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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 ստացման թվականը, 

 որից զատված է տվյալ հայտը

71 հայտատուն, երկրի կոդը

72 գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը

73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար

85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը

86 միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը

87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2009)  (11) 2309 (13) A 
A61K 31/30
A61K 31/405
A61K 31/465

(21) AM20090041 (22) 20.04.2009
(45) 25.08.2009
(71) «Ճառագայթային բժշկության և այրվածքների 
գիտական կենտրոն» ՓԲԸ (AM)
(72) Մարգարիտա Համլետի Մալաքյան (AM), 
Սերգեյ Աշոտի Բաջինյան (AM), Վլադիմիր Հակոբի
Մաթոսյան (AM), Վահան Ջանիբեկի Տոնոյան (AM), 
Կարեն Նորայրի Բաբայան (AM)
(73) «Ճառագայթային բժշկության և այրվածքների 
գիտական կենտրոն» ՓԲԸ (AM)
(54) Հակաճառագայթային ակտիվություն ունեցող L–
թիրոզինի կամ L– տրիպտոֆանի նիկոտինալդեհիդի 
հետ Շիֆի հիմքով Cu(II) կոմպլեքս
(57) Գյուտը վերաբերում է հակաճառագայթային 
ակտիվություն ունեցող կոորդինացիոն կոմպ-
լեքսային միացություններին, մասնավորապես՝ Լ-
թիրոզինի կամ Լ-տրիպտոֆանի նիկոտինալդեհիդի 
հետ Շիֆի հիմքով Cu (II) կոմպլեքսին եւ կարող է 
կիրառվել բժշկության մեջ։

Կոմպլեքսային միացությունները սինթեզում են
ալկալիական մետաղի ալկոհոլատի միջավայրում
արոմատիկ ամինաթթվից (օրինակ, Լ-թիրոզինից
կամ Լ-տրիպտոֆանից) եւ նիկոտինալդեհիդից 
ածանցված Շիֆի հիմքի ու երկարժեք պղնձի 
ացետատի փոխազդեցությամբ։

Ապահովվում է արտահայտված հակաճառա-
գայթային ակտիվություն ունեցող նոր միացու-
թյունների ստացում եւ բարձր թերապեւտիկ 
ցուցիչ։
(74) Ռ. Քալաշյան

_____________________

(51) (2009)  (11) 2310 (13) A
A61K 35/00

(21) AM20090012 (22) 26.02.2009
(45) 25.08.2009
(71) Ստեփան Բաղդասարյան (AM)
(72) Ստեփան Բաղդասարյան (AM)
(73) Ստեփան Բաղդասարյան, 0006, Երևան, 
Մայիսի 9-ի փող., բն. 33 (AM)

(54) Սեռական բորբոքային հիվանդությունների 
բուժման քսուք-բալասան
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության բնագավառին, 
մասնավորապես՝ բուսական ծագում ունեցող քսուք–
բալասաններին և կարող է կիրառվել սեռական 
բորբոքային հիվանդությունների բուժման համար։

Քսուքը ներառում է դեղաբույսերի հավաք, 
բուսական յուղեր, ակնամոմ, մեղրամոմ, բաղա-
դրամասերի հետևյալ հարաբերակցությամբ. 
զանգվ. %. դեղաբույսերի հավաք՝ 25.0, բուսական 
յուղեր՝ 25.0, ակնամոմ՝ 25.0, մեղրամոմ՝ 25.0։

Դեղաբույսերի հավաքը ներառում է բաղա-
դրամասեր հետևյալ հարաբերակցությամբ, 
զանգվ. %. սրոհունդ՝ 6.7, անթառամ՝ 6.7, գխտոր՝ 
6.7, տորոն՝ 6.7, մայրամախոտ՝ 6.7, ջղախոտ՝ 6.7, 
հազարանթերթիկ՝ 6.7, օշինդր՝ 6.7, կատվալեզու՝ 
6.7, կղմուխ՝ 6.7, սև լոշտակ՝ 6.7, իշառվույտ՝ 
6.7, լորենի՝ 6.7, երիցուկ՝ 6.7, վաղինակ՝ 7.1, իսկ 
բուսական յուղերը ներառում են բաղադրամասեր 
հետևյալ հարաբերակցությամբ. զանգվ. %. դդմի
յուղ՝ 33.2, չիչխանի յուղ՝ 33.2, կտավատի յուղ՝ 
33.6։

Բարձրացվում է բուժման արդյունավետու-
թյունը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2311 (13) A
G01N 33/53

(21) AM20090031 (22) 10.04.2009
(45) 25.08.2009
(71) «ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության 
ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմա-
կերպություն (AM)
(72) Յուրի Թադևոսյան (AM), Հայրապետ Գալստյան 
(AM), Թամարա Բատիկյան (AM), Միհրան Լազյան (AM), 
Գոհար Հակոբյան (AM), Քնարիկ Ալեքսանյան (AM)
(73) «ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության 
ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմա-
կերպություն, 0052, Երևան, Հասրաթյան 7 (AM)
(54) Քաղցկեղի ախտորոշման և/կամ հիվանդագին 
վիճակի խորության գնահատման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության բնագավառին, 
մասնավորապես` ուռուցքաբանությանը և կարող է 
կիրառվել կլինիկայում կրծքագեղձի քաղցկեղի (ԿՔ) 
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ախտորոշման, հիվանդագին վիճակի խորության 
գնահատման և կիրառվելիք քիմիաթերապիայի
դոզաների անհատական ճշգրտման համար։

Գյուտի էությունն այն է, որ արյան կենսունակ 
լիմֆոցիտներում որոշում են 5 վայրկյանի ընթաց-
քում չեզոք լիպիդային մոնոացիլգլիցերիններ, 
1,2-դիացիլգլիցերիններ և եռացիլգլիցերիններ 
բաղադրամասեր էկզոգեն [14C]արաքիդոնա-
թթվի ներմուծման մակարդակները, ստաց-
ված տվյալները համեմատում են նորմայի
հետ, ախտորոշում քաղցկեղի առկայությունը 
օրգա նիզմում և գնահատում հիվանդագին 
վիճակի խորությունը։ Լրացուցիչ հակա-CD3 և 
հակա-CD28 մոնոկլոնային հակամարմիններով
համախթանված լիմֆոցիտներում որոշում են 
լիպիդային երկրորդային միջնորդ մոլեկուլի՝ 1,2-
դիացիլգլիցերինի քանակությունը։

Ապահովվում է կրծքագեղձի քաղցկեղի 
արդյունավետ ախտորոշումը, բարձրացվում եղա-
նակի հավաստիությունը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2312 (13) A 
G01R 33/02
G01R 33/12

(21) AM20090021 (22) 30.03.2009
(45) 25.08.2009
(71) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտա-
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն (AM)
(72) Արտաշես Գևորգի Կարդաշյան (AM), Ռուբեն 
Երվանդի Հակոբյան (AM), Գևորգ Արտավազդի 
Կարդաշյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Ֆեռոմագնիսական նյութերի մագնիսական 
պարամետրերի չափման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է մագնիսական չափում-
ներին և կարող է օգտագործվել ֆեռոմագնի-
սական նյութերի լոկալ տեղամասերում, լայն 
դինամիկական սահմաններում, ավտոմատ կեր-
պով մագնիսական պարամետրերը չափելու
համար։

Սարքն ունի հաջորդաբար միացված ազդա-
նշանային գեներատոր, դիֆերենցիալ ուժե-
ղարար, ինտեգրատոր, հզորության ուժեղարար, 

ռեզիստոր, պայտաձև միջուկի վրա փաթաթված
մագնիսացնող փաթույթ, փորձանմուշի մակե-
րևույթին հպվող մագնիսական ինդուկցիայի և 
մագնիսական դաշտի լարվածության առաջնային 
կերպափոխիչներ, արգելափակող զտիչ, ուժե-
ղարար, առաջին և երկրորդ համաձայնեցնող 
բլոկներ, կառավարման բլոկներ, սահմանափակիչ 
ուժեղարար, բազմապատկիչ, մաթեմատիկական 
բաժանարար, գրանցող բլոկ, ուժեղարար, մագ-
նիսական ինդուկցիայի և մագնիսական դաշտի 
լարվածության ամպլիտուդային դրսևորիչներ, 
կոմուտատոր, դիֆերենցող բլոկ, բանալի, զրո-
մարմին։

Երկրորդ կառավարման բլոկի ելքին միացված
Պելտիեի տարր, որի սառը և տաք մակերևույթ-
ներին ամրակցված են հովացուցիչներ, որոնցից 
սառը մակերևույթի հովացուցիչին հպված է թվային 
ջերմաչափը, որը մյուս մակերևույթով հպված է 
փորձանմուշին, նույն հովացուցիչի մեջ հանված
անցքում տեղակայված է թերմոռեզիստոր, որը 
նույնպես հպման մեջ է փորձանմուշի հետ և որի
ելքը միացված է երկրորդ կառավարման բլոկի
մուտքին։

Բարձրացվում են չափումների ճշտությունն 
ու հուսալիությունը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2313 (13) A
G01S 13/00

(21) AM20090006 (22) 03.02.2009
(45) 25.08.2009
(71) «ԷԿՈՍԵՐՎ ՀՀԿ» ՍՊԸ (AM)
(72) Արտաշես Առաքելյան (AM)
(73) «ԷԿՈՍԵՐՎ ՀՀԿ» ՍՊԸ, 0006, Երևան, Գ. 
Նժդեհի 2, բն.24 (AM)
(54) Երկհաճախային, բազմաբևեռային, համա-
տեղված սկատտերոմետրիկ և ռադիոմետրիկ
համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է ռադիոֆիզիկական 
սարքերով ու մեթոդներով իրականացվող հեռա-
զոնդմանը և կարող է օգտագործվել երկրի մա-
կերևույթի (ծով, ցամաք) ու մթնոլորտի հիմնա-
կան բնութագրերի գնահատման ու զոնդվող 
մակերևույթների անոմալ տիրույթների հայտ-
նաբերման ու ճանաչման համար։

Համակարգն ունի ալեհավաք, ω1 ու ω2 հաճա-
խությամբ զոնդող ռադիոիմպուլսների կազմա-
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վորման մոդուլներ, ω1 ու ω2 հաճախությամբ անդրա-
դարձած ռադիոիմպուլսների համապատասխան ու 
խաչաձև բևեռացմամբ բաղադրիչների ընդունման 
ռադիոլոկացիոն մոդուլներ, ω1 ու ω2 հաճախությամբ 
ընդունված անդրադարձած ռադիոիմպուլսների 
համապատասխան ու խաչաձև բևեռացմամբ բա-
ղադրիչների փուլերի մշակման ռադիոլոկացիոն 
մոդուլներ, հենային ազդանշանի կազմավորման 
մոդուլ, ω1 ու ω2 հաճախությամբ սեփական, ջեր-
մային ռադիոճառագայթման ազդանշանների 
ուղղահայաց ու հորիզոնական բևեռացմամբ 
բաղադրիչների ընդունման ռադիոմետրիկ մո-
դուլներ, ω1 ու ω2 հաճախությամբ ընդունման 
ռադիոլոկացիոն, ռադիոմետրիկ ու փուլերի մշակ-
ման ռադիոլոկացիոն մոդուլների ելքային ազդա-
նշանների նորմավորման ու ստուգաճշտման մո-
դուլներ, ω1 ու ω2 հաճախությամբ նորմավորման 
ու ստուգաճշտման բոլոր մոդուլների ելքային 
ազդանշանների համատեղ մշակման մոդուլ և 
համաժամիչ։

Բարձրացվում են զոնդող մակերևույթների 
ու միջավայրերի բնութագրերի գնահատման
ճշգրտությունը և նրանցում առաջացած տրված 
դասի անոմալիաների հայտնաբերման արդյունա-
վետությունը, 9 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2314 (13) A
H01L 31/052

(21) AM20090038 (22) 18.04.2009
(45) 25.08.2009

(71) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտա-
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն (AM)
(72) Ռուբեն Ռաֆիկի Վարդանյան (AM), Արշակ 
Աշիկի Նորսոյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Արեգակնային էներգիայի կերպափոխման 
սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է արեգակնային էներգիայի 
ֆոտոէլեկտրական և ջերմային կերպափոխման 
բնագավառին, մասնավորապես՝ արեգակնային 
էներգիայի միջոցով միաժամանակ էլեկտրական
և ջերմային էներգիայի ստացման սարքերին։ 
Սարքն ունի արևի ճառագայթների կուտակիչ, 
Արեգակի շարժմանը հետևող համակարգ, ջեր-
մահեռացման հեղուկի խողովակաշար ունեցող 
ջերմային և ֆոտոէլեկտրական կերպափոխիչներ։ 
Ճառագայթների կուտակիչից, դրա կիզակե-
տում տեղադրված կիսահաղորդչային ֆոտոէլեկ-
տրական կերպափոխիչից և ջերմահեռացման 

խողովակաշարից կազմված հանգույցն անշարժ 

կերպով տեղակայված է Արեգակի շարժմանը 

երկու կոօրդինատներով հետևող հարթ հայելային 

համակարգից այնպիսի հեռավորության վրա, 

որ ապահովվի Արեգակի ճառագայթների ուղղա-

հայացությունը կուտակիչի մակերևույթին։
Բարելավվում են սարքի տեխնիկա–տնտե-

սական ցուցանիշները, 1նկ.։
_____________________



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 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը

31 առաջին հայտի համարը

32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 

  հրապարակման թվականը

51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)

54 օգտակար մոդելի անվանումը

56 տեղեկատվության աղբյուրներ

57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը

62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը եւ ներկայացման թվականը, 

  որից զատված է տվյալ հայտը

71 հայտատուն, երկրի կոդը

72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը

73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար

85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը

86 միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը

87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՄԱՍ 1№8 

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2009)  (11) 162 (13) U
B23B 1/00

(21) AM20090043U (22) 22.04.2009
(45) 25.08.2009
(71) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM), Բորիս 
Սերգեյի Բալասանյան (AM)
(72) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM), Բորիս 
Սերգեյի Բալասանյան (AM)
(73) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան, 3102, 
Գյումրի, Գոգունցի 6, բն. 4ա (AM), Բորիս Սերգեյի 
Բալասանյան, 0086, Երևան, Արտաշիսյան 3-րդ 
նրբ. 10 (AM)
(54) Միաբյուրեղից կտրող տարրի մաշակայու-
նության բարձրացման եղանակ
(57) Կտրման գործընթացն իրականացնում են 
թափանցիկ միաբյուրեղից կտրող տարրով, որի 
ոչ աշխատանքային մակերևույթը նախապես 
պատում են կլանող շերտով։

Կտրման գոտին 130°–200°C ջերմաստիճա-
նում լուսավորում են 1000–3000 լյուքս լուսա-
վորվածությամբ լույսի աղբյուրով։ Որպես կլանող 
շերտ օգտագործում են մետաղաշերտ կամ
նրբաթիթեղ կամ ներկ։

 Բարձրացվում է թափանցիկ միաբյուրեղից
կտրող տարրի կլանման հատկությունը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 163 (13) U
E21C 47/00

(21) AM20090027U (22) 08.04.2009
(45) 25.08.2009

(71) Ջոն Ալեքսանի Ասատրյան (AM)
(72) Ջոն Ալեքսանի Ասատրյան (AM), Խորեն 
Գառնիկի Սուվարյան (AM)
(73) Ջոն Ալեքսանի Ասատրյան, 3126, Գյումրի, 
Մ.Խորենացու 24, բն.4 (AM)
(54) Բնական քարերից սալիկների արդյունա-
հանման մեքենա
(57) Մեքենան ունի ինքնաշարժ շրջանակ, թափք, 
որը կրում է գերբարձր ճնշման ջրային շիթ 
ստանալու տեղակայանք, շրջուն գլխիկ և սահնակ 
կրող սուպորտ։ Սահնակի մի ծայրին տեղակայված
է լայնական կտրման հանգույց՝ ծայրափողակային 
ջրահղկաշիթային գլխիկներով, իսկ մյուս ծայրին՝ 
երկայնական կտրման հանգույց՝ ներբանային 
կտրում կատարող ալմաստային սկավառակով և 
թիկունքային կտրում կատարող ջրահղկաշիթային 
գլխիկով։ Լայնական կտրման հանգույցն ունի 
սողան, որը նստեցված է ընթացքային պտուտակի 
վրա։ Ինքնաշարժ շրջանակի անիվային զույգի 
լիսեռի վրա տեղակայված է անկյունային դարձի 
տվիչ։ Ընթացքային պտուտակն ու տվիչը կինե-
մատիկորեն կապված են դարձափոխային շար-
ժաբերի հետ։ Երկայնական ծնիչների հայելային 
պատկերում ունեցող սալիկների արդյունահանման 
դեպքում յուրաքանչյուր զույգ ջրահղկաշիթային 
գլխիկների տակ ընթացքային պտուտակն ունի 
պարուրակի տարբեր ուղղություններով տեղա-
մասեր։

Ապահովվում է ձևավոր սալիկներ ստանալու 
հնարավորությունը,14 նկ.։

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11 վկայագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ստացման թվականը

23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը

24 գրանցման թվականը

31 առաջնային հայտի համարը

32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը

51 արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման

  (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)

54 արդյունաբերական նմուշի անվանումը

55 արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)

71 հայտատուն(ները), երկրի կոդը

72 հեղինակը(ները), երկրի կոդը

73 իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ ՄԱՍ 1№8 

Տեղեկություններ գրանցված 
արդյունաբերական նմուշների մասին

(51) 09-02 (11) 211 (13) S

(21) 20090011 (22) 28.04.2009

(71) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո “Նեֆ-
տյանայա կոմպանիա “Ռոսնեֆտ” (RU)

(72) Վեբբ Յան (GB), Բյորք Դոմինիկ (GB)

(73) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո “Նեֆ-
տյանայա կոմպանիա “Ռոսնեֆտ” -ին (RU)

(74) Հ. Դավթյան

(54) Կափարիչով կանիստր

(55)

    

             Նկ. 1                              Նկ. 2

____________________

(51) 09-07 (11) 212 (13) S

(21) 20090010 (22) 28.04.2009

(71) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո “Նեֆ-
տյանայա կոմպանիա “Ռոսնեֆտ” (RU)

(72) Վեբբ Յան (GB), Բյորք Դոմինիկ (GB)

(73) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո “Նեֆ-
տյանայա կոմպանիա “Ռոսնեֆտ” -ին (RU)

(74) Հ. Դավթյան

(54) Կափարիչ

(55)

Նկ. 1

Նկ. 2

____________________



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
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№8 

(210) 20081416 (111) 14225
(220) 29.12.2008 (151) 01.06.2009
 (181) 29.12.2018
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրան-

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

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

____________________

(210) 20081418 (111) 14226
(220) 29.12.2008 (151) 01.06.2009
 (181) 29.12.2018
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ-

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 

եւ սպասարկման նշանների մասին

ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

____________________

(210) 20081419 (111) 14227
(220) 29.12.2008 (151) 01.06.2009
 (181) 29.12.2018
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների հա-

մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-

ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-

ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 

նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ

եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 

կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 

պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 

որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 

տպագրական կլիշեներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20081420 (111) 14228
(220) 29.12.2008 (151) 01.06.2009
 (181) 29.12.2018
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(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, Երեւան, Շահամիր-
յանների 4, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 

նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների 

համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրասեն-

յակային պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). 

ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական ձեռնարկ-

ներ (բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-

մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 

ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպա-

գրական կլիշեներ։
____________________

(210) 20081422 (111) 14229

(220) 29.12.2008 (151) 01.06.2009

 (181) 29.12.2018

(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 

նյութեր կազմարարական աշխատանքների 

համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-

տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 

կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 

նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ

եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 

կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 

ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 

պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 

որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ։

____________________

(210) 20081423 (111) 14230
(220) 29.12.2008 (151) 01.06.2009
 (181) 29.12.2018
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

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

____________________

(210) 20090117 (111) 14231
(220) 12.02.2009 (151) 01.06.2009
 (181) 12.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

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

____________________
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(210) 20090118 (111) 14232
(220) 12.02.2009 (151) 01.06.2009
 (181) 12.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

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

____________________

(210) 20090124 (111) 14233
(220) 12.02.2009 (151) 01.06.2009
 (181) 12.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

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

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

____________________

(210) 20080222 (111) 14234
(220) 13.03.2008 (151) 01.06.2009
 (181) 13.03.2018
(730) Բունգե Սայփրըս Լիմիթիդ , CY
(540) (554) 

(511) (510)
դաս 29. սննդային յուղեր։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20080664 (111) 14235
(220) 01.07.2008 (151) 01.06.2009
 (181) 01.07.2018
(730) Անդալուս Ալշարկ Ջեներալ Թրեյդինգ 

(ԷլԷլՍի), AE
(540) 

(526) Արաբերեն գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 7. մեքենաներ եւ հաստոցներ. շարժիչ-

ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). կցորդիչ-
ներ, միացքներ, կցիչներ եւ փոխանցման տարրեր 
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). գյուղա-
տնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների. ինկուբատորներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-
խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, ազդա-
նշանման, հսկման (ստուգման), փրկության եւ 
ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրա-
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կանության հաղորդման, միացման, փոխակերպ-
ման, կուտակման, կարգավորման կամ վերա-
հսկման սարքեր եւ գործիքներ. ձայնի կամ պատ-
կերի գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման 
սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնա-
գրման սկավառակներ. առեւտրի ավտոմատներ 
եւ կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրա մարկղային ապարատ-
ներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ եւ համակարգիչներ. 
կրակմարիչներ.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
եւ սանիտարատեխնիկական սարքեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080908 (111) 14236
(220) 22.08.2008 (151) 01.06.2009
 (181) 22.08.2018
(730) Ջեներալ Մոթորս Քորփորեյշն, Դելավերի 

նահանգ, US
(540) 

(511) (510)
դաս 12. շարժիչավոր ցամաքային տրանս-

պորտային միջոցներ, մասնավորապես՝ ավտո-
մոբիլներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080940 (111) 14237
(220) 03.09.2008 (151) 01.06.2009
 (181) 03.09.2018
(730) Փերդիգաո Ագրոինդասթրիալ Ս.Ա., BR
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին եւ սեւ գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 30. պիցցա, լազանյա եւ ռոնդելինի։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20080993 (111) 14238
(220) 23.09.2008 (151) 01.06.2009
 (181) 23.09.2018
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց օգտագործման համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080994 (111) 14239
(220) 23.09.2008 (151) 01.06.2009
 (181) 23.09.2018
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց օգտագործման համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080995 (111) 14240
(220) 23.09.2008 (151) 01.06.2009
 (181) 23.09.2018
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց օգտագործման համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081350 (111) 14241
(220) 12.12.2008 (151) 01.06.2009
 (181) 12.12.2018
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(730) “Դուբայ” ՍՊԸ, Արհեստավորների 1, տ.111, AM
(540) 

(526) “DUBAY” եւ “ԽԱՆՈՒԹ” բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ եւ 
կարմիր գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 35. առեւտուր, խանութ.
դաս 37. երաշխիքային սպասարկում, վերանո-

րոգում։
____________________

(210) 20081357 (111) 14242
(220) 12.12.2008 (151) 01.06.2009
 (181) 12.12.2018
(730) Կորսեկ Էս. Էլ., ES
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, մոխրա-
գույն, սպիտակ եւ դեղին գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 37. մաքրման եւ լվացքատան ծառա-

յություններ, ներառյալ՝ կոստյումների, մանա-
ծագործական իրերի, գորգերի, լաթակտորների, 
շորերի, ուղելաթերի, ուղեգորգերի, ոտքերը 

սրբելու փոքրիկ գորգերի, հատակի ծածկերի, 

պաստառների (երեսքաշերի), կաշվե իրերի եւ 

կահույքի մաքրման ու լվացքի ծառայություններ. 

չոր մաքրում։
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________

(210) 20081399 (111) 14243
(220) 27.12.2008 (151) 01.06.2009
 (181) 27.12.2018
(730) “Մեգասպորտ” ՍՊԸ, Երեւան, Ս. Վրացյանի 

71, բն. 34, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ եւ կարմիր
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 28. խաղեր եւ խաղալիքներ. մարմնա-

մարզական եւ սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

դաս 35. գովազդ. կառավարում գործա-
րարության ասպարեզում. վարչարարական գոր-
ծունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։

____________________

(210) 20090053 (111) 14244
(220) 27.01.2009 (151) 01.06.2009
 (181) 27.01.2019
(730) Աստելլաս Ֆարմա Ինք., JP
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

եւ նյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090074 (111) 14245
(220) 03.02.2009 (151) 01.06.2009
 (181) 03.02.2019
(730) “Առնադօ” ՍՊԸ, Երեւան, Կոմիտասի 54վ, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ եւ սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 41. մարզահամալիր, սպորտային դպրոց, 

մրցումների անցկացում.
դաս 43. հյուրանոց, սրճարան, ռեստորան։

____________________
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(210) 20090406 (111) 14246
(220) 06.04.2009 (151) 01.06.2009
 (181) 06.04.2019
(730) “Ալկո հաուս” ՍՊԸ, Երեւան, Արաբկիր, 51 

փող., շենք 3, բն. 54, AM
(540) 

(526) Բացի “ԱՅՐԵՆ” (ռուս.) բառից, մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ շագանակագույն, 
դեղին, ոսկեգույն, երկնագույն, դարչնագույն, 
սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։

____________________

(210) 20090407 (111) 14247
(220) 06.04.2009 (151) 01.06.2009
 (181) 06.04.2019
(730) “Ալկո հաուս” ՍՊԸ, Երեւան, Արաբկիր 51 

փող., շենք 3, բն. 54, AM
(540) 

(526) Բացի “ԱՅՐԵՆ” (ռուս.) բառից, մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ շագանակագույն, 
դեղին, ոսկեգույն, երկնագույն, դարչնագույն, 
սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։

____________________

(210) 20090408 (111) 14248
(220) 06.04.2009 (151) 01.06.2009
 (181) 06.04.2019
(730) “Ալկո հաուս” ՍՊԸ, Երեւան, Արաբկիր 51 

փող., շենք 3, բն. 54, AM
(540) 

(526) Բացի “ԱՅՐԵՆ” (ռուս.) բառից, մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ շագանակագույն, 
դեղին, ոսկեգույն, երկնագույն, դարչնագույն, 
սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։

____________________

(210) 20090409 (111) 14249
(220) 06.04.2009 (151) 01.06.2009
 (181) 06.04.2019
(730) “Ալկո հաուս” ՍՊԸ, Երեւան, Արաբկիր, 51 

փող., շենք 3, բն. 54, AM
(540) 

(526) Բացի “ԱՅՐԵՆ” (ռուս.) բառից, մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։
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(591) Նշանը պահպանվում է մուգ շագանակագույն, 

դեղին, ոսկեգույն, երկնագույն, դարչնագույն, 

սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։

____________________

(210) 20080784 (111) 14250

(220) 04.08.2008 (151) 04.06.2009

 (181) 04.08.2018

(730) Վայեթ, US

(310) 006647598  (320) 06.02.2008   (330) EM 
(540) 

(511) (510)

դաս 5. դիետիկ եւ սննդարար հավելումներ։

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20080962 (111) 14251

(220) 12.09.2008 (151) 04.06.2009

 (181) 12.09.2018

(730) Անքոր Հելթ ընդ Բյութի Քեըր ՓիՎիԹի. 

ԼԹԴ., IN
(540) 

(511) (510)
դաս 3. ատամի փոշիներ եւ մածուկներ, 

պատրաստուկներ բերանի ողողման համար.
դաս 21. խոզանակներ (բացառությամբ 

վրձինների). խոզանակների պատրաստման հա-
մար նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների հա-
մար. ատամի խոզանակների պատվանդաններ/
բռնիչներ. ատամնաթել. սարքեր բերանի խոռոչը 
ջրի շիթով ողողելու համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20081207 (111) 14252
(220) 14.11.2008 (151) 04.06.2009
 (181) 14.11.2018
(730) Դմիտրի Գ. Տունգուսով, RU
(540) 

(511) (510)
դաս 4. տեխնիկական յուղեր, յուղող-հովացնող 

հեղուկներ, փոշեզերծման պատրաստուկներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081413 (111) 14253
(220) 29.12.2008 (151) 04.06.2009
 (181) 29.12.2018
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, Երեւան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն նյութեր 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար. պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ եւ գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). պլաստմասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. մասնավորապես՝ թղթե 
ժապավեններ, սեղանի թղթե սպիտակեղեն, թղթե 
անձեռոցիկներ (սեղանի), թղթե սեղանի դրոցներ 
(տակդիրներ), թղթե սեղանի ծածկոց (սփռոց), 
թղթե սեղանի անձեռոցիկներ, թերթերով թղթեր, 
մոմած թղթեր, թուղթ՝ գրանցող սարքերի համար, 
թուղթ՝ պահարանների արկղների համար (բուրում-
նավետացված կամ ոչ), թուղթ փայտազանգվածից, 
պատճենահանման թուղթ, մագաղաթաթուղթ, 
փոստային թուղթ, փայլուն թուղթ, զուգարանի 
թուղթ, փաթեթավորման թուղթ, խուան - թուղթ 
(չինական նկարչության եւ գեղագրության համար), 
ծծանաթուղթ, թղթե տարաներ սերուցքի համար, 
թղթե կամ ստվարաթղթե իրեր՝ փաթեթավորելու 
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համար, ստվարաթղթե կամ թղթե տուփեր, 
ստվարաթղթե իրեր, թղթի մանրատիչներ, թղթե 
կալկա (մոմաթուղթ), կալկա (մոմաթուղթ), փայ-
տանյութից ստվարաթուղթ, ստվարաթուղթ, 
սիգարների օղակներ (երիզներ), ծրարներ, թղթե 
ժապավեններ, վիսկոզից թերթեր փաթեթա-
վորման համար, պղպջակավոր (բշտիկավոր) 
պլաստմասսայե թերթեր (փաթեթավորման 
կամ կշռածրարման համար), թաղանթանյութից 
փափուկ թերթեր փաթեթավորման համար, 
փաթեթավորման օսլայած նյութեր, զտիչ (քամիչ)
թղթե նյութեր, տոպրակներ աղբի համար (թղթե կամ 
պլաստմասսայե), մանկական թղթե կրծկալներ, 
ինքնասոսնձվող պիտակներ, թղթե կամ ստվարա-
թղթե փաթաթվածքներ շշերի համար, ճկուն 
պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար, 
թղթե տոպրակներ, տոպրակներ միկրոալիքային
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար, 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար, պապյե-
մաշե, միանգամյա օգտագործման բարուրներ
(խանձարուրներ) թաղանթանյութից կամ թղթից, 
թղթե թաշկինակներ, միանգամյա օգտագործման
տակաշորեր թղթից կամ թաղանթանյութից, 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար, գրաֆինների թղթե դրոցներ (տակդիրներ), 
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար, ճնշածծաններ 
(թղթաճնշիչներ), թղթե անձեռոցիկներ գրիմի
հեռացման համար, թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկ-
ներ, շշերի փաթաթվածք ստվարաթղթից կամ 
թղթից, նրբաթիթեղ, թուղթ եւ (կամ) կտավներ 
նկարների համար։

____________________

(210) 20081417 (111) 14254
(220) 29.12.2008 (151) 04.06.2009
 (181) 29.12.2018
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, Երեւան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

____________________

(210) 20081425 (111) 14255
(220) 30.12.2008 (151) 04.06.2009
 (181) 30.12.2018
(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” ՍՊԸ, ք. 

Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գոր-
ծարանային 10, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, բաց եւ 
մուգ օխրա եւ սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
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ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 

նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ

եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 

կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 

ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 

պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 

որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 

տպագրական կլիշեներ.

____________________

(210) 20081430 (111) 14256

(220) 30.12.2008 (151) 04.06.2009

 (181) 30.12.2018

(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” ՍՊԸ, ք. 

Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գոր-

ծարանային 10, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 

այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-

թեր կազմարարական աշխատանքների հա-

մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-

ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-

ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 

նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ

եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 

կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 

ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 

պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 

որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 

տպագրական կլիշեներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20081437 (111) 14257

(220) 30.12.2008 (151) 04.06.2009

 (181) 30.12.2018

(730) “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ, կար-
միր, դեղին եւ սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն նյութեր 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար. պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ եւ գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ կահույքի). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. մասնավորապես՝ թղթե ժապավեններ, 
սեղանի թղթե սպիտակեղեն, թղթե անձեռոցիկներ 
(սեղանի), թղթե սեղանի դրոցներ (տակդիրներ), թղթե 
սեղանի ծածկոց (սփռոց), թղթե սեղանի անձեռոցիկ-
ներ, թերթերով թղթեր, մոմած թղթեր, թուղթ գրան-
ցող սարքերի համար, թուղթ պահարանների 
արկղների համար (բուրումնավետացված կամ ոչ),
թուղթ փայտազանգվածից, պատճենահանման 
թուղթ, մագաղաթաթուղթ, փոստային թուղթ, փայլուն 
թուղթ, զուգարանի թուղթ, փաթեթավորման թուղթ, 
խուան - թուղթ (չինական նկարչության եւ գեղա-
գրության համար), ծծանաթուղթ, թղթե տարաներ 
սերուցքի համար, թղթե կամ ստվարաթղթե իրեր՝ 
փաթեթավորելու համար, ստվարաթղթե կամ թղթե 
տուփեր, ստվարաթղթե իրեր, թղթի մանրատիչներ, 
թղթե կալկա (մոմաթուղթ), կալկա (մոմաթուղթ), 
փայտանյութից ստվարաթուղթ, ստվարաթուղթ, 
սիգարների օղակներ (երիզներ), ծրարներ, թղթե 
ժապավեններ, վիսկոզից թերթեր փաթեթավորմոն 
համար, պղպջակավոր (բշտիկավոր) պլաստմասսայե 
թերթեր (փաթեթավորման կամ կշռածրարման 
համար), թաղանթանյութից փափուկ թերթեր 
փաթեթավորման համար, փաթեթավորման օսլայած 
նյութեր, զտիչ (քամիչ) թղթե նյութեր, տոպրակներ
աղբի համար (թղթե կամ պլաստմասսայե), մանկական 
թղթե կրծկալներ, ինքնասոսնձվող պիտակներ, թղթե 
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կամ ստվարաթղթե փաթաթվածքներ շշերի համար, 
ճկուն պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար, 
թղթե տոպրակներ, տոպրակներ միկրոալիքային
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար, 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար, պապյե-
մաշե, միանգամյա օգտագործման բարուրներ
(խանձարուրներ) թաղանթանյութից կամ թղթից, 
թղթե թաշկինակներ, միանգամյա օգտագործման
տակաշորեր թղթից կամ թաղանթանյութից, 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար, գրաֆինների թղթե դրոցներ (տակդիրներ), 
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար, ճնշածծաններ 
(թղթաճնշիչներ), թղթե անձեռոցիկներ գրիմի
հեռացման համար, թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ,
շշերի փաթաթվածք ստվարաթղթից կամ թղթից, 
նրբաթիթեղ, թուղթ եւ (կամ) կտավներ նկարների
համար։

____________________

(210) 20081439 (111) 14258
(220) 30.12.2008 (151) 04.06.2009
 (181) 30.12.2018
(730) “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM
(540) 

(526) “YEREVAN” անվանումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, կարմիր եւ
արծաթագույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. նյութեր կազմարարական աշխա-
տանքների համար. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյա կային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի).պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավոր-

ման համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
մասնավորապես՝ թղթե ժապավեններ, սեղանի թղթե 
սպիտակեղեն, թղթե անձեռոցիկներ (սեղանի), 
թղթե սեղանի դրոցներ (տակդիրներ), թղթե սեղանի 
ծածկոց (սփռոց), թղթե սեղանի անձեռոցիկներ, 
թերթերով թղթեր, մոմած թղթեր, թուղթ գրանցող 
սարքերի համար, թուղթ պահարանների արկղների 
համար (բուրումնավետացված կամ ոչ), թուղթ
փայտազանգվածից, պատճենահանման թուղթ, 
մագաղաթաթուղթ, փոստային թուղթ, փայլուն 
թուղթ, զուգարանի թուղթ, փաթեթավորման 
թուղթ, խուան - թուղթ (չինական նկարչության 
եւ գեղագրության համար), ծծանաթուղթ, 
թղթե տարաներ սերուցքի համար, թղթե կամ 
ստվարաթղթե իրեր փաթեթավորելու համար, 
ստվարաթղթե կամ թղթե տուփեր, ստվարաթղթե 
իրեր,  թղթի մանրատիչներ,  թղթե կալկա 
(մոմաթուղթ), կալկա (մոմաթուղթ), փայտանյութից 
ստվարաթուղթ, ստվարաթուղթ, սիգարների 
օղակներ (երիզներ), ծրարներ, թղթե ժապավեններ, 
վիսկոզից թերթեր փաթեթավորմոն համար, 
պղպջակավոր (բշտիկավոր) պլաստմասսայե 
թերթեր (փաթեթավորման կամ կշռածրարման 
համար), թաղանթանյութից փափուկ թերթեր 
փաթեթավորման համար, փաթեթավորման 
օսլայած նյութեր, զտիչ (քամիչ) թղթե նյութեր,
տ ո պ ր ա կ ն ե ր  ա ղ բ ի  հ ա մ ա ր  ( թ ղ թ ե  կ ա մ 
պլաստմասսայե), մանկական թղթե կրծկալներ, 
ինքնասոսնձվող  պիտակներ ,թղթե  կամ 
ստվարաթղթե փաթաթվածքներ շշերի համար, 
ճկուն պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար, 
թղթե տոպրակներ, տոպրակներ միկրոալիքային
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար, 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար, պապյե-
մաշե, միանգամյա օգտագործման բարուրներ
(խանձարուրներ) թաղանթանյութից կամ թղթից, 
թղթե թաշկինակներ, միանգամյա օգտագործման
տակաշորեր թղթից կամ թաղանթանյութից, 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար, գրաֆինների թղթե դրոցներ (տակդիրներ), 
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար, ճնշածծաններ 
(թղթաճնշիչներ), թղթե անձեռոցիկներ գրիմի
հեռացման համար, թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ,
շշերի փաթաթվածք ստվարաթղթից կամ թղթից, 
նրբաթիթեղ, թուղթ եւ (կամ) կտավներ նկարների 
համար։

____________________
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(210) 20081440 (111) 14259
(220) 30.12.2008 (151) 04.06.2009
 (181) 30.12.2018
(730) “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM
(540) 

(526) “ԳԱՌՆԻ” անվանումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է բորդո, բաց եւ մուգ 
դարչնագույն, բեժ եւ սպիտակ գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրան-

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

____________________

(210) 20090050 (111) 14260
(220) 26.01.2009 (151) 04.06.2009
 (181) 26.01.2019
(730) “Արմենիա թի-վի” ՓԲԸ, Երեւան, Եղվարդի 

խճուղի 1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 38. հեռարձակում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-

հովում, զվարճություններ. մարզական եւ մշա-

կութային միջոցառումների կազմակերպում. 

(հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդուման 

պատրաստում)։

____________________

(210) 20090051 (111) 14261

(220) 26.01.2009 (151) 04.06.2009

 (181) 26.01.2019

(730) “Արմենիա թի-վի” ՓԲԸ, Երեւան, Եղվարդի 
խճուղի 1, AM

(540) 

(511) (510)

դաս 38. հեռարձակում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-

վում, զվարճություններ. մարզական եւ մշա-

կութային միջոցառումների կազմակերպում. 

(հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդման 

պատրաստում)։

____________________

(210) 20090098 (111) 14262

(220) 10.02.2009 (151) 04.06.2009

 (181) 10.02.2019

(730) “Թիվադ” ՍՊԸ, Երեւան, Գաջեգործների 40 

շենք, բն. 2, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սեւ եւ 
սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 43. բար, սրճարան։

____________________
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(210) 20090193 (111) 14263
(220) 24.02.2009 (151) 04.06.2009
 (181) 24.02.2019
(730) “Արմենիա թի-վի” ՓԲԸ, Երեւան, Եղվարդի 

խճուղի 1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 38. հեռարձակում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում), ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ, մարզական եւ մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում, մասնավորա-
պես՝ հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդման 
պատրաստում։

____________________

(210) 20090194 (111) 14264
(220) 24.02.2009 (151) 04.06.2009
 (181) 24.02.2019
(730) “Արմենիա թի-վի” ՓԲԸ, Երեւան, Եղվարդի 

խճուղի 1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 38. հեռարձակում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում), ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ, մարզական եւ մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում, մասնավորապես՝ 
հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդման պատ-
րաստում։

____________________

(210) 20090372 (111) 14265
(220) 30.03.2009 (151) 04.06.2009
 (181) 30.03.2019
(730) “Արթ վայն” ՓԲԸ, Երեւան, Հանրապետության 

58, բն. 32, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 35. գովազդ, գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում, վարչարարա-

կան գործունեություն գործարարության ասպա-

րեզում, գրասենյակային ծառայություններ, մաս-

նավորապես՝ դեգուստացիոն սրահներ, որտեղ 

անցկացվում են ալկոհոլային խմիչքների համտե-

սում, եւ ցուցահանդեսներ վաճառքի նպատակով։

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-

հովում, զվարճություններ. մարզական եւ մշա-

կութային միջոցառումների կազմակերպում, 

մասնավորապես դեգուստացիոն սրահներում 

ալկոհոլային խմիչքների ցուցահանդեսների կազ-

մակերպում։

դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 

բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝ դե-

գուստացիոն սրահներում համտեսությունների, 

ռեստորանային եւ հանրային սննդի կազմակերպում, 

ճաշասրահներ, սրճարաններ։

____________________

(210) 20090383 (111) 14266
(220) 31.03.2009 (151) 04.06.2009
 (181) 31.03.2019
(730) “Սան-պալաս” ՍՊԸ, Երեւան, Ադոնցի 19, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ դեղին, 

կարմիր եւ սեւ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-

վում, զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։
(740) Է. Նահապետյան

____________________
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(210) 20080539 (111) 14267
(220) 05.06.2008 (151) 09.06.2009
 (181) 05.06.2018
(730) “Ֆեստո” Գզելշաֆտ ԷմԲիԷյչ” հայաստանյան 

մասնաճյուղ, Երեւան 0062, Լվովյան 29, 
բն.1, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ գույնով։
(511) (510)

դաս 7. մեքենաներ եւ հաստոցներ. շարժիչներ 
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). կցորդիչ-
ներ, միացքներ, կցիչներ եւ փոխանցման տարրեր 
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). գյուղա-
տնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների. ինկուբատորներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-
խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիա կան, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան եւ ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր եւ գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առեւտրի ավտոմատներ եւ կանխավճարով աշ-
խատող ապարատների մեխանիզմներ. դրամ-
արկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական ծա-
ռայություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ եւ հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների եւ ծրագրերի մշակում 
եւ կատարելագործում։

____________________

(210) 20080568 (111) 14268
(220) 12.06.2008 (151) 09.06.2009
 (181) 12.06.2018

(730) “Ինվեստալկո” ՍՊԸ, Երեւան, Ռոստովյան 
15, բն.17, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրան-

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազա-
վորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք-
ներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշա-
րակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080821 (111) 14269
(220) 11.08.2008 (151) 09.06.2009
 (181) 11.08.2018
(730) “Էմիլ եւ Ալեքսանդր” ՍՊԸ, Երեւան, Գայի 

38/1, բն. 28, AM
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(540) 

(526) Բացի “ՏՈՆՈՒՍ” (ռուս.) բառից, մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ, արծա-
թագույն, սպիտակ, կարմիր, բաց դեղին գու-
նային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. օղի։

____________________

(210) 20081158 (111) 14270
(220) 30.10.2008 (151) 09.06.2009
 (181) 30.10.2018
(730) “Նորվիկ” Ունիվերսալ Վարկային Կազմա-

կերպություն ՓԲԸ, Երեւան, Խանջյան 41, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն եւ 
նարնջագույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 

կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։

____________________

(210) 20081231 (111) 14271
(220) 19.11.2008 (151) 09.06.2009
 (181) 19.11.2018
(730) “Այգեզարդի գինու-կոնյակի գործարան” 

ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Այգեզարդ, AM
(540) (554) 

(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։

____________________
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(210) 20081238 (111) 14272
(220) 20.11.2008 (151) 09.06.2009
 (181) 20.11.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

“Ա.Կ.Զ” ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) (554) 

(511) (510)
դաս 21. տարա (շիշ).

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20081375 (111) 14273

(220) 22.12.2008 (151) 09.06.2009
 (181) 22.12.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

“Ա.Կ.Զ” ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 32. աղբյուրի ջուր, հանքային ջուր, հյութեր, 

մրգահյութեր, զովացուցիչ ըմպելիք, գազավորված 
ջրեր եւ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։

____________________

(210) 20090015 (111) 14274
(220) 14.01.2009 (151) 09.06.2009
 (181) 14.01.2019
(730) “Արսանա” ՓԲԸ, Երեւան, Չարենցի փող. 

27/10, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

____________________

(210) 20090016 (111) 14275
(220) 14.01.2009 (151) 09.06.2009
 (181) 14.01.2019
(730) “Արսանա” ՓԲԸ, Երեւան, Չարենցի փող. 

27/10, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր եւ սպիտակ
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
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բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաս-
տուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

____________________

(210) 20090035 (111) 14276
(220) 20.01.2009 (151) 09.06.2009
 (181) 20.01.2019
(730) “Անուշ լինի” 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.

դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։

____________________

(210) 20090041 (111) 14277
(220) 22.01.2009 (151) 09.06.2009
 (181) 22.01.2019
(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարե-
զում. գրասենյակային ծառայություններ, մաս-
նավորապես՝ մանրամեծածախ առեւտուր.

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

դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։

____________________

(210) 20090042 (111) 14278
(220) 22.01.2009 (151) 09.06.2009
 (181) 22.01.2019
(730) “Անուշ լինի” ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության աս-
պարեզում. գրասենյակային ծառայություններ.մաս-
նավորապես՝ մանրամեծածախ առեւտուր։

____________________

(210) 20090065 (111) 14279
(220) 30.01.2009 (151) 09.06.2009
 (181) 30.01.2019
(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, հրուշակե-
ղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք, 
սառույց։

____________________

(210) 20090066 (111) 14280
(220) 30.01.2009 (151) 09.06.2009
 (181) 30.01.2019
(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 
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եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։

____________________

(210) 20090550 (111) 14281
(220) 12.05.2009 (151) 09.06.2009
 (181) 12.05.2019
(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց վար-
դագույն, կապույտ, կարմիր, դեղին, բաց 
շագանակագույն, սպիտակ եւ սեւ գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակե-
ղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սա-
ռույց։

____________________

(210) 20090554 (111) 14282
(220) 13.05.2009 (151) 09.06.2009
 (181) 13.05.2019
(730) Հայաստանի ռամկավար ազատական 

կուսակցություն, Երեւան, Կորյունի 19ա, 3-
րդ հարկ, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ։

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-

վում, զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում։

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական ծա-

ռայություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ եւ հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների եւ ծրագրերի մշակում 
եւ կատարելագործում։

____________________

(210) 20071170 (111) 14283
(220) 16.10.2007 (151) 15.06.2009
 (181) 16.10.2017
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
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(540) 

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ. ծխախոտային արտա-

դրանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, վա-
ռիչներ, լուցկի։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080565 (111) 14284
(220) 11.06.2008 (151) 15.06.2009
 (181) 11.06.2018
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. արյան գլյուկոզի հսկման (չափման) 

սարքերի տեստ- ժապավեններ.
դաս 10. արյան գլյուկոզի հսկման (չափման) 

սարքեր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080748 (111) 14285
(220) 22.07.2008 (151) 15.06.2009
 (181) 22.07.2018
(730) “Ատլաս սիթի” ՍՊԸ, Երեւան, Չարենցի 23, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։

____________________

(210) 20080843 (111) 14286
(220) 12.08.2008 (151) 15.06.2009
 (181) 12.08.2018
(730) ՄաքԴոնալդս Քորփորեյշն, Դելավերի 

նահանգ, US
(540) 

(511) (510)
դաս 30. ուտելի սենդվիչներ, մսով սենդվիչներ, 

մասնավորապես՝ խոզի մսով սենդվիչներ, ձկան 
սենդվիչներ, հավի մսով սենդվիչներ, թխված-
քաբլիթներ, հաց, թխվածքներ, բիսկվիտներ, 
շոկոլադ, սուրճ, սուրճի փոխարինիչներ, թեյ, 
մանանեխ, վարսակի ալյուր, խմորեղեն (ալրային 

հրուշակեղեն), համեմունքներ, սուր համեմունք

(համեմունք), շաքար։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080870 (111) 14287

(220) 14.08.2008 (151) 15.06.2009

 (181) 14.08.2018

(730) Սոիրա Ինվեսթմենթս Լիմիթեդ, VG

(540) 

(511) (510)
դաս 5. մանկական սնունդ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 

ձու, կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ 

ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, 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.
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դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-
ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բա-
ղադրանյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080982 (111) 14288
(220) 19.09.2008 (151) 15.06.2009
 (181) 19.09.2018
(730) Օլայնֆարմ Ա/Ս, LV
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20081064 (111) 14289
(220) 08.10.2008 (151) 15.06.2009
 (181) 08.10.2018
(730) Դը Բիգ Գրին Էգ, Ինք., US
(540) 

(511) (510)
դաս 11. մանղալներ, ապխտման սարքեր, 

տապակման սարքեր, բարբեքյու պատրաստելու 
սարքեր, գրիլներ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20081172 (111) 14290
(220) 31.10.2008 (151) 15.06.2009
 (181) 31.10.2018
(730) Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US
(540) 

(511) (510)
դաս 30. սուրճ եւ սուրճի փոխարինիչներ. 

թեյ, կակաո, հեղուկ շոկոլադ. շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո. ալյուր եւ հացահատիկային 
պատրաստուկներ. մակարոնեղեն. լապշա. հաց, 
թխվածքաբլիթներ, գալետներ, տորթեր, հրու-
շակներ, խմորեղեն. շոկոլադ. հրուշակեղեն. 
սննդային սառույց, սառեցված ապրանքներ եւ 
պաղպաղակ. մեղր, մաթ. աղ, մանանեխ. քացախ, 

սոուսներ. համեմունք, ամոքանք. մթերքներ՝ հիմ-

նականում պատրաստված վերը թվարկված 

ապրանքներից։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081206 (111) 14291

(220) 14.11.2008 (151) 15.06.2009

 (181) 14.11.2018

(730) “Արտավազդ եւ Բորիս” ՍՊԸ, Երեւան, Քոչար 

11, բն. 70, AM
(540) 

(526) “ՏԵԼԵԿՈՄ” բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։

____________________

(210) 20081211 (111) 14292

(220) 17.11.2008 (151) 15.06.2009

 (181) 17.11.2018

(730) ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ 

գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի

աշխատակազմի տեղեկատվական կենտրոն, 

Երեւան, Կոմիտաս 35/2, AM
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(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ, 
նարնջագույն եւ սեւ գունային համակցու-
թյամբ։

(511) (510)
դաս 36. տեղեկատվության տրամադրում 

(անշարժ գույքի, տեղագրական եւ կադաստրային 
քարտեզների, գեոդեզիական կետերի կոորդի-
նատների, բարձունքային նիշերի բարձրություն-
ների, օդալուսանկարների, տիեզերական լուսա-
նկարների վերաբերյալ)։

____________________

(210) 20081252 (111) 14293
(220) 24.11.2008 (151) 15.06.2009
 (181) 24.11.2018
(730) Զենտիվա, կ.ս. , CZ
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղեր, դեղագործական պատրաս-

տուկներ մարդկանց համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081253 (111) 14294
(220) 24.11.2008 (151) 15.06.2009
 (181) 24.11.2018
(730) Զենտիվա, կ.ս., CZ
(540) 

(511) (510)

դաս 5. դեղեր, դեղագործական պատրաս-

տուկներ մարդկանց համար։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20081296 (111) 14295

(220) 03.12.2008 (151) 15.06.2009
 (181) 03.12.2018

(730) “Բոտտլեր” կոնյակի-գինու-օղու գործարան 
ՍՊԸ, Երեւան, Չկալովի 43, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20081381 (111) 14296
(220) 24.12.2008 (151) 15.06.2009
 (181) 24.12.2018
(730) “Գայ սիր” ՍՊԸ, ք. Հրազդան, Մաքրավան 

թաղամաս, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 32. խմելու աղբյուրի ջուր, հանքային 

եւ գազավորված ջրեր, մրգային ըմպելիքներ եւ 
մրգահյութեր։

____________________

(210) 20090059 (111) 14297
(220) 29.01.2009 (151) 15.06.2009
 (181) 29.01.2019
(730) “Էլեւադո” ՍՊԸ, Երեւան, Գայի 1/1- 65, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ գույնով։
(511) (510)

դաս 9. տվյալների փոխանցման համար 
նախատեսված էլեկտրական եւ օպտիկական 
մալուխներ, միակցման, փոխարկման սարքեր, 
ցանցային մալուխների միակցիչ դետալներ եւ
ցանցային մալուխների ամրակցման գործիքներ, 
կոմուտացման պանելներ, վարդակներ, միա-
կցման բնիկներ, էլեկտրականության հաղորդ-
ման, միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր եւ 
գործիքներ։

____________________
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(210) 20090094 (111) 14298
(220) 06.02.2009 (151) 15.06.2009
 (181) 06.02.2019
(730) Կարեն Կարապետյան, Երեւան, Նոր Արեշ 11 

փող., 72 շ., բն.33, AM
(540) 

(526) “DENTAL LABORATORY” գրառումն ինքնու-
րույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, մոխրագույն 
եւ սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 44. բժշկական ծառայություններ։

____________________

(210) 20080844 (111) 14299
(220) 12.08.2008 (151) 22.06.2009
 (181) 12.08.2018
(730) Շերինգ-Փլաու Լթդ., CH
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիե տիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման եւ 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. դեղագործա-
կան պատրաստուկներ անասնաբուժության 
մեջ օգտագործելու համար. անասնաբուժա-
կան պատվաստանյութեր, հակամակաբուծա-
յին միջոցներ. ախտորոշման պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080872 (111) 14300
(220) 14.08.2008 (151) 22.06.2009
 (181) 14.08.2018
(730) Սոիրա Ինվեսթմենթս Լիմիթեդ, VG
(540) 

(511) (510)
դաս 5. մանկական սնունդ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր եւ 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ ճարպեր.

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազա-
վորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080943 (111) 14301
(220) 08.09.2008 (151) 22.06.2009
 (181) 08.09.2018
(730) Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 

“Տատսպիրտպրոմ”, RU
(540) 

(511) (510)
դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազա-

վորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ 
եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր.

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20080961 (111) 14302
(220) 12.09.2008 (151) 22.06.2009
 (181) 12.09.2018
(730) Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 

“Տատսպիրտպրոմ” , RU
(540) 

(511) (510)
դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազա-

վորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք-
ներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. 
օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080963 (111) 14303
(220) 12.09.2008 (151) 22.06.2009
 (181) 12.09.2018
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., Նյու Յորքի նա-

հանգ, US
(540) 

(511) (510)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական եւ մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
բոլոր ծառայությունները՝ ընդգրկված դաս 41-
ում, այդ թվում՝ զվարճությունների եւ դաստիա-

րակության (կրթության, ուսուցման) ծառա-
յություններ՝ բասկետբոլի վերաբերյալ մշտա-
կան (կանոնավոր) հեռուստատեսային եւ ռա-
դիո ծրագրերի, բասկետբոլային կենդանի խա-
ղերի, ցուցադրումների եւ ցուցահանդեսների 
կազմակերպման եւ անցկացման տեսքով. 
բասկետբոլային խաղերի, բասկետբոլային 
մրցումների մասին ռադիո եւ հեռուստատեսային 
հաղորդումների եւ բասկետբոլին վերաբերող 
ծրագրերի պատրաստում եւ տարածում. բաս-
կետբոլային մարզական կենտրոնների եւ ճամ-
բարների, մարզիչների համար մարզական կենտ-
րոնների եւ ճամբարների, աջակցող պարային 
խմբերի համար մարզական կենտրոնների եւ 
ճամբարների կազմակերպում եւ բարեկարգում, 
ինչպես նաեւ բասկետբոլային խաղերի եւ 
մրցումների կազմակերպում եւ անցկացում. 
բասկետբոլային խաղերում եւ բասկետբոլին վերա-
բերող ցուցահանդեսներում, սեմինարներում, 
մարզական կենտրոններում, ճամբարներում, գո-
վազդային ակցիաներում եւ այլ նմանատիպ միջո-
ցառումներում, մրցումներում եւ երեկոներում 
անցկացվող զվարճությունների ծառայություն-
ներ, հատկապես զգեստավորված խմբերի 
եւ(կամ) աջակցող պարային խմբերի ելույթներ. 
երկրպագուների ակումբներ. զվարճությունների 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ բասկետբոլի 
բնագավառում հեռուստատեսային եւ ինտերակ-
տիվ հեռուստատեսային ամենահետաքրքիր
եւ կարեւոր ծրագրերի, տեսագրումների, հոս-
քային տեսագրումների, ինտերակտիվ տեսա-
ծրագրերի ամենահետաքրքիր եւ կարեւոր
հատվածների ընտրության, ռադիոծրագրերի, 
ռադիոհաղորդումների ամենահետաքրքիր եւ
կարեւոր հատվածների եւ ձայնագրությունների 
տեսքով մուլտիմեդիային նյութերի ցանցային
կայքի տրամադրում. բասկետբոլի վերաբերյալ 
վիճակագրական տվյալների, տարաբնույթ 
(ընդհանուր) տվյալների եւ վիկտորինաների 
տեսքով նորությունների եւ տեղեկատվության 
տրամադրում. չներբեռնվող խաղերի, մասնավորա-
պես՝ համակարգչային խաղերի, տեսախաղերի, 
ինտերակտիվ տեսախաղերի, հմտությունը զար-
գացնող ակտիվ խաղերի, արկածային խաղերի, 
մեծահասակների եւ երեխաների խմբակային
խաղերի, սեղանի խաղերի, գլուխկոտրուկ խա-
ղերի եւ տարաբնույթ թեմատիկայով խա-
ղերի, խաղեր-վիկտորինաների օնլայն տրա-
մադրում. Էլեկտրոնային հրատարակչական ծա-
ռայություններ, մասնավորապես՝ բասկետբոլին 
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վերաբերող ամսագրերի, ուղեցույցների, տեղե-
կագրերի, գունազարդման համար գրքերի, սպոր-
տային խաղերի ցուցակների օնլայն հրատարակում 
ինտերնետով. բասկետբոլի բնագավառում հա-
մակարգչային տվյալների բազաների օնլայն 
տրամադրում։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20081299 (111) 14304
(220) 03.12.2008 (151) 22.06.2009
 (181) 03.12.2018
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081300 (111) 14305
(220) 03.12.2008 (151) 22.06.2009
 (181) 03.12.2018
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատ-
ճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081301 (111) 14306
(220) 03.12.2008 (151) 22.06.2009
 (181) 03.12.2018
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081302 (111) 14307
(220) 03.12.2008 (151) 22.06.2009
 (181) 03.12.2018
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-
ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090009 (111) 14308
(220) 13.01.2009 (151) 22.06.2009
 (181) 13.01.2019
(730) “Պրոմեթեյ-ռիէլթի” ՍՊԸ, Երեւան, Հանրա-

պետության 44/2, AM
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(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն եւ սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում։

____________________

(210) 20090012 (111) 14309
(220) 13.01.2009 (151) 22.06.2009
 (181) 13.01.2019
(730) Սումիտոմո Ռաբբր Ինդասթրիս, ԼԹԴ, JP
(540) 

(511) (510)
դաս 12. դողեր վերգետնյա տրանսպորտային 

միջոցների համար. դողեր երկանիվային շարժիչային 
տրանսպորտային միջոցների համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090021 (111) 14310
(220) 16.01.2009 (151) 22.06.2009
 (181) 16.01.2019
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP

(540) 

(526) Բացի “Monte Carlo” անվանումից, մնա-
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց կապույտ, 
երկնագույն, կարմիր, սեւ եւ սպիտակ գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 34. սիգարետներ. մշակված եւ չմշակված 

ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20090037 (111) 14311
(220) 21.01.2009 (151) 22.06.2009
 (181) 21.01.2019
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(540) 
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(526) Բացի “MURATTI” եւ “AMBASSADOR” 
բառերից, մնացած բոլոր գրառումներն ինքնու-
րույն պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ 
մորեգույն, կրեմագույն եւ ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում՝ սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտագործելու համար). ծխելու պիտույքներ, այդ 
թվում՝ սիգարետի թուղթ եւ ծխափողեր, սիգարետի 
զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի համար, 
սիգարետի տուփեր եւ մոխրամաններ, ծխամոր-
ճեր, գրպանի հարմարանքներ սիգարետները 
փաթաթելու համար, վառիչներ. լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090038 (111) 14312
(220) 21.01.2009 (151) 22.06.2009
 (181) 21.01.2019
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(540) 

(526) Բացի “MURATTI” եւ “AMBASSADOR” բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, մանու-
շակագույն, մոխրագույն եւ արծաթագույն 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտագործելու համար). ծխելու պիտույքներ, այդ 
թվում սիգարետի թուղթ եւ ծխափողեր, սիգարետի 
զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի համար, 
սիգարետի տուփեր եւ մոխրամաններ, ծխամորճեր, 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները փաթա-
թելու համար, վառիչներ. լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090057 (111) 14313
(220) 29.01.2009 (151) 22.06.2009
 (181) 29.01.2019
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

“Ա.Կ.Զ” ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) 

(526) “ԱՇՏԱՐԱԿ”, “ASHTARAK” եւ “ԱՇՏԱՐԱԿ” 
(ռուս.) բառերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի եւ գինու)։
____________________

(210) 20090492 (111) 14314
(220) 29.04.2009 (151) 22.06.2009
 (181) 29.04.2019
(730) “Ջի ընդ էյ ինքորփորեյշն” ՓԲԸ, Երեւան, 

Շրջանային 2/3, բն. 3, AM
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(540) 

(526) “THE NATURAL STONE ART” արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

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

(511) (510)
դաս 40. բնական քարերի վերամշակում։

____________________

(210) 20080598 (111) 14315
(220) 17.06.2008 (151) 22.06.2009
 (181) 17.06.2018
(730) Փենըսոնիք Քորփորեյշն, JP
(540) 

(511) (510)
դաս 9. հեղուկաբյուրեղային հեռուստացույց-

ներ. պլազմային հեռուստացույցներ. հարթ էկրանով 
տափարակ հեռուստացույցներ. տեսասարքավորում-
ներ, այն է՝ տեսամագնիտոֆոններ, թվային տեսա-
սկավառակների նվագարկիչներ կամ տեսասկա-
վառակների ձայնագրիչներ՝ բոլորը հարթ ցուցա-
սարքերով։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20080929 (111) 14316
(220) 01.09.2008 (151) 22.06.2009
 (181) 01.09.2018
(730) Յունիլեւր Ն.Վ., NL
(540) 

(511) (510)
դաս 3. օճառ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 

կոսմետիկական միջոցներ. օդեկոլոններ, անուշա-
բույր ջուր, մարմնի անուշաբույր ցրցայտիչներ. 
յուղեր, քսուքներ եւ լոսյոններ մաշկի համար. 
սափրվելու փրփուր եւ գելեր, լոսյոններ սափրվելուց 
առաջ եւ հետո օգտագործելու համար. տալկի փոշի. 
պատրաստուկներ լոգանքի եւ ցնցուղի համար. 
մազերի լոսյոններ. ատամի փոշիներ եւ մածուկներ. 
ոչ բուժական նյութեր բերանի խոռոչի լվացման 
համար. հոտազերծիչներ. հակաքրտինքային 
միջոցներ անձնական օգտագործման համար. 
արդուզարդի պարագաներ եւ պատրաստուկներ 
ոչ բուժական նպատակների համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081023 (111) 14317
(220) 01.10.2008 (151) 22.06.2009
 (181) 01.10.2018
(730) Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US
(310) 302008043843.6  (320) 01.07.2008  (330) US
         302008043849.5         01.07.2008         US
(540)

(511) (510)
դաս 9. համակարգչային ծրագրային արտա-

դրանք. եռաչափ անիմացիոն համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. ձայնի, պատկերի, 
կինոնկարների, ֆիլմերի, անիմացիոն բովան-
դակության, ծրագրերի, գրաֆիկների եւ նկար-
ների ստեղծման, արտադրման, գրանցման, 
փոխանցման կամ վերարտադրման համար 
եռաչափ անիմացիայի մշակման տեխնոլոգիայով 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք՝ 
թվային անիմացիայի եւ պատկերների հատուկ 
էֆեկտների նկատմամբ օգտագործման համար. 
նկարների, գրաֆիկների եւ տեքստերի մշակման 
համար ծրագրային արտադրանք. համակարգչային 
եւ աուդիո սարքավորման ձայնի որակի հսկման 
եւ լավորակման համար ծրագրային արտա-
դրանք. համակարգչային խաղերի ծրագրային 
արտադրանք. համակարգչային գրաֆիկայի 
ծրագրային արտադրանք. էլեկտրոնային խաղերի 
ծրագրային արտադրանք. խաղերի ծրագրային 
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արտադրանք. տեսախաղերի ծրագրային արտա-
դրանք. վիրտուալ իրականության խաղերի 
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային 
ապարատային եւ ծրագրային արտադրանքից 
բաղկացած ինտերակտիվ տեսախաղեր. համա-
կարգիչներ, սերվերներ. աշխատակայաններ. 
համակարգչային ապարատային արտադրանք, 
համակարգչային մայր մեկուսատախտակներ. 
ինտեգրալային սխեմաներ, կիսահաղորդիչներ 
եւ պրոցեսորներ. տեսախաղերի քարտրիջներ. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք` 
համաշխարհային համակարգչային կամ հաղոր-
դակցական ցանցերի միջոցով այլ անձանց
հետ տեսախաղեր եւ համակարգչային խաղեր 
խաղալու համար. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք` տվյալների եւ տեսապատկերների 
սեղմման եւ ապասեղմման համար. նոութբուք 
եւ լեփթոփ համակարգիչներ. դյուրատար համա-
կարգիչներ. ձեռքի համակարգիչներ. պլան-
շետային համակարգիչներ. գերշարժական 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք օգտագործողներին համաշխար-
հային համակարգչային տեղեկատվական ցանց 
բազմաթիվ մուտք տրամադրելու համար. ներդրված 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք, այն է՝ 
համակարգչային օպերացիոն համակարգերի 
ծրագրային արտադրանք, համակարգչային 
սպասարկող ծրագրեր եւ այլ համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. դյուրատար տեսա-
նվագարկիչներ. խաղերի անձնական սարքեր. 
բարձր հստակության սկավառակների նվա-
գարկիչներ. DVD նվագարկիչներ.

դաս 41. զվարճություն, այն է՝ կինոնկարների, 
տեսաֆիլմերի եւ ֆիլմերի արտադրություն. 
հեռուստա-, տեսա- եւ կինոպատկերների համար 
հատուկ էֆեկտների ապահովում. կինոֆիլմերի, 
տեսաֆիլմերի եւ ֆիլմերի արտադրության համար
համակարգչային ծրագրային արտադրանքի 
մշակում. անիմացիաների արտադրություն. 
մուլտիմեդիային զվարճությունների համար
նախատեսված համակարգչային ծրագրերի 
արտադրություն։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081321 (111) 14318
(220) 08.12.2008 (151) 22.06.2009
 (181) 08.12.2018

(730) Ուայզ Թեքնոլըջի Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US

(540) 

(511) (510)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-

խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան եւ ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր եւ գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առեւտրի ավտոմատներ եւ կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրամ-
արկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ 
եւ համակարգիչներ. կրակմարիչներ.ներառյալ՝ 
համակարգչային տերմինալներ եւ բարակ սպա-
սառուներ (thin clients) (փոքր հզորությամբ եւ 
սահմանափակ ֆունկցիաներով փոքրածավալ հա-
մակարգիչներ, որոնք զերծ են պրոցեսորից, կոշտ 
սկավառակից, օպերացիոն հիշողությունից եւ այլն, 
որոնց աշխատածրագրերն իրականացվում են 
սերվերներին միացման միջոցով), հարթ էկրանով 
դիսփլեյներ, էլեկտրական լյումինեսցենտային
ցուցչային վահաններ, համակարգչային մոնի-
տորներ, ստեղնաշարեր եւ դրանց հետ կապված 
ներկառուցված ծրագրային արտադրանք եւ 
կիրառական աշխատածրագրեր ցանցային 
միջավայրին միացման, դրա կառավարման կամ 
նմանակման համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090020 (111) 14319
(220) 16.01.2009 (151) 22.06.2009
 (181) 16.01.2019
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(540) 

(511) (510)
դաս 34. սիգարետներ. մշակված եւ չմշակված 

ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20090122 (111) 14320

(220) 12.02.2009 (151) 22.06.2009
 (181) 12.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

____________________

(210) 20090125 (111) 14321
(220) 12.02.2009 (151) 22.06.2009

 (181) 12.02.2019

(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 

լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կա-
հույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

____________________

(210) 20090166 (111) 14322
(220) 18.02.2009 (151) 22.06.2009
 (181) 18.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 

նյութեր կազմարարական աշխատանքների 

համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-

տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 

կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 

նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ

եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 

կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

____________________
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№8 

(210) 20090213 (111) 14323
(220) 04.03.2009 (151) 22.06.2009
 (181) 04.03.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ։

____________________

(210) 20090216 (111) 14324
(220) 04.03.2009 (151) 22.06.2009
 (181) 04.03.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրան-

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ։

____________________
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№8 

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

4816   20.07.2019  “Վեդի-ալկո” ՍՊԸ,

       Արարատի մարզ, Վեդու գինու գործարան բանավան, AM

4851   15.07.2019  “Յումի” ՀՁ ՍՊԸ, Երեւան, Լենինգրադյան 50/3, բն. 23, AM

5104   27.05.2019  “Պավիմեկս” ՍՊԸ, Երեւան, Տիգրան Մեծի փ. 3-րդ նրբ. 30/3, AM

5240   12.10.2019  “Վեդու գինու գործարան” ԲԲԸ,

      ՀՀ Արարատի մարզ, Վեդու գ/գ Բանավան, AM

5242   08.12.2019  “Վեդի-ալկո” ՍՊԸ,

      Արարատի մարզ, Վեդու գինու գործարան բանավան, AM

5243   08.12.2019  “Վեդի-ալկո” ՍՊԸ,

      Արարատի մարզ, Վեդու գինու գործարան բանավան, AM

5299   19.05.2019  Ն.Ի.Թ. Քո. Յունայթիդ Ս.Ա., VG

5343   20.07.2019  Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

5345   27.07.2019  Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

5406   02.07.2019  Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

5407   02.07.2019  Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

5435   22.11.2019  ՓիԷմՓիԱյ ԼԼՔ, Վիրջինիայի նահանգ, US

5439   03.12.2019  ՓիԷմՓիԱյ ԼԼՔ, Վիրջինիայի նահանգ, US

5512   22.09.2019  Աջինոմոտո Քո., Ինք., JP

5516   24.11.2019  ՓիԷմՓիԱյ ԼԼՔ, Վիրջինիայի նահանգ, US

5611   30.12.2019  ՓիԷմՓիԱյ ԼԼՔ, Վիրջինիայի նահանգ, US

5612   30.12.2019  ՓիԷմՓիԱյ ԼԼՔ, Վիրջինիայի նահանգ, US

5613   30.12.2019  ՓիԷմՓիԱյ ԼԼՔ, Վիրջինիայի նահանգ, US

5643   20.10.2019  Վայեթ, US

5649   08.12.2019  “Գետափի գինու գործարան” ՍՊԸ,

      Վայոց ձորի մարզ, գյուղ Գետափ, AM

5650   10.12.2019  Թյուլիփ Ֆուդ Քամփնի Փ/Ս, DK

5654   27.12.2019  Ն.Վ. Սումաթրա Թբեքոու Թրեյդինգ Քամփնի, ID

5753   06.09.2019  Մեդա ԱԲ,  SE

6007   27.07.2019  ՕԳԹ ԼԼՔ, GE

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
ՄԱՍ 1№8 

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

  A61K 31/30 2309 A

  A61K 31/405 2309 A

  A61K 31/465 2309 A

09-02    211 S

09-07    212 S

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Վկայագրի 
համարը

Номер 
свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

A61K 35/00  2310 A

G01N 33/53 2311 A

G01R 33/02 2312 A

G01R 33/12 2312 A

G01S 13/00 2313 A

H01L 31/052 2314 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

      B23B 1/00  162 U

      E21C 47/00  163 U

ՄԱԴ

МПК
Արտոնագրի համարը

Номер  патента



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՍ 1№8 

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   871
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No   4909, 5740, 8783, 11386, 
11387, արդյունաբերական նմուշ 185 S
73 (1) Զիջող  Վայսրոյ Ֆայնենշլ Սըրվիսիզ  
Լիմիթիդ
VICEROY FINANCIAL SERVICES LIMITED, 
Hipoint, Thomas Street, Taunton, Somerset TA 6HB 
United Kingdom, GB
73 (2) Ստացող   Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ 
Օտվետստվեննոստյու “Ռուսկիյ Բրիլիանտ”
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI 
OTVETSTVENNOSTJU 
“RUSSKIY BRILLIANT “,  432045, g. Ulyanovsk, 
ul. Promyshlennaya, d. 53B., RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի
                                               Հանրապետություն
Գրանցված է                          01.07.2009

________________________

Գրանցում No   872
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No  8784, 8785, 8787
73 (1) Զիջող   Վայսրոյ Ֆայնենշլ Սըրվիսիզ 
Լիմիթիդ
VICEROY FINANCIAL SERVICES LIMITED, 
Hipoint, Thomas Street, Taunton, Somerset TA 6HB 
United Kingdom, GB
73 (2) Ստացող  Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ 
Օտվետստվեննոստյու “Վիսոտա”
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI 
OTVETSTVENNOSTJU “VISOTA “,  432045, g. 
Ulyanovsk, ul. Promyshlennaya, d. 53B., RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի
                                               Հանրապետություն
Գրանցված է                           02.07.2009

________________________

Գրանցում No  873

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 8788

73 (1) Զիջող   Վայսրոյ Ֆայնենշլ Սըրվիսիզ 

Լիմիթիդ

VICEROY FINANCIAL SERVICES LIMITED, 

Hipoint, Thomas Street, Taunton, Somerset TA 6HB 

United Kingdom, GB

73 (2) Ստացող   Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ 

Օտվետստվեննոստյու 

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI 

OTVETSTVENNOSTJU 

“SLAVYANSKAYA “,  432045, g. Ulyanovsk, ul. 

Promyshlennaya, d. 53B., RU

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի           

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          03.07.2009

________________________

Գրանցում No  874

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 8289

73 (1) Զիջող “Դարեսկիզբ” ՍՊԸ,

Երեւան, Սունդուկյան 23, բն. 58, AM

73 (2) Ստացող  “Նիկան հրատարակչություն”  

ՍՊԸ,  Երեւան, Անդրանիկի 53, բն. 34, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          09.07.2009

________________________
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Գրանցում No      875
Ապրանքային նշանի լիցենզ
(11) Վկայական No 14082, 14083
73 (1) Լիցենզատու   “Գրանդ տոբակո” 
հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  Երեւան, 
Շահամիրյանների 22, AM
73 (2) Լիցենզառու   “Ինտերնեյշնլ Մասիս 
Տաբակ” ՍՊԸ,  ք. Մասիս, Արդյունաբերական 
հանգույց, Գործարանային 10, AM
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը  նշանների գրանցման 
գործողության ամբողջ ընթացքում
Գործողության տարածքը     Հայաստանի  
                                              Հանրապետություն
Գրանցված է                         17.07.2009

________________________

Գրանցում No 876
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No 10053
73 (1) Զիջող   “Թերմոռոս-ար” ՍՊԸ, Երեւան, 
Թումանյան 38, AM
73 (2) Ստացող   Ֆար Ռուբինեթթերիե Ս.պ.Ա.
FAR RUBINETTERIE S.p.A., Via Morena 20, 
28024 Gozzano (NO), Italy, IT
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի   
                                              Հանրապետություն
Գրանցված է                          21.07.2009

________________________

Գրանցում No  877
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No 6863

73 (1) Զիջող   Յակիրա Լ.Լ.Ք., Նյու Ջերսի 
նահանգի ՍՊԸ
YAKIRA, L.L.C., a New Jersey limited liability 
company, 40 West  23rd Street, New York, New 
York United States of America, US
73 (2) Ստացող  Թայմեքս Նեդերլենդ Բ.Վ.
TIMEX NEDERLAND B.V., Herengracht 466, 1017 
CA , Amsterdam, The Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները  մասնակի
Գործողության տարածքը     Հայաստանի
                                              Հանրապետություն
Գրանցված է                          24.07.2009

________________________

Գրանցում No  878
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No 9433
73 (1) Զիջող   Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ 
Օտվետստվեննոստյու “Մոդուս”
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI 
OTVETSTVENNOSTJU 
“MODUS”, 143900, Rossia, Moskovskaya oblast, 
g. Balashikha, ul. Nekrasova 8, RU
73 (2) Ստացող  Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ 
Օտվետստվեննոստյու
 “Պառլամենտ Դիսթրիբյուշն”
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU 
“PARLIAMENT DISTRIBUTION”, 143956, Rossia, 
Moskovskaya oblast, g. Balashikha, mikrorayon 
Saltikova, ul. Popovka, vladeniye 
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը       Հայաստանի
                                              Հանրապետություն
Գրանցված է                          24.07.2009

________________________
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Сведения о выданных патентах

(51) (2009)  (11) 2309 (13) A 
A61K 31/30
A61K 31/405
A61K 31/465

(21) AM20090041 (22) 20.04.2009
(45) 25.08.2009
(71) ЗАО “Чарагайтаин бжшкутян ев айрвацкнери 
гитакан кентрон“ (AM)
(72) Маргарита Малакян (AM), Сергей Баджинян 
(AM), Владимир Матосян (AM), Ваган Тоноян (AM), 
Карен Бабаян (AM)
(73) ЗАО “Чарагайтаин бжшкутян ев айрвацкнери 
гитакан кентрон“ (AM)
(54) Cu(II) комплекс с основанием Шиффа L-
тирозина или L-триптофана с никотинальдегидом, 
проявляющий антирадиационную активность
(57) Изобретение относится к координационным 
комплексным соединениям, проявляющим антира-
диальную активность, в частности, к Cu(II) комплексу 

с основанием Шиффа L-тирозина или L-триптофана 

с никотинальдегидом, и может найти применение 

в медицине.

Комплексные соединения синтезируют взаи-

модействием ацетата двухвалентной меди с 

основанием Шиффа - производного ароматической 

аминокислоты (например, L-тирозина или L-

триптофана) и никотинальдегида в среде алкоголята 

щелочного металла.

Обеспечивается получение новых соединений, 
проявляющих антирадиальную активность и 
высокий терапевтический показатель.
(74) Р. Калашян

_____________________

(51) (2009)  (11) 2310 (13) A

A61K 35/00

(21) AM20090012 (22) 26.02.2009

(45) 25.08.2009
(71) Степан Багдасарян (AM)
(72) Степан Багдасарян (AM)

(73) Степан Багдасарян, 0006, Ереван, ул. Маиси 

9, кв. 33 (AM)

(54) Мазь-бальзам для лечения воспалительных 

заболеваний половой системы
(57) Изобретение относится к области медицины, 

в частности, к мазям-бальзамам растительного 

происхождения и может быть использовано для 

лечения воспалительных заболеваний половой 

системы.

Мазь содержит сбор лекарственных растений, 

растительные масла, прополис, пчелиный воск, 

при следующем соотношении компонентов, мас. 

%: растительный сбор- 25.0, растительные масла 

– 25.0, прополис – 25.0, пчелиный воск – 25.
Сбор лекарственных растений содержит 

ингредиенты при следующем соотношении ком-

понентов, масс. %: зверобой – 6.7, бессмертник – 

6.7, чернильные орехи – 6.7, марена красильная 

– 6.7, дубровник серебристый – 6.7, подорожник 

– 6.7, тысячелистник – 6.7, полынь 6.7, череда 

6.7, девясил 6.7, переступень 6.7, донник 
лекарственный 6.7, липа 6.7, ромашка – 6.7, 
календула – 7.1, а растительные масла содержат 

ингредиенты при следующем соотношении 

компонентов, масс. %: тыквенное масло – 33.2, 

облепиховое масло - 33.2, льняное масло – 33.6.

Повышается эффективность лечения.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2311 (13) A

G01N 33/53

(21) AM20090031 (22) 10.04.2009

(45) 25.08.2009

(71) “Институт молекулярной биологии НАА РА“ 

государственная некоммерческая организация 

(AM)

(72) Юрий Тадевосян (AM), Айрапет Галстян (AM), 

Тамара Батикян (AM), Мигран Лазян (AM), Гоар 

Акопян (AM), Кнарик Алексанян (AM)

(73) “Институт молекулярной биологии НАА РА“ 

государственная некоммерческая организация, 

0052, Ереван, Асратян 7 (AM)
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(54) Способ диагностики рака и/или оценки 
глубины патологического состояния
(57) Изобретение относится к медицине, в част-
ности, к онкологии и может найти применение в 
клинике для диагностики рака молочной железы, 
оценки глубины патологического состояния и для 
индивидуальной коррекции применяемых курсов 
химиотерапии.

Сущность изобретения заключается в том, 
что в интактных лимфоцитах крови после 5 
секундной инкубации определяют уровни вклю-
чения [14С]арахидоновой кислоты во фракции 
моноацилглицеринов, 1,2-диацилглицеринов и 
триацилглицеринов, полученные данные срав-
нивают с нормой, диагностируют наличие рака в 
организме и оценивают глубину патологического 
состояния. Дополнительно определяют коли-
чество молекулы липидного вторичного посред-
ника - 1,2-диацилглицерина в лимфоцитах, 
костимулированных анти-CD3 и анти CD28 
моноклональными антителами.

Обеспечивается эффективное диагнос-
тирование рака молочной железы, повышается 
достоверность способа.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2312 (13) A 
G01R 33/02
G01R 33/12

(21) AM20090021 (22) 30.03.2009
(45) 25.08.2009
(71) “Государственный инженерный университет 
Армении“ государственная некоммерческая 

организация (AM)

(72) Арташес Кардашян (AM) Рубен Акопян (AM) 

Геворг Кардашян (AM)

(73) “Государственный инженерный университет 

Армении“ государственная некоммерческая 

организация, 0009, Ереван, Терьян 105 (AM)

(54) Устройство для измерения магнитных 
параметров ферромагнитных материалов
(57) Изобретение относится к магнитным изме-
рениям и может быть использовано для авто-
матического измерения магнитных параметров 
ферромагнитных материалов в локальных 
участках, в широких динамических границах. 

Устройство содержит последовательно 
соединенные генератор сигналов, дифферен-
цирующий усилитель, интегратор, усилитель 
мощности, резистор, намотанную на подково-
образный сердечник намагничивающую обмотку, 
примыкающие к поверхности измеряемого 
образца первичные преобразователи магнитной 
индукции и напряженности магнитного поля, 
заградительный фильтр, усилитель, первый и 
второй блоки согласования, блоки управления, 
ограничительный усилитель, умножитель, мате-
матический делитель, блок регистрации, усилитель, 
амплитудные детекторы магнитной индукции и 
напряженности магнитного поля, коммутатор, 
дифференцирующий блок, ключ, нуль-орган.

С выходом второго блока управления соединен 
элемент Пельтье, на горячей и холодной стороне 
которого закреплены охладители. К охладителю на 
холодной стороне примыкает цифровой термометр, 
у которого противоположная поверхность при-
мыкает к поверхности измеряемого образца. 
В отверстии на этом же охладителе размещен 
терморезистор, который также контактирует с 
измеряемым образцом и у которого выход сое-
динен со входом второго блока управления.

Повышаются точность и надежность изме-
рений, 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2313 (13) A

G01S 13/00

(21) AM20090006 (22) 03.02.2009
(45) 25.08.2009
(71) “ЭКОСЕРВ ЦДЗ“ ООО (AM)
(72) Арташес Аракелян (AM)
(73) “ЭКОСЕРВ ЦДЗ“ ООО, 0006, Ереван, Г.Нжде 
2, кв.24 (AM)
(54) Двухчастотная, поляриметрическая, скат-

терометрическая и радиометрическая сов-

мещенная система

(57) Изобретение относится к области радио-

физического дистанционного зондирования и 

может быть использовано для оценки параметров 

поверхности земли (море, суша) и атмосферы и 

для обнаружения и распознавания аномальных 

образований зондируемых поверхностей.
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Система включает антенну, модули фор-

мирования зондируемых радиоимпульсов на 

частотах ω1  и ω2, радиолокационные приемные 

модули соответственно поляризованных компо-

нент отраженных радиоимпульсов на частотах 

ω1  и ω2, радиолокационные приемные модули 

обработки фаз кросс поляризованных компонент 

отраженных радиоимпульсов на частотах ω1  и 

ω2, модуль формирования опорных сигналов, 

радиометрические приемные модули вертикально 

поляризованных компонент сигналов собственных 

радитепловых излучений на частотах ω1  и ω2, 

радиометрические приемные модули горизонтально 

поляризованных компонент сигналов собственных 

радитепловых излучений на частотах ω1  и ω2, 

модули нормировки и калибровки выходных 

сигналов приемных модулей радиолокационных, 

радиометрических и фаз обработки на частотах 

ω1  и ω2, модуль совместной обработки выходных 

сигналов модулей нормировки и калибровки на 

частотах ω1  и ω2, и синхронизатор.

Повышаются точность оценки параметров 

зондируемых поверхностей и эффективность 

обнаружения и распознавания аномальных 

образований этих поверхностей, 9 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2314 (13) A
H01L 31/052

(21) AM20090038 (22) 18.04.2009
(45) 25.08.2009
(71) “Государственный инженерный университет 
Армении“ государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Рубен Варданян (AM) Аршак Норсоян (AM)
(73) “Государственный инженерный университет 
Армении“ государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 105 (AM)
(54) Устройство преобразования солнечной 
энергии
(57) Изобретение относится к области фотоэлек-
трического и теплового преобразования солнеч-
ной энергии, в частности к устройствам получения 
электрической и тепловой энергии одновременно. 
Устройство содержит аккумулятор солнечных 
лучей, систему слежения движению Солнца, 
имеющую трубопровод с охлаждающей жидкостью 
тепловой и фотоэлектрический преобразователи. 
Узел, состоящий из аккумулятора лучей, распо-
ложенного в его фокусе полупроводникового 
преобразователя и теплоотводящего трубопровода, 
неподвижно установлен на расстоянии от системы 
слежения плоским зеркалом движению Солнца 
по двум координатам, так чтобы обеспечить 
перпендикулярное попадание лучей Солнца на 
поверхность аккумулятора.

Улучшаются технические и экономические 
показатели устройства, 1 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 дата выставочного приоритета 

31 номер приоритетной заявки

32 дата подачи приоритетной заявки

33 код страны подачи приоритетной заявки 

45 дата публикации сведений о патенте на полезную модель

51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)

54 название полезной модели

56 источники информации 

57 реферат

62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка

71 заявитель, код страны

72 автор (ы), код страны

73 патентообладатель, адрес, код страны

74 патентный поверенный

85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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Сведения о выданных патентах

(51) (2009)  (11) 162 (13) U
B23B 1/00

(21) AM20090043U (22) 22.04.2009
(45) 25.08.2009
(71) Алексан Арзуманян (AM), Борис Баласанян (AM)
(72) Алексан Арзуманян (AM), Борис Баласанян (AM)
(73) Алексан Арзуманян, 3102, Гюмри, Гогунци 
6, кв. 4а (AM) Борис Баласанян, 0086, Ереван, 3-
пер. ул. Арташисян 10 (AM)
(54) Способ повышения стойкости режущих 
элементов из монокристалла
(57) Резание осуществляют режушим элементом 
из прозрачного монокристалла, нерабочую 
поверхность которого  предварительно покрывают 
поглощающим слоем. Зону резания при темпе-
ратуре 130°-200°С освещают источником света  
с освещенностью 1000-3000лк. В качестве 
поглощающего слоя используют металлическое 
покрытие, или фольгу или краску.

Повышается поглощающая способность 
режущего элемента из прозрачного монокристалла, 
1 ил..

_____________________

(51) (2009)  (11) 163 (13) U
E21C 47/00

(21) AM20090027U (22) 08.04.2009
(45) 25.08.2009

(71) Джон Асатрян (AM)
(72) Джон Асатрян (AM), Хорен Суварян (AM)
(73) Джон Асатрян, 3126, Гюмри, М. Хоренаци 
24, кв.4 (AM)
(54) Машина для добычи плит из природного 
камня

(57) Машина имеет самоходную раму, кузов, 

несущий установку для получения водяной струи 

сверхвысокого давления,  поворотную головку 

и суппорт с салазками. На одном конце сала-

зок расположен узел поперечного пропила с 

сопельными  водоструйными головками, а на 

другом - узел продольного пропила с алмазным 

кругом и водоструйной головкой тылового  

пропила. Узел поперечного пропила имеет ползун, 

насаженный на ходовой винт. На оси колесной 

пары самоходной рамы  установлен датчик 
угловых перемещений. Ходовой винт и датчик 

угловых перемещений кинематически связаны 

с  реверсивным приводом. При распиловке 

плит, продольные образующие которых имеют 

зеркальное изображение, под  каждой парой 

водоструйных головок на ходовом винте имеются 

участки с разнонаправленной резьбой.
Обеспечивается возможность получения 

фасонных плит, 14 ил..
_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства

13 код вида документа

 S свидетельство на промышленный образец

21 номер заявки

22 дата поступления заявки

23 дата выставочного приоритета

24 дата регистрации

31 номер приоритетной заявки 

32 дата подачи приоритетной заявки

33 код страны подачи приоритетной заявки

51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца

55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
71 заявитель, код страны
72 автор, код страны

73 правообладатель, адрес, код страны

74 патентный поверенный
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ ՄԱՍ 1№8 

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 09-02 (11) 211  (13) S

(21) 20090011 (22) 28.04.2009

(71) Открытое Акционерное Общество «Нефтянная 
компания «Роснефть» (RU)

(72) Вебб Ян (GB), Бьерк Доминик (GB)

(73) Открытое Акционерное Общество «Нефтянная 
компания «Роснефть» (RU)

(74)  Р. Давтян

(54) Канистра с крышкой

(55)*
____________________

(51) 09-07 (11) 212 (13) S

(21) 20090010 (22) 28.04.2009

(71) Открытое Акционерное Общество «Нефтянная 
компания «Роснефть» (RU)

(72) Вебб Ян (GB), Бьерк Доминик (GB)

(73) Откритое Акционерное Общество «Нефтянная 
компания «Роснефть» (RU)

(74)  Р. Давтян

(54) Крышка

(55)*
____________________
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Պետությունների, տարածքների
եւ միջկառավարական կազմակերպությունների

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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