка
(57) Цилиндрический механизм секретности 
врезного замка имеет корпус, неподвижно 
закрепленные с двух сторон внутри корпуса 
барабаны, внутри которых с возможностью 
вращения установлен сердечник. Между 
торцевой плоской поверхностью сердечника 
и закрепляющим кольцом с возможностью 
свободного вращения вокруг своей оси  
установлено закаленное кольцо. Механизм 
дополнительно имеет закрепленный на 
сердечнике рычаг, на боковой поверхности 
которого сделана выемка, между рычагом и 
барабаном, на сердечнике, с возможностью 
свободного вращения установлен диск. Диск 
с помощью боковых плоских поверхностей 
выступа, сделанного на его боковой поверхности, 
взаимодействует с боковыми плоскими 
поверхностями полукольцевой выемки рычага, 
а с помощью   боковых плоских поверхностей 
полукольцевой выемки, сделанной на другой 
боковой поверхности, взаимодействует с 
боковыми плоскими поверхностями выступа, 
сделанного на корпусе. Плоские поверхности 
рычага, диска и выступов относительно 
оси вращения сердечника выполнены под 
такими углами, что вращая ключом сердечник 
с рычагом в двух направлениях,  боковые 
плоские поверхности полукольцевой выемки, 
сделанные на боковой поверхности рычага, 
с помощью боковых плоских поверхностей 
полукольцевой выемки, сделанной на выступе 
диска и боковой поверхности, опирались на 
плоские поверхности выступа, закрепленного на 

Сведения о выданных патентах
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корпусе, обеспечивая вращение рычага вместе 
с сердечником от одной опоры до другой по 
меньшей мере до угла 450°. Выступ прикреплен 
к корпусу относительно оси вращения рычага 
под таким углом, чтобы на опорных позициях 
рабочая часть рычага была направлена вверх 
относительно вертикальной оси под углом до 
45°.

Исключается перемещение засова замка 
посторонними механическими воздействиями и 
средствами, повышается надежность работы, 3 
ил.

____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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(51) 01-01 (11) 473  (13) S 
(21) 20180003  (22) 08.02.2018
(72) Джульетта Казарян (AM) 
(73) Джульетта Суреновна Казарян, Ереван, ул. 
Мамиконяца 54 (AM) 
(54) Шоколадные шашки в форме треугольника, 
овала, капли и четырехугольника (4 варианта)

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№10/2

16 . 10 . 20 18

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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