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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) 2320 (13) A
A01M 7/00

(21) AM20090046 (22) 28.04.2009
(45) 26.10.2009
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային համա-
լսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակեր-
պություն (AM)
(72) Դանիել Պետրոսի Պետրոսյան (AM), Սամվել 
Վարդանի Հովհաննիսյան (AM), Ռաֆայել Սամվելի 
Հովհաննիսյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային համա-
լսարան» պետական ոչ առևտրային կազմա-
կերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Ձեռքի սրսկիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
տեխնիկային, մասնավորապես՝ մշակաբույսերի 
հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայ-
քարի համար սարքերին։

Սրսկիչն ունի ամրագոտիով բաք, դրա ստո-
րին մասին ամրակցված ճկախողովակ և ձող։ 
Ձողի մի ծայրում հոդակապորեն տեղակայված է
միկրոէլեկտրաշարժիչ, որի լիսեռի վրա ամրացված
է փոշարար, իսկ մյուս ծայրում՝ բռնակն ու ան-
ջատիչը։

Պարզեցվում է կառուցվածքը, բարձրացվում 
են hուսալիությունն ու օգտագործման հարմարա-
վետությունը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2321 (13) A
A24F 27/00

(21) AM20090040 (22) 20.04.2009
(45) 26.10.2009
(71) Սուսաննա Արտաշեսի Օհանյան (AM), Գայանե 
Վարոսի Վարդանյան (AM)
(72) Սուսաննա Արտաշեսի Օհանյան (AM), Գայանե 
Վարոսի Վարդանյան (AM)
(73) Սուսաննա Արտաշեսի Օհանյան, 0010, 
Երևան, Թումանյան 11ա, բն.56 (AM), Գայանե 
Վարոսի Վարդանյան, 0010, Երևան, Ամիրյան 8, 
բն.16 (AM)
(54) Լուցկու տուփ
(57) Գյուտը վերաբերում է լուցկու արտադրությանը, 
մասնավորապես` լուցկու տուփի կառուցվածքին։

Լուցկու տուփը բաղկացած է ուղղանկյուն 

զուգահեռանիստի ձևով կատարված արտաքին 

եւ ներքին մասերից։ Ներքին մասը դուրսքաշովի 

է և տեղադրված է արտաքինի մեջ։ Ներքին մասի

հատակի վրա կատարված են էլիպսաձև, միմյանց

հավասար չորս միջանցիկ անցքեր, որոնք զույգ-

զույգ տեղակայված են հատակի հանդիպակաց 

նեղ կողերի եզրերին։ Հատակին ազատ շարժվելու 

հնարավորությամբ տեղակայված է երկշերտ, միա-

ձույլ միջադիր, որի վերին շերտը պատրաստված 

է խոնավածուծ նյութից, ստորին շերտը ողորկ է և 

պատրաստված է դժվար բռնկվող նյութից։

Ընդլայնվում են տուփի ֆունկցիոնալ հնարա-

վորությունները, բարձրանում է կիրառման հարմա-

րավետությունը, 5 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2322 (13) A

B24D 17/00

(21) AM20090033 (22) 16.04.2009

(45) 26.10.2009

(71) Արման Հովհաննիսյան (AM)

(72) Արման Հովհաննիսյան (AM)

(73) Արման Հովհաննիսյան, 0015, Երևան, Գրիգոր 

Լուսավորչի 12, բն. 2ա (AM)

(54) Հղկանյութային գործիք

(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիային,

մասնավորապես՝ 1,1,5,-եռմեթիլֆուրո[3,4-

c]պիրիդին-3,4(1H,5H)-դիոնի (սերպեջինի) ստաց-

ման եղանակներին և կարող է կիրառվել բժշկու-

թյան մեջ։

3-հիդրօքսի-3-մեթիլ-2-բուտանոնը ենթար-

կում են փոխազդեցության ցիանաքացախաթթվի 

մեթիլամիդի հետ, պրոցեսն իրականացնում են

նատրիումի մեթիլատի ներկայությամբ բացարձակ

մեթանոլի միջավայրում 35-45°C ջերմաստիճա-

նում 5 ժամվա ընթացքում։ Ստացված 2-իմինա-

3-(N-մեթիլ)կարբամոիլ-4,5,5-եռմեթիլ-2,5-

երկհիդրոֆուրանը փոխազդեցության մեջ են

դնում N,N-երկմեթիլֆորմամիդ երկմեթիլացե-

տալի հետ բենզոլի միջավայրում 30-35 ժամ
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եռացնելով։ Ստացված 1,1-եռմեթիլ-3-իմինա-

ֆուրո[3,4-c]պիրիդին-4(5H)-ոնը ենթարկում են 

հիդրոլիզի նոսր աղաթթվային լուծույթում 85-90°C 
ջերմաստիճանում  3 ժամվա ընթացքում։ 

Պարզեցվում է եղանակը, բարձրացվում 
արգասիքի ելքը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2323 (13) A 
C07D 491/00
C07D 498/00
C07D 507/00

(21) AM20080239 (22) 29.12.2008
(45) 26.10.2009

(71) «Երևանի պետական համալսարան» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Աիդա Ավետիսի Ավետիսյան (AM), Լուսինե 
Վլադիմիրի Կարապետյան (AM)
(73) «Երևանի պետական համալսարան» պետա-
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0025, 
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM)
(54) 1,1,5-Եռմեթիլֆուրո[3,4-c]պիրիդին-
3,4(1H,5H)-դիոնի (սերպեջինի) ստացման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիային, 
մասնավորապես՝ 1,1,5,-եռմեթիլֆուրո[3,4-
c]պիրիդին-3,4(1H,5H)-դիոնի (սերպեջինի) ստաց-
ման եղանակներին և կարող է կիրառվել բժշկու-
թյան մեջ։

3-հիդրօքսի-3-մեթիլ-2-բուտանոնը ենթար-
կում են փոխազդեցության ակտիվ մեթիլենային
խումբ պարունակող միացության հետ, ընդ 
որում որպես ակտիվ մեթիլենային խումբ պարու-
նակող միացություն օգտագործում են ցիանա-
քացախաթթվի մեթիլամիդը, պրոցեսն իրակա-
նացնում են նատրիումի մեթիլատի ներկայու-
թյամբ բացարձակ մեթանոլի միջավայրում 35- 
45°C ջերմաստիճանում 5 ժամվա ընթացքում, 
ստացված 2-իմինո-3-(N-մեթիլ)կարբամոիլ-4,5,5-
եռմեթիլ-2,5- երկհիդրոֆուրանը փոխազդեցու-
թյան մեջ են դնում N,N-երկմեթիլֆորմամիդ երկ-
մեթիլացետալի հետ բենզոլի միջավայրում 30-35 
ժամ եռացնելով, ստացված 1,1-եռմեթիլ-3-իմինո-
ֆուրո[3,4-c]պիրիդին-4(5H)-ոնը ենթարկում են 
հիդրոլիզի նոսր աղաթթվային լուծույթում 85-90°C 
ջերմաստիճանում 3 ժամվա ընթացքում։

Պարզեցվում է եղանակը, բարձրացվում ար-
գասիքի ելքը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2324 (13) A

C25C 7/00

(21) AM20090005 (22) 22.01.2009
(45) 26.10.2009
(71) Սերգեյ Սահարունյան (AM)
(72) Սերգեյ Սահարունյան (AM), Ալիս Սահարուն-
յան (AM)
(73) Սերգեյ Սահարունյան, 0051, Երևան, Գրիբո-
յեդովի 3, բն. 33 (AM)
(54) Ալյումինի հիդրօքսիդը նատրիումի իոններից
մաքրող էլեկտրոլիզարար
(57) Գյուտը վերաբերում է գունավոր մետալուր-
գիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ ալյումինի
հիդրօքսիդը և օքսիդը նատրիումի կատիոններից
մաքրող սարքերին։

Էլեկտրոլիզարարն ունի էլեկտրոլիտի տա-
րողություն, նրա մեջ տեղադրված անոդ և կա-
թոդ պարունակող իրարից բաժանված խցիկ-
ներ։ Էլեկտրոլիտի տարողությունը ցանցային 
միջնապատով և քամող գործվածքով բաժանված է
վերին՝ անոդային և ստորին՝ կաթոդային խցիկների, 
որտեղ համապատասխանաբար տեղակայված են 
անոդը և կաթոդը։ Անոդային խցիկում տեղադրված 
է խառնիչ, որի թիակները գտնվում են անոդի և 
ցանցային միջնապատի միջև, իսկ առանցքային
ձողը անցնում է անոդի կենտրոնական մասում 
գտնվող անցքով։ Տարողության ստորին մասում 
տեղադրված է փական, որին միացված է երկու
ծայր ունեցող ճկափող, որի մի ծայրն ազատ է, իսկ
մյուսը՝ միացված է վակուումային պոմպին։

Իրականացվում է ալյումինի հիդրօքսիդի
և օքսիդի ավելի խորը մաքրում դրանց մեջ
պարփակված նատրիումի իոններից և նրա միա-
ցություններից, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2325 (13) A 
E04B 2/00
E04B 1/00

(21) AM20090032 (22) 16.04.2009
(45) 26.10.2009
(71) «Ինդասթրիալ Թեքնոլոջիզ Քո» ՍՊԸ (AM)
(72) Խաչիկ Խաչիկյան (AM)
(73) «Ինդասթրիալ Թեքնոլոջիզ Քո» ՍՊԸ, 0018, 
Երևան, Խորենացու 28 (AM)
(54) Շինարարական պանել և դրա պատրաստման 
եղանակ
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(57) Շինարարական պանելը բաղկացած է մե-
տաղական կմախքից և դրա արտաքին մակե-
րևույթները ձևավորող լցանյութից։ Մետաղական 
կմախքն ունի կապակցված կառույցներ հանդիսա-
ցող մետաղական ցանցեր։ Ցանցերի առաջին և
երկրորդ բաղադրիչները ձգված են կմախքի երկայ-
նական առանցքով և կապակցված են երրորդ 
բաղադրիչի միջոցով, որն ունի մեկ կամ մի քանի
կտորներ։

Ըստ պանելի պատրաստման եղանակի մե-
տաղական ցանցերը տեղադրում են կաղապարի 
մեջ, լցոնում են նախապես ընդլայնված և չորաց-
ված լցանյութը։ Տաքացնում են կաղապարը՝ 
հնարավորություն տալով մացուծիկ լցանյութին 
գրավելու կաղապարի ազատ տարածքները։ 
Կաղապարը սառեցնում են լցանյութի պնդացման 
և պատրաստի պանելը կաղապարից հանելու նպա-
տակով։ Պանելի ցանցի բաղադրիչները միանում
են միմյանց միայն կաղապարում պնդացած լցա-
նյութի միջոցով։

Պարզեցվում են մետաղական կմախքի
կառուցվածքը և դրա պատրաստման եղանակը, 
իջեցվում է ինքնարժեքը, 2 անկախ կետ, 12 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2326 (13) A
E04C 2/00

(21) AM20090082 (22) 01.07.2009
(45) 26.10.2009
(71) Մասիս Հարությունյան (AM)
(72) Մասիս Հարությունյան (AM)
(73) Մասիս Հարությունյան, 3114, Գյումրի, Լազոյի 
75 (AM)
(54) Միջնորմասալ
(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարությանը։

Սալն ունի իր կենտրոնական մասում տեղա-
դրված փրփրապլաստե ներդրակ, որը բոլոր կող-
մերից պատված է գիպսի շերտով։

Նվազում է սալի ծավալը, բարձրացվում են 
ջերմա– և ձայնամեկուսացման հատկությունները, 
3 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2327 (13) A

F02M 31/00

(21) AM20090053 (22) 14.05.2009

(45) 26.10.2009

(71) Հենրիկ Մուշեղի Սարգսյան (AM), Արամ 
Գրիգորի Մազմանյան (AM), Լիանա Համլետի 
Խաչատրյան (AM)
(72) Հենրիկ Մուշեղի Սարգսյան (AM), Արամ 
Գրիգորի Մազմանյան (AM), Լիանա Համլետի 
Խաչատրյան (AM)
(73) Հենրիկ Մուշեղի Սարգսյան, 0033, Երևան, 
Կյուլպենկյան 43, բն. 99 (AM), Արամ Մուշեղի 
Մազմանյան, 0011, Երևան, Նորք 34 (AM), Լիանա 
Համլետի Խաչատրյան, 0037, Երևան, Արաբկիրի 
35-րդ փող., 2/2 (AM)
(54) Ներքին այրման կարբյուրատորային շար-
ժիչի սնման համակարգ
(57) Համակարգն ունի ներածման խողովակ, 
փոշիացման խուց, օդի զտիչ, չափավորման համա-
կարգի էմուլսիայի տարողության հետ միաց-
ված էմուլսացնող սարք,  լողանային խցիկին 
միացված վառելանյութի ժիկլյոր և օդի զտիչի
ներքին տարածության հետ հաղորդակցված 
օդի ժիկլյորներ։ Փոշիացման խուցն ունի ազատ 
պտտման հնարավորությամբ տեղակայված լիսեռ 
և խցի միջնամասում տեղակայված ձագարաձև
անցք ունեցող միջնորմ, որն առաջացնում է երկու

խոռոչ։ Կարբյուրատորին մոտ գտնվող խոռոչում 

գտնվում են լիսեռի վրա տարբեր անկյունների 

տակ ամրացված թիակներ, իսկ մյուս խոռոչում՝ 

զսպանակած օդամղիչ անիվ, որը բացակով 

ներդրված է միջնորմի ձագարաձև անցքի մեջ։

Օդի զտիչը փոշիացման խցի հետ կապված է իր 

կենտրոնական ստորին մասով։

Ավելացվում են ներածվող օդի քանակն ու 

ճնշումը, ապահովվում է վառելանյութի լիարժեք 

այրումը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2328 (13) A

F26B 3/02

(21) AM20090069 (22) 11.06.2009

(45) 26.10.2009

(71) Վարդգես Իգիթի Գրիգորյան (AM), Նազելի 

Գրիշայի Գալստյան (AM), Վահան Վահրամի

Գրիգորյան (AM)

(72) Վարդգես Իգիթի Գրիգորյան (AM), Նազելի 

Գրիշայի Գալստյան (AM), Վահան Վահրամի Գրի-

գորյան (AM)
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(73) Վարդգես Իդիթի Գրիգորյան, 0002, Երևան, 

Մաշտոցի պող. 27Ա, բն. 30 (AM), Նազելի Գրիշայի 

Գալստյան, 0079, Երևան, Գալշոյան 12, բն.110 

(AM), Վահան Վահրամի Գրիգորյան, 0002, Երևան, 

Մաշտոցի 27ա, բն.6 (AM)

(54) Բետոնե կառուցվածքների մշակման 

արևային խուց

(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարական արդյու-

նաբերության բնագավառին և կարող է օգտա-

գործվել հավաքովի բետոնե և երկաթբետոնե կա-

ռուցվածքների պատրաստման ժամանակ։

Բետոնե կառուցվածքների մշակման արևային 

խուցն ունի բետոնից պատրաստված կրող պա-

տեր, որոնք վերևից հերմետիկ ծածկված են

լուսաթափանցիկ թաղանթի 1 – 6 շերտերով։ 

Շերտերը տեղակայված են միմյանց նկատմամբ

1.5 – 12 սմ հեռավորության վրա։ Կրող պատերի 

բետոնը ջերմամեկուսիչ է, իսկ պատերի ներքին 

մակերևույթները երեսապատված են անդրա-

դարձնող հայելանման նյութով։

Ապահովվում է արևի թափանցող ճառա-

գայթների էներգիայի լիարժեք օգտագործումը, 

բարձրանում է կառուցվածքի ամրացման արդյու-
նավետությունը , 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2329 (13) A
G05D 7/00

(21) AM20090071 (22) 12.06.2009
(45) 26.10.2009
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային համալ-
սարան» պետական ոչ առևտրային կազմակեր-
պություն (AM)
(72) Ստեփան Ենոքի Մարգարյան (AM), Արմեն
Ստեփանի Մարգարյան (AM), Գևորգ Հայկազի 
Դանիելյան (AM), Հովհաննես Թելմանի Հակոբյան 
(AM), Թերեզա Համլետի Հարությունյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային համա-
լսարան» պետական ոչ առևտրային կազմա-
կերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Հեղուկի ելքի կարգավորման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է հիդրավլիկական 
սարքերին։

Բաքի հատակին ամրակցված է դրա հետ 
հաղորդակցվող իրան, որի մեջ տեղակայված
է միջանցիկ անցքեր ունեցող գլան։ Գլանի մեջ
տեղակայված է    սողան, որը թմբուկի վրա հագցրած 
ճկուն ճոպանի միջոցով միակցված է լողանին։
Գլանն իր ստորին մասով հաղորդակցվում է բաքի 
ջրաթափ խողովակի հետ։ Երբ բաքում հեղուկի 
մակարդակն իջնում է, լողանը բարձրանում է, և 
հեղուկը գլանի անցքերով իրանից մատուցվում է  
բաքի ջրաթափ խողովակ։ 

Ապահովվում է հեղուկի ծախսի ավտոմատ 
կարգավորումը, 1 նկ.։

_____________________



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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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2009)  (11) 170 (13) U
A47G 19/00

(21) AM20090066U (22) 05.06.2009
(45) 26.10.2009
(71) Արսեն Ավետիսյան (AM)
(72) Արսեն Ավետիսյան (AM)
(73) Արսեն Ավետիսյան, 0022. Երևան, Ավան-
Առինջի 1–ին միկրոշրջան. 1/1, բն. 2 (AM)
(54) Թրմելու գդալ (տարբերակներ)
(57) Գդալն ունի ջրանցիկ տարողություն, գդալի 
երկայնական առանցքով տեղակայված պոչ և հոծ 
տարողություն, որը վզիկի միջոցով միակցված
է ջրանցիկ տարողությանը։ Ջրանցիկ տարո-
ղությունն ունի ջրանցիկ կափարիչ։ 

Իրականացման երկրորդ տարբերակում պոչն 
իրականացված է սնամեջ ձողի տեսքով, որի մեջ
տեղակայված է մխոց։ Մխոցակոթի երկարությունը
գերազանցում է պոչի երկարությունը։ 

Ընդլայնվում են գդալի ֆունկցիոոնալ հնարա-
վորությունները, բարձրացվում է օգտագործման 
արդյունավետությունը, 2 անկախ կետ, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 171 (13) U
A61B 5/02

(21) AM20090081U (22) 30.06.2009
(45) 26.10.2009
(71) Բենիկ Նիկոլայի Հարությունյան (AM), Գագիկ 
Գուրգենի Մարջանյան (AM)
(72) Բենիկ Նիկոլայի Հարությունյան (AM), Գագիկ 
Գուրգենի Մարջանյան (AM)
(73) Բենիկ Նիկոլայի Հարությունյան, 0010, 
Երևան, Նալբանդյան 17, բն. 22 (AM), Գագիկ 
Գուրգենի Մարջանյան, 0037, Երևան, Արաբկիրի 
39-րդ փող. 2/1, բն.36 (AM)
(54) Մարդու օրգանիզմի հարմարեցման ֆունկ-
ցիոնալ վիճակի և դրա փոփոխման դինամիկայի
որոշման եղանակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է բժշկությանը 
և կարող է կիրառվել հարմարեցման ֆունկցիոնալ 
վիճակի մակարդակի թվային գնահատման համար 
որպես ամբողջական օրգանիզմի հարմարվելու
հնարավորությունների գումարային ցուցանիշ։

Սրտանոթային համակարգի վիճակի (անոթա-

զարկի հաճախության, կցկանքային (սիստոլիկ) 
և թողանքային (դիաստոլիկ) զարկերակային 
ճնշման չափումները), անտրոպոմետրիայի (մարմ-
նի հասակի և զանգվածի) տվյալների հիման 
վրա և հաշվի առնելով տարիքը, առաջարկվող 
մաթեմատիկական նկարագրության հիման վրա 
որոշում են տվյալ տարիքի համար օրգանիզմի
հարմարեցման (դիմադրողականության) ֆուն-
կցիոնալ վիճակի արժեքը, դրա շեղումը տվյալ տա-
րիքի համար օպտիմալ արժեքից և ժամանակի 
ֆիքսված հատվածի համար դրա փոփոխման 
դինամիկան։

Եղանակը հնարավորություն է տալիս ստանալ 
մարդու օրգանիզմի դիմադրողականության անհա-
տական գնահատականը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 172 (13) U
E06B 3/00

(21) AM20090080U (22) 30.06.2009
(45) 26.10.2009
(71) «Մուրադ–սար» ՍՊԸ (AM)
(72) Վիլիկ Հախվերդյան (AM)
(73) «Մուրադ–սար» ՍՊԸ (AM)
(54) Լուսամուտների և դռների կառուցվածքների 
հավաքման պրոֆիլների լրակազմ
(57) Լրակազմն ունի շրջանակը կազմող առնվազն 
մեկ պրոֆիլ և(կամ) փեղկը կազմող առնվազն մեկ
պրոֆիլ և(կամ) անջատոցը կազմող առնվազն մեկ
պրոֆիլ։ Բոլոր պրոֆիլները եռախուց են, կազմված 
են առջևի, միջին և հետևի խցերից։ Առջևի խուցը
դրենաժային է, միջին խցում տեղակայված է կոշ-
տության տարր։ Պրոֆիլների առջևի խցի բոլոր 
ներքին միջնորմները հորիզոնական են։ Լուսա-
մուտի փեղկի պրոֆիլի առջևի խուցն ունի միջ-
նորմով բաժանված երկու հատվածամաս, իսկ 
անջատոցի պրոֆիլինը՝ միջնորմներով բաժանված 
երեք հատվածամաս։ Լուսամուտի պրոֆիլների 
առջևի և միջին խցերի միջև պատը ուղղաձիգ է։
Լուսամուտի պրոֆիլների միջինխցումտեղակայված
կոշտության տարրը П–աձև է, ընդ որում  շրջանակի և 
անջատոցի պրոֆիլներում այն տեղադրված է բաց 
կողմով դեպի առջևի խուցը։ Շրջանակի պրոֆիլի 
հետևի խցի վերին ակոսիկն ուղղանկյուն է։ Փեղկի 
պրոֆիլի հետևի խցի ստորին ելուստում կատար-
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ված են երկու իրարից մեկուսացված երկայնական
ակոսիկներ։ Ստորին ակոսիկն ուղղանկյուն է և 
հարակից է լրացուցիչ միացման ակոսիկին։ Վերին
ակոսիկում տեղակայված է լրացուցիչ կոշտության 
տարր։ 

Ընդլայնվում են պրոֆիլների համակցման հնա-
րավորությունները, պարզեցվում է պրոֆիլների 
կառուցվածքը, նվազեցվում են ծախսերը, 6 նկ.։
(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2009)  (11) 173 (13) U
G01R 13/00

(21) AM20090044U (22) 23.04.2009
(45) 26.10.2009
(71) Լևոն Մուրադյան (AM)
(72) Լևոն Մուրադյան (AM), Տիգրան Մանսուրյան 
(AM), Արամ Զեյթունյան (AM), Մերի Քալաշյան (AM), 
Գարեգին Եսայան (AM), Ֆրեդերիկ Լուրադուր (FR), 
Ալան Բարթելեմի (FR)
(73) Լևոն Մուրադյան, 0025, Երևան, Չարենցի 44, 
բն. 25 (AM)

(54) Գերարագ օպտիկական օսցիլոգրաֆ

(57) Առաջարկված լուծումը վերաբերում է օպ-

տիկական գերկարճ իմպուլսների գրանցմանը 

և կարող է կիրառվել գերարագ օպտիկայի, լա-

զե րային ֆիզիկայի, գերարագ պրոցեսների 

սպեկտրոսկոպիայի, ֆեմտոքիմիայի և ֆեմտո-

կենսաբանության, օպտիկական կապի և նման 

այլ բնագավառներում։

Օպտիկական գերարագ օսցիլոգրաֆի սխե-

ման հիմնված է ճառագայթման դիսպերսային 

հապաղման գծով և խորանարդային ոչ գծայնու-

թյամբ միջավայրով զուգահեռաբար անցած մա-

սերի ոչ գծային փոխազդեցության արդյունքում 

գումարային հաճախության սպեկտրի գրանցման 

վրա։

Սարքը թույլ է տալիս իրականացնել ֆեմտո-

վայրկյանային տևողության իմպուլսների ժամա-

նակային պարուրիչի գրանցումն առանց աբեռա-

ցիաների, 1 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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ՄԱՍ 1
 

16

№10 
2 6 . 1 0 . 2 0 0 9

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված 
արդյունաբերական նմուշների մասին

(51) 06-03 (11) 215 (13) S

(21) 20090017  (22) 22.05.2009

(71) «Վավան» ՍՊԸ, ք. Երեւան, Աբովյան փ.15 (AM)

(72) Վարդան Վարդանյան (AM), Էդուարդ Վանես-
քեհյան (AM)

(73) «Վավան» ՍՊԸ , ք. Երեւան, Աբովյան15 (AM)

(54) Սեղան (4 տարբերակ)

(55)

Տարբերակ 1, նկ. 1

Տարբերակ 1, նկ. 2

Տարբերակ 2, նկ. 1

Տարբերակ 2, նկ. 2

Տարբերակ 3, նկ. 1

Տարբերակ 3, նկ. 2
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ՄԱՍ 1
 

17

№10 
2 6 . 1 0 . 2 0 0 9

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տարբերակ 4, նկ. 1

Տարբերակ 4, նկ. 2

_____________________

(51) 12-16 (11) 216 (13) S

(21) 20090001  (22) 14.01.2009

(71) ԱՎԼ ԼԻՍԹ ԳՄԲՀ (AT)

(72) Ֆ. Հելենբրանդ (DE)

(73) ԱՎԼ ԼԻՍԹ ԳՄԲՀ (AT)

(74)  Ա. Գալոյան

(54) Տրակտորի խցիկի կողմնային ներքին հատ-

վածամաս

(55)

_____________________

(51) 12-16 (11) 217 (13) S

(21) 20080017  (22) 02.12.2008

(71) ԱՎԼ ԼԻՍԹ ԳՄԲՀ (AT)

(72) Ֆ. Հելենբրանդ (DE)

(73) ԱՎԼ ԼԻՍԹ ԳՄԲՀ (AT)

(74) Ա. Գալոյան

(54) Կառավարման վահանակ տրակտորի համար

(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



ԳՅՈՒՏԵՐ

20

ՄԱՍ 1

20

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№10 

2 6 . 1 0 . 2 0 0 9

(210) 20010406_1 (111) 14423
(220) 15.06.2001 (151) 15.07.2002
 (181) 15.06.2011
(730) Թայմեքս Նեդերլենդ Բ.Վ. , NL
(540) 

(511) (510)

դաս 14. ժամացույցներ, այդ թվում ձեռքի 

ժամացույցներ, գրպանի ժամացույցներ, ձեռքի 

ժամացույցների ապարանջաններ, սեղանի 

ժամացույցներ, պատի ժամացույցներ. ձեռքի 
ժամացույցների մասեր եւ հարմարանքներ։
(740) Հ. Դավթյան

____________________

(210) 20090135 (111) 14424
(220) 16.02.2009 (151) 30.07.2009
 (181) 16.02.2019
(730) “Պռոշյանի կոնյակի գործարան” ՍՊԸ, 

Երեւան, Աշտարակի խճուղի 2, AM
(540) 

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

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

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20090136 (111) 14425

(220) 16.02.2009 (151) 30.07.2009
 (181) 16.02.2019

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 

եւ սպասարկման նշանների մասին

(730) “Պռոշյանի կոնյակի գործարան” ՍՊԸ, 
Երեւան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։

____________________

(210) 20090165 (111) 14426
(220) 18.02.2009 (151) 30.07.2009
 (181) 18.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է արծաթագույն, մոխ-
րագույն, կարմիր, սեւ եւ սպիտակ գունային հա-
մակցությամբ։

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. լու-
սանկարներ. 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)։

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

21

ՄԱՍ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№10 

2 6 . 1 0 . 2 0 0 9

(210) 20090214 (111) 14427
(220) 04.03.2009 (151) 30.07.2009
 (181) 04.03.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. 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 նկարիչների 
համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրասենյա-
կային 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.

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

____________________

(210) 20090220 (111) 14428
(220) 04.03.2009 (151) 30.07.2009
 (181) 04.03.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. 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 

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) 20090225 (111) 14429
(220) 04.03.2009 (151) 30.07.2009
 (181) 04.03.2019
(730) “Ջիէնսի-Ալֆա” ՓԲԸ, Աբովյան 2201, Խաղա-

ղության 1, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։

____________________

(210) 20090278 (111) 14430
(220) 13.03.2009 (151) 30.07.2009
 (181) 13.03.2019
(730) Թուենթիզ Սենչըրի Ֆոքս Ֆիլմ Քորփորեյշն, 

Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511) (510)

դաս 9. տեղեկակիրներ. մագնիսական եւ 

օպտիկական տեղեկակիրներ. ձայնագրման 

սկավառակներ. մագնիսական եւ օպտիկական 

սկավառակներ. լուսակայված կինոժապավեններ. 

ձայնա-տեսա CD-ներ. ձայնագրությունների կրիչ-

ներ. ժապավեններ ձայնագրությունների համար. 

ֆիլմեր. մուտիպլիկացիաներ. տեսասկավառակներ 

եւ DVD-ներ՝ ձայնագրություններով. ձայնային CD-

ներ՝ ձայնագրություններով. բեռնվող պատկերներ. 

տոնային ազդանշաններ (ռինգտոններ), գրաֆիկա, 

“պաստառ” տեսակի ֆոնային նկարներ, խաղեր 
եւ երաժշտություն. բեռնվող կինոֆիլմեր եւ հե-
ռուստածրագրեր. բեռնվող ձայնա- եւ տեսագրու-
թյուններ.
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դաս 16. տպագրական արտադրանք. տպա-
գրական հրատարակություններ. գեղարվեստա-
գրաֆիկական տպագրական իրեր եւ պատրաստ-
վածքներ. ուսումնական ձեռնարկներ. թղթա-
գրենական պատրաստվածքներ. գրենական 
պիտույքներ. պարբերականներ. աֆիշներ, պաս-
տառներ. փոստային բացիկներ. պոկովի թերթե-
րով բլոկնոտներ. բլոկնոտներ. թղթապանակներ 
փաստաթղթերի համար. մատյաններ գրառում-
ների համար. բլոկնոտներ գրառումների համար. 
հուշատետրեր, ծոցատետրեր հասցեների գրառման 
համար. հուշատետրեր, ծոցատետրեր՝ գրառված 
ամսաթվերով. գրքակազմեր. ավտոմեքենայի
թափարգելի պիտակներ. կպչող պիտակներ (սթի-
քերներ). կպչող պիտակներով ալբոմներ. սեղանի 
օրացույցներ. պատի օրացույցներ. էջանշաններ. 
քարտեր. ալբոմներ լուսանկարների համար. շրջա-
նակով կամ առանց շրջանակի լուսանկարներ. շնոր-
հավորական բացիկներ. գրքեր. գրքեր- կոմիքսներ. 
հումորիստական գրքեր. գրիչներ եւ մատիտներ. 
պիտակներ (բացառությամբ կտորից պատրա-
ստվածների). 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն եւ հեռահա-
ղորդակցության ծառայությունների տրամադրում. 
հեռուստատեսային հաղորդման ծառայություններ. 
կապի ծառայություններ՝ տվյալների փոխանցման 
եւ մշակման ինտեգրված միջոցների հիման վրա. 
օն-լայն զրույցի սենյակների եւ հայտարարություն-
ների, ֆորումների եւ այլ ընդհանուր հետաքրքրու-
թյան թեմաների վերաբերյալ էլեկտրոնային 
տախտակների տրամադրում օգտվողների մի-
ջեւ հաղորդակցությունների փոխանցման հա-
մար. նամակագրության փոխանակում. ինտեր-
ակտիվ կապի ծառայություններ. ինտերնե-
տում տարբեր քննարկումների վերաբերյալ 
ֆորումների տրամադրում. հաղորդակցության 
ծառայություններ, այդ թվում ձայնի, պատկեր-
ների եւ տեղեկատվության փոխանցում հեռա-
հաղորդակցության ցանցերի, հաղորդակցության 
անլար ցանցերի, ինտերնետի, տեղեկատվական 
ծառայությունների ցանցերի եւ տվյալների փո-
խանցման ցանցերի միջոցով. ձայնա- եւ տեսա-
նյութերի հոսքային փոխանցում ինտերնետ ցան-
ցում. ցպահանջ տեսանյութերի փոխանցում. 
իրական ժամանակի ռեժիմում համակարգիչներ 
օգտագործողների սպասարկում. ինտերակտիվ ծա-
ռայությունների տրամադրում համակարգիչների 

այլ օգտագործողների հետ իրական ժամանակի 
ռեժիմում ընդհանուր հետաքրքրության թեմաների 
եւ խաղերի ոլորտում փոխազդեցության համար. 
համակարգչի օգնությամբ հաղորդակցությունների 
եւ պատկերների փոխանցում. իրական ժամանակի 
ռեժիմում զրույցի սենյակների տրամադրում. 
հայտարարությունների ինտերակտիվ տախ-
տակ ների տրամադրում զվարճությունների, 
սպորտի եւ համակարգչային խաղերի ոլորտում. 
հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետում էլեկտրոնա-
յին հասցեների (կայքերի) օգտագործմամբ կապ. 
իրական ժամանակի ռեժիմում եւ ինքնավար 
ռեժիմում տեղեկատվական ծառայությունների 
ստեղծում եւ մշակում. մուլտիմեդիա ֆայլերի
հեռարձակման ծառայություններ. ինտերնետ-
հաղորդում. համակարգչային ցանցերում տեղե-
կատվության տարածում. տեղեկատվության 
տարածման ծառայություններ. շտապ հաղորդա-
գրությունների փոխանցում. 

դաս 41. մշակութային եւ զվարճալի միջոցա-

ռումների կազմակերում. հեռուստատեսային հա-

ղորդումների, կինոֆիլմերի եւ ձայնա- եւ տեսա- 

զվարճությունների արտադրություն եւ տարածում. 

հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 

հեռուստատեսային ծրագրերի պատրաստում 

(մոնտաժ). տեսաֆիլմերի, կինոֆիլմերի եւ մուլտի-
պլիկացիոն ֆիլմերի արտադրություն. թվային 
պատկերի ստեղծում. ինտերնետի միջոցով ինտեր-
ակտիվ տեղեկատվության ապահովում հեռուս-
տահաղորդումների, կինոֆիլմերի եւ տեսա-
զվարճությունների ոլորտում. կապի անլար մի-
ջոցների օգնությամբ հեռուստահաղորդում-
ների, կինոֆիլմերի եւ տեսազվարճությունների
տրամադրում եւ ապահովում. համակարգչային 
խաղերի ինտերակտիվ տրամադրում. համա-
կարգչային խաղերում սպորտային մրցումներ. 
գրքերի եւ պարբերականների ինտերակտիվ 

հրապարակում. ինտերակտիվ ամսագրեր, մաս-

նավորապես բլոգեր, որոնք պարունակում են 

անձնական տեղեկություններ եւ կարծիքներ. 

զվարճալի եւ մշակութա-լուսավորչական մի-

ջոցառումների կազմակերպում. մրցույթների, 
մրցումների եւ խաղերի տեսքով զվարճություն-
ներ. զվարճությունների վերաբերյալ տեղեկա-
տվություն։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________
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(210) 20090294 (111) 14431
(220) 16.03.2009 (151) 30.07.2009
 (181) 16.03.2019
(730) “Արեւիկ-Դիեզ” ՍՊԸ, Երեւան, Ա.Մանուկյան 

5, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կարմիր, կա-

պույտ, նարնջագույն եւ կանաչ գունային 

համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 41. կրթություն եւ զվարճությունների 

ծառայություններ՝ կենդանի ցուցադրումների, 

զվարճալի եւ սպորտային միջոցառումների տես-

քով, ուղիղ եթերով հաղորդվող հեռուստատեսային 

ծրագրեր, սեմինարների, խմբակների, մարզական 

ծրագրերի, ցուցադրումների եւ սպորտային ու 

զվարճալի միջոցառումների կազմակերպում եւ

անցկացում, ձայնասկավառակների ձայնագրում։

____________________

(210) 20090317 (111) 14432
(220) 23.03.2009 (151) 30.07.2009
 (181) 23.03.2019
(730) “Մուլտի ակվամարին” ՍՊԸ, Երեւան, Թու-

մանյան 21, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազա-

վորած ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-

ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-

դրանյութեր։
____________________

(210) 20090318 (111) 14433
(220) 23.03.2009 (151) 30.07.2009
 (181) 23.03.2019
(730) “Մուլտի ակվամարին” ՍՊԸ, Երեւան, Թու-

մանյան 21, AM
(540) 

(511) (510)
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։

____________________

(210) 20090319 (111) 14434
(220) 23.03.2009 (151) 30.07.2009
 (181) 23.03.2019
(730) “Մուլտի ակվամարին” ՍՊԸ, Երեւան, Թու-

մանյան 21, AM
(540) 

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

ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր։

____________________

(210) 20090320 (111) 14435
(220) 23.03.2009 (151) 30.07.2009
 (181) 23.03.2019
(730) “Մուլտի ակվամարին” ՍՊԸ, Երեւան, Թու-

մանյան 21, AM
(540) 

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

ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր։

____________________
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(210) 20090321 (111) 14436
(220) 23.03.2009 (151) 30.07.2009
 (181) 23.03.2019
(730) “Մուլտի ակվամարին” ՍՊԸ, Երեւան, Թու-

մանյան 21, AM
(540) 

(511) (510)
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։

____________________

(210) 20090322 (111) 14437
(220) 23.03.2009 (151) 30.07.2009
 (181) 23.03.2019
(730) “Մուլտի ակվամարին” ՍՊԸ, Երեւան, Թու-

մանյան 21, AM
(540) 

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

ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր։

____________________

(210) 20090323 (111) 14438
(220) 23.03.2009 (151) 30.07.2009
 (181) 23.03.2019
(730) “Մուլտի ակվամարին” ՍՊԸ, Երեւան, Թու-

մանյան 21, AM
(540) 

(511) (510)
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։

____________________

(210) 20090340 (111) 14439

(220) 24.03.2009 (151) 30.07.2009

 (181) 24.03.2019

(730) “Ար սի էֆ հոլդինգ” ՍՊԸ, Երեւան, Տերյան 

105/1, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր եւ սպիտակ

գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 36. ֆինանսական խորհրդատվություն.

դաս 45. իրավաբանական խորհրդատվու-

թյուն։

____________________

(210) 20090350 (111) 14440

(220) 25.03.2009 (151) 30.07.2009

 (181) 25.03.2019

(730) “Ստարլեթ” ՍՊԸ, Երեւան, Պարոնյան 7, 

բն.54, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է գազարագույն, կար-

միր, կանաչ, կապույտ, մուգ կապույտ եւ դեղին 

գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 35. առեւտուր, գովազդ. գործերի կա-

ռավարում գործարարության ասպարեզում. 

վարչարարական գործունեություն գործարա-

րության ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-

յություններ.

դաս 40. նյութերի մշակում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 

զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում։
____________________
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(210) 20090418 (111) 14441
(220) 07.04.2009 (151) 30.07.2009
 (181) 07.04.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատուր Աղաջանյան, 

Վանաձոր, Նարեկացու 43/19, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 20. կահույք։

____________________

(210) 20090743 (111) 14442

(220) 01.07.2009 (151) 30.07.2009

 (181) 01.07.2019

(730) Կարեն Շահնազարյան, Երեւան, Երվանդ 
Քոչարի 15, բն. 34, AM

(540) 

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, ալյուր եւ 

հացահատիկային մթերքներ, հաց հրուշակեղեն եւ 

քաղցրավենիք, պաղպաղակ եւ մեղր։

____________________

(210) 20080061 (111) 14443

(220) 31.01.2008 (151) 31.07.2009

 (181) 31.01.2018

(730) “Մակսեթ” ՍՊԸ, Երեւան, Դավիթաշեն 9-րդ 

փող., տուն 18, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ գույնով։

(511) (510)

դաս 29. թան.

դաս 30. թեյ.

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։

____________________

(210) 20080758 (111) 14444

(220) 24.07.2008 (151) 31.07.2009

 (181) 24.07.2018

(730) “Ալեքսանյան ընդ Փարթներս” ՍՊԸ, Երեւան, 

Չարենցի 4, բն. 76, AM

(540) 

(511) (510)

դաս 36. անշարժ գույքի միջնորդականգործառ-

նություններ. առք ու վաճառք, վարձակալություն, 

անշարժ գույքի հետ կապված նոտարական ձեւակեր-

պումներ։

____________________

(210) 20080981 (111) 14445

(220) 19.09.2008 (151) 31.07.2009

 (181) 19.09.2018
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(730) ՋիԹիԻքս, Ինք., Դելավեր նահանգի կորպո-

րացիա , US

(540) 

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

ներ, որոնք նախատեսված են շագանակագեղձի 
քաղցկեղի կանխարգելման եւ բուժման համար, 
դեղագործական պատրաստուկներ, որոնք նախա-
տեսված են շագանակագեղձի քաղցկեղի հետ 
կապված հետեւանքների բուժման համար։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20081088 (111) 14446
(220) 16.10.2008 (151) 31.07.2009
 (181) 16.10.2018
(730) ՕԻ Ինվեսթմենթս Լիմիթիդ , CY
(310) 2008715058   (320)15.05.2008  (330) RU
(540) 

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

(511) (510)
դաս 9. DVD-նվագարկիչներ. ավտոմատներ 

տոմսեր վաճառելու համար. կանխավճարով 
աշխատող երաժշտական ավտոմատներ. առեւտրի 
ավտոմատներ .  հրշեջ  ավտոմեքենաներ . 
հեռախոսային ինքնապատասխանիչներ. էլեկ-
տրական կուտակիչներ. էլեկտրական կուտակիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. ճառագայ-
թաչափեր (ակտինոմետրեր). շարժաքանոններ 
(ալիդադներ). բարձրաչափեր (ալտիմետրեր). 
ամպերաչափեր. հողմաչափեր. անոդներ. ալեհա-

վաքներ. հակակաթոդներ. բացվածքաչափեր 
(օպտիկական). ջրասուզական սարքեր. բարձր 
հաճախականության սարքեր. սարքեր վերլու-
ծությունների համար (բացառությամբ բժշկական-
ների). սարքեր հեռակառավարման համար.
էլեկտրադինամիկական սարքավորումներ երկա-
թուղային ուղեփոխ սլաքների հեռակառավարման 
համար. էլեկտրադինամիկական սարքեր ազդա-
նշանների հեռակառավարման համար. դիտման եւ 
հսկման էլեկտրական սարքեր. ձայնագրիչ ապա-
րատուրա. թորման ապարատներ գիտական նպա-
տակների համար. դիֆրակցիոն ապարատներ 
(մանրազննություն). ապարատներ օդի բաղա-
դրության անալիզի համար. սարքեր նամակա-
նիշերով վճարումների վերահսկողության համար. 
սարքեր ձայնի փոխանցման համար. պլաստ-
մասսայե փաթեթավորումների եռակցման համար 
էլեկտրական ապարատներ. լաբորատոր ապա-
րատներ ֆերմենտացման համար. ապարատներ 
էլեկտրաաղեղային կտրման համար. ապարատներ 
էլեկտրաաղեղային եռակցման համար. ապարատ-
ներ էլեկտրաեռակցման համար. շնչառական ապա-
րատներ (բացառությամբ արհեստական շնչա-
ռության ապարատների). շնչառական ապա-
րատներ ստորջրյա լողի համար. ռենտգենային 
ճառագայթման առաջացման համար ապարատ-
ներ եւ սարքավորումներ (բացառությամբ բժշկու-
թյան մեջ օգտագործվողների). դրամարկղային 
ապարատներ. էլեկտրական փոխարկման (կոմու-
տացման) ապարատներ. խոսակցական ապա-
րատներ. թորման լաբորատոր ապարատներ. 
պրոյեկցիոն ապարատներ. ռենտգենյան ապա-
րատներ (բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների). արդյունաբերական 
նպատակների համար նախատեսված ռենտգենյան 
ապարատներ. էլեկտրական եռակցման ապա-
րատներ. լուսապատճենահանող ապարատներ. 
լուսաազդանշանային (առկայծումային) ապա-
րատներ. տարածադիտական ապարատներ. հեռա-
գրային ապարատներ. հեռախոսային ապարատ-
ներ. հեռախոսային հաղորդող ապարատներ. 
ֆաքսիմիլային ապարատներ. լուսահեռագրային 
ապարատներ. էլեկտրական ապարատներ հեռա-
գործ վառման համար. խտաչափեր թթուների 
համար (թթվաչափեր). խտաչափեր աղաթթվի 
լուծույթների խտության որոշման համար. թթվա-
չափեր կուտակչային մարտկոցների համար. 
աերոմետրեր. բակեններ, լուսային ազդալողաններ. 
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ճնշաչափեր. անոդային մարտկոցներ. գալվանական 
տարրերի մարտկոցներ. մարտկոցներ գրպանի 
լապտերների համար. մարտկոցներ վառման 
համակարգերի համար. արեւային մարտկոցներ. 
էլեկտրական մարտկոցներ. ձեռքի զսպանակավոր 
կշեռքներ (բեզմեններ). տեխնիկական սպասարկ-
ման կայանների համար բենզապոմպեր. բետա-
տրոններ. հեռադիտակներ. էլեկտրոնային բեռնա-
պիտակներ ապրանքների համար. մագնիսական 
ժապավենի բլոկներ (համակարգիչներ). հիշողու-
թյան բլոկներ համակարգիչների համար. հրշեջ 
ծայրապանակներ. նույնականացնող մագնիսա-
կան ապարանջաններ. բրեզենտ փրկարար աշխա-
տանքների համար. ազդանշանային ազդա-
լողաններ. փրկարար ազդալողաններ. ցուցական 
ազդալողաններ. կողմնացույց-անկյունաչափեր 
(բուսոլներ). վակուումաչափեր. էլեկտրոլիտային 
գուռեր. փոփոխաչափեր. կշեռքներ. գրասենյա-
կային կշեռքներ նամակների համար. կամրջային, 
հարթակավոր կշեռքներ. ճշգրիտ կշեռքներ. նշա-
ձողեր (երկրաբաշխական գործիքներ). տեսախցիկ-
ներ. տեսաժապավեններ. տեսահեռախոսներ. տեսա-
էկրաններ. լուսանկարչական ապարատների համար 
դիտակներ. խրոցակի երկժանիներ, վարդակներ. 
օպտիկական սարքերի եւ գործիքների համար 
մանրաչափային պտուտակներ. մածուցիկաչափեր. 
էլեկտրաշղթայի գործարկիչներ. ալիքաչափեր. 
վոլտմետրեր. տրանսպորտային միջոցների կայան-
ների դարբասներ (նախնական վճարով). մեխա-
նիկական ցուցանակներ. փակ անջատիչներ (էլեկ-
տրական). հոսանքի ուղղիչներ. գաբարիտներ 
(չափիչ գործիքներ). գազավերլուծիչներ. գազա-
չափեր. գալվանաչափեր. հելիոգրաֆներ. խոնավաչա-
փեր. ջրաչափեր. կշռաքարեր. դռան օպտիկական 
տեսանցքեր. հոլոգրամներ. կորակառուցիչներ. 
բարձրախոսներ. բեռներ զոնդերի, խորաչափերի 
համար. բեռներ ուղղալարերի համար. հեռաչափեր. 
խտաչափեր. օպտիկական խտաչափեր. օպտի-
կական մանրամասեր. դետեկտորներ. գելենային 
(գալենիտային) դետեկտորներ. ծխի դետեկտոր-
ներ. կեղծ մետաղադրամների դետեկտորներ. դիա-
պոզիտիվներ (լուսանկարչություն). դիասկոպներ. 
լուսանկարչական ապարատների համար դիա-
ֆրագմաներ. դիկտոֆոններ. ուժաչափեր. ճկուն 
սկավառակներ. ձայնագրման սկավառակներ. 
մագնիսական սկավառակներ. օպտիկական 
սկավառակներ. հաշվիչ սկավառակներ. սկավա-
ռակավարներ համակարգիչների համար. սկավա-

ռակների ավտոմատ փոխմամբ սկավառակա-
վարներ (համակարգիչների համար). ԴՆԹ-չիփեր. 
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախտակ-
ներ. չափիչ տարողություններ. լողալու բաճկո-
նակներ. գնդականթափանց բաճկոնակներ. փրկա-
րար բաճկոնակներ. նույնականացնող ջիղեր 
էլեկտրական լարերի համար. քթի սեղմիչներ
լողորդների եւ սուզվողների համար. էլեկտրական 
փակեր. զանգեր (տագնապային ազդանշանման 
սարքեր). վթարային էլեկտրական զանգեր. դռան 
էլեկտրական զանգեր. ազդանշանային զանգեր. 
ձայնահաղորդալարեր. հայելիներ զննման աշխա-
տանքների համար. լուսավորվող կամ մեխանի-
կական ճանապարհային նշաններ. լուսավորվող 
նշաններ. խորջրյա զոնդեր. զոնդեր գիտական 
հետազոտությունների համար. զումմերներ. 
էլեկտրական զումմերներ. ասեղներ նվագարկիչ-
ների համար. չափիչներ. ճնշման չափիչներ. 
նմանակիչներ տրանսպորտային միջոցների
կառավարման կամ ստուգման համար. կերպա-
փոխիչներ (էլեկտրական). ճնշման ցուցիչներ. 
ցուցիչներ (էլեկտրական). ջերմաստիճանային 
ցուցիչներ. ինկուբատորներ բակտերիական 
մանրէախմբերի համար. չափման գործիքներ. 
մաթեմատիկական գործիքներ. մակարդակա-
չափական գործիքներ. տեղագրական գործիքներ. 
անկյունաչափական գործիքներ. ինտերֆեյսներ 
(համակարգիչներ). իոնարարներ (բացառությամբ 
օդի մշակման համար օգտագործվողների). 
կայծամարիչներ. համառանցք մալուխ ներ. 
օպտիկա-թելքային մալուխներ. էլեկտրական 
մալուխներ. տրամաչափեր. բացովի տրամա-
չափեր. պարուրակային տրամաչափեր. հաշվա-
սարքեր. գրպանի հաշվասարքեր. ճնշանվազման 
խցիկներ. կինոկնարահանման խցիկներ. էլեկտրո-
նային մատիտներ (ցուցասարքերի տարրեր). 
էլեկտրական կոճերի հիմնակմախքներ. մագնի-
սական նույնականացման քարտեր. տեսախաղերի 
քարթրիջներ. մագնիսական ծածկագրով քարտեր. 
պարկուճներ լուսաթիթեղների համար. ավտոմատ 
դրամարկղեր. կատոդներ. ինդուկտիվության կոճեր 
(փաթույթներ). էլեկտրական կոճեր. էլեկտրամագ-
նիսների կոճեր. լուսանկարչության մեջ օգտա-
գործվող կոճեր. լուսակայված կինոժապավեններ. 
համակարգիչների ստեղնաշարեր. սոլենոիդային 
կապույրներ (էլեկտրամագնիսական փոխար-
կիչներ). էլեկտրական սեղմակներ. էլեկտրոնային 
գրանցատետրեր. կոճակներ զանգերի համար. 
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գորգիկներ մկնիկների համար. մագնիսական 
կոդավորիչներ. լուսապաշտպանիչ շուրթեր. 
էլեկտրական կոլեկտորներ. տրամաչափիչ օղեր. 
հատուկ պաշտպանիչ կոմբինեզոններ օդաչուների 
համար. կոմուտատորներ. կոմպակտ սկավառակ-
ներ (աուդիո - վիդեո). կոմպակտ սկավառակներ 
(մշտական հիշող սարքեր). համեմատիչներ. 
ծովային կողմնացույցներ. համակարգիչներ. 
դյուրատար համակարգիչներ. էլեկտրական կոն-
դենստորներ. էլեկտրական հպակներ. ազնիվ 
մետաղներից էլեկտրական հպակներ. կոն–
հողմացույցներ (քամու ուղղության). էլեկտրական 
ճյուղավորման տուփեր. էլեկտրական բաշխիչ 
տուփեր. գծային միացնող տուփեր (էլեկտրական). 
էլեկտրական միացնող տուփեր. էլեկտրական 
կուտակիչների պատյաններ. բարձրախոսների 
պատյաններ. հատուկ զգեստներ (ջրասուզակների 
համար), սկաֆանդրներ. տրանսպորտային 
վթարների նախազգուշացման համար հագուստին 
ամրացվող լուսաանդրադարձիչ սկավառակներ. 
խրոցակի վարդակների պաշտպանիչ կափարիչ-
ներ. լագեր (չափիչ գործիքներ). լազերներ, բացա-
ռությամբ բժշկական նպատակների համար օգտա-
գործվողների. կաթնաչափեր. լամպեր լուսանկար-
չական լաբորատորիաների համար. նեոնային լամ-
պեր. ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. ռադիոտեխնի-
կայում օգտագործվող ջերմաէլեկտրոնային լամ-
պեր. էլեկտրոնային ուժեղարար լամպեր. բռնկա-
լամպեր (լուսանկարչություն). ժապավեններ ընթեր-
ցող գլխիկների մաքրման համար. մագնիսական 
ժապավեններ. մագնիսական ժապավեն ներ 
տեսագրության համար. չափիչ ժապավեններ. հրշեջ 
փրկասանդուղքներ.չափիչ քանոններ. լոգարիթ-
մական քանոններ. կոնտակտային ոսպնյակներ. 
օպտիկական ճշտող ոսպնյակներ. օպտիկական 
ոսպնյակներ. հավելադիր օպտիկական ոսպնյակ-
ներ. ոսպնյակներ-լուսահավաքներ. խորաչափերի 
թոկեր. էլեկտրական մայր գծեր. չափիչ գդալներ. 
խոշորացույցեր. ջուլհակային խոշորացույցներ. 
մագնիսներ. դեկորատիվ մագնիսներ. մանեկեններ 
օգնություն ցուցաբերման մարզումների համար 
(սարքեր ուսուցման համար). «մկնիկ» տիպի 
մանիպուլյատորներ. մանոմետրեր. դիմակներ 
ստորջրյա սուզման համար. դիմակներ եռակցող-
ների համար. պաշտպանիչ դիմակներ. նյութեր 
էլեկտրահաղորդման գծերի էլեկտրական լարերի 
համար. հաշվապահական մեքենաներ. մեքենաներ
ընտրությունների ժամանակ ձայների հաշվման 

համար. մեքենաներ դրամի հաշվման եւ տեսա-
կավորման համար. մեքենաներ եւ սարքեր
նյութերի փորձարկման համար. կարի մեքենաներ
անկյունների կլորացման համար. ձայնափողեր. 
ձայնային թաղանթներ. թաղանթներ գիտական 
սարքավորումների համար. մետաղադետեկտոր-
ներ արդյունաբերական կամ ռազմական նպա-
տակների համար. մետրոնոմներ. մետրեր (չափիչ 
գործիքներ). մետրեր ատաղձագործական աշխա-
տանքների համար. դերձակի մետրեր. կանխա-
վճարով աշխատող ավտոմատների մեխանիզմներ. 
հեռուստացույցների համար կանխավճարի 
մեխանիզմներ. լուսափականների բացթողման 
մեխանիզմներ. միկրոմետրեր. միկրոպրոցեսորներ. 
մանրադիտակներ. մանրահատիչներ. միկրոֆոններ. 
մոդեմներ. շանթարգելներ. մոնիտորներ (համակարգ-
չային սարքավորում). մուլտիպլիկացիաներ. 
էլեկտրական ծայրային կցորդիչներ. մալուխների 
համար միացնող ագույցներ. մանրադիտակային 
հետազոտությունների համար նմուշների նախա-
պատրաստման գործիքների լրակազմեր. ատամ-
ների պաշտպանիչներ. ծնկակալներ բանվորների 
համար. ավտոմատ կարգավորմամբ վառելիքի 
պոմպեր. տեխնիկական սպասարկման կայանների 
համար վառելիքամատուցիչ պոմպեր. ականջա-
կալներ. օպտիկական մակարդակա չափեր. 
նոնիուսներ. ձայնագրությունների կրիչներ. 
տեղեկատվու թյան մագ նիսական կրիչներ. 
տեղեկատվության օպ տի կական կրիչներ. 
էլեկրատաքացմամբ գուլպաներ. պարուտակներ 
էլեկտրական մալուխների համար. նույնականացնող 
պարուտակներ էլեկտրական լարերի համար. 
սարքավորում ներ կշռման հա մար. ծակո-
տաքարտերի օգտագործմամբ գրասենյակային 
սարքավորում. հատուկ լաբորատորական սարքա-
վորում. կոշիկներ դժբախտ պատահարներից, 
ճառագայթումից եւ կրակից պաշտպանվելու
համար. օբյեկտիվներ (օպտիկա). օբյեկտիվներ 
աստղալուսանկարչության համար. ձվադիտակներ. 
կրակմարիչներ. էլեկտրաֆիկացված պարիսպներ. 
էլեկտրական սահմանափակիչներ. հագուստ 
դժբախտ պատահարներից, ճառագայթումից եւ
կրակից պաշտպանվելու համար. հագուստ կրակից 
պաշտպանվելու համար. ասբեստե գործվածքներից 
պատրաստված հագուստ կրակից պաշտպանվելու 
համար. հատուկ լաբորատորական հագուստ. օզո-
նարարներ. օկտանտներ. օկուլյարներ. օմաչափեր. 
համա կարգիչների հետ աշխա տելիս ենթա-
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դաստակների համար հենարաններ. ակնոցների 
շրջանակներ. պենսնեի (քթակնոցի) շրջանակներ. 
օսցիլոգրաֆներ. ուղղալարեր. օպտիկական 
անդրադարձիչներ. ակնոցներ (օպտիկա). արեւա-
պաշտպան ակնոցներ. սպորտային ակնոցներ. 
ազդանշանային լուսավորվող կամ մեխանիկական
վահաններ. փեյջերներ. պենսնե (քթակնոց). 
գրպանի էլեկտրոնային թարգմանիչներ. հաղոր-
դիչներ (հեռավորական կապ). էլեկտրոնային ազդա-
նշանների հաղորդիչներ. էլեկտրական փոխար-
կիչներ. շրջադիտակներ. ձեռնոցներ ջրասուզակ-
ների համար. դժբախտ պատահարներից պաշտ-
պանվելու համար ասբեստե գործվածքներից պատ-
րաստված ձեռնոցներ. ձեռնոցներ դժբախտ պատա-
հարներից պաշտպանվելու համար. ռենտգենյան 
ճառագայթումից պաշտպանող ձեռնոցներ արդյու-
նաբերական նպատակների համար. լաբորա-
տորական վառարաններ. կաթոցիկներ. հրաչափեր. 
մակերեսաչափեր. պլանշետներ (երկրաբաշխական 
գործիքներ). կուտակչային թիթեղներ. կայծքարային 
մեկուսատախտակներ (ինտեգրալային սխեմաներ). 
նվագարկիչներ կոմպակտ սկավառակների համար. 
ձայներիզային (կասետային) նվագարկիչներ. 
ժապավեններ ձայնագրման համար. լուսակայված 
ռենտգենյան ժապավեններ. լուսակայված ժապա-
վեններ. փրկարար լաստեր. լաբորատորական 
տակդիրներ, կիսահաղորդիչներ. բեւեռաչափեր. 
հրշեջ պոմպեր. լողաններ լողալու համար. ապակե 
աստիճանավորված ամաններ. գոտիներ լողալու 
համար. փրկարար գոտիներ. ապահովիչներ. հալուն 
ապահովիչներ. էլեկտրական կերպափոխիչներ. 
հեռավորական ընդհատիչներ. սննդային մթերք-
ների եւ կերերի վերլուծության սարքեր. սարքեր 
ախտորոշման համար (բացառությմաբ բժշկական 
նպատակների համար նախատեսվածների). 
էլեկտրաջերմային սարքեր մազերի գանգրացման 
համար. սարքեր հեռավորության չափման համար. 
սարքեր լուսանկարչության մեջ արագության չափ-
ման համար. սարքեր կաշիների, մորթիների հաս-
տության չափման համար. սարքեր կաշիների 
հաստության չափման համար. սարքեր տրանսպոր-
տային միջոցների արագության հսկման համար. 
սարքեր ուսուցման համար. սարքեր ժամանակի 
գրանցման համար. էլեկտրական սարքեր մաքիաժի 
հեռացման համար. հեռավորական գրանցող 
սարքեր. աստղագիտական սարքեր եւ գործիքներ. 
երկրաբաշխական սարքեր եւ գործիքներ. սարքեր 
եւ գործիքներ կշռման համար. նավագնացական 

սարքեր եւ գործիքներ. օպտիկական սարքեր եւ 
գործիքներ. ֆիզիկական սարքեր եւ գործիքներ. 
քիմիական սարքեր եւ գործիքներ. չափիչ սարքեր. 
էլեկտրական չափիչ սարքեր. հսկիչ-չափիչ սարքեր 
շոգեկաթսաների համար. տիեզերագրության 
սարքեր. մեթեորոլոգիական սարքեր. ծովային 
ազդանշանային սարքեր. դիտարկման սարքեր. 
նավագնացական սարքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար (կողային նավագնացական 
համակարգիչներ). արբանյակային նավագնացական 
սարքեր. էլեկտրական կարգավորող սարքեր. չափիչ 
ճշգրիտ սարքեր. օպտիկական օկուլյարներով 
սարքեր, գործիքներ. ընդունիչներ (աուդիո-վիդեո). 
օպտիկական պրիզմաներ. վառիչներ ավտոմե-
քենաների սարքերի վահանակների վրա. տպիչներ. 
հարմարանքներ նվագարկիչի ասեղի փոխման 
համար. հարմարանքներ թորանոթների բռնման 
համար. հարմարանքներ չորացման համար, որոնք 
օգտագործվում են լուսանկարչության մեջ. 
հարմարանքներ ձայնային սկավառակների 
մաքրման համար. հարվածող հարմարանքներ, 
որոնք օգտագործվում են հրդեհների մարման 
ժամանակ. օպտիկական նշանոցներ հրազենի 
համար. փորձանոթներ. ճնշման խցան-ցուցիչներ 
կափույրների համար. մագնիսական հաղոր-
դալարեր. հեռագրալարեր. հեռախոսալարեր. 
էլեկտրալարեր. էլեկտրահաղորդիչներ. մեկու-
սացված պղնձալարեր. մետաղաձուլվածքներից
հալուն մետաղալարեր. ծրագրեր համակարգիչ-
ների համար. համակարգչային խաղային ծրագրեր. 
համակարգչային ծրագրեր (բեռնվող ծրագրային 
ապահովում). նվագարկիչներ. պրոցեսորներ 
(տեղեկատվության մշակման կենտրոնական 
բլոկեր). ձողեր ջրի ստորգետնյա աղբյուրների տեղը 
որոշելու համար. էլեկտրոնային հրապարակումներ 
(բեռնվող). էլեկտրական բաշխիչ վահաններ. 
էլեկտրական կառավարման վահաններ. ռադար-
ներ. ռադիոլամպեր. ռադիոկայմեր. հեռավոր 
կապի ռադիոհաղորդիչներ. ռադիոսարքեր. ռադիո-
ընդունիչներ տրասպորտային միջոցների համար. 
շրջանակներ դիապոզիտիվների համար. ռաստրներ 
լուսանկարչական վերարտադրության պրոցեսների 
համար (լուսատպվածքներ). դյուրակիր ռացիաներ. 
կարգավորիչներ գերլարումից պաշտպանելու
համար. լարման կարգավորիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. լուսավորման կարգավորիչներ 
(էլեկտրական). բեմի լուսավորման կարգավորիչներ. 
պտույտների թվի կարգավորիչներ նվագարկիչ-
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ների համար. ռեդուկտորներ (էլեկտրական). լուսա-
նկար չության մեջ օգտագործվող լվացման
ռեզերվուարներ. խազքաշներ. ժամանակի ռելե-
ներ. էլեկտրական ռելեներ. անվտանգության 
գոտիներ (տրանսպորտային միջոցների նստարան-
ների եւ սպորտային սարքավորումների համար 
նախատեսվածներից բացի). ռենտգենագրեր 
(բացառությամբ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների). ռեոստատներ. շնչադիմակներ 
(բացառությմաբ արհեստական շնչառության 
համար նախատեսվածների). օդի զտման համար 
շնչադիմակներ. թորանոթներ. բեկումաչափեր. 
ռեֆրակտորներ. ցանցեր էլեկտրական կուտա-
կիչների թիթեղների համար. խոսա փողեր 
բարձրա խոսների համար. շաքարաչափեր. 
թելքային օպտիկական լուսատարներ. լուսա-
ցույցներ. սուլիչներ շներին հրաման տալու համար. 
վթարային, ազդանշանային սուլիչներ. սեքս-
տանտներ. ինդուկտիվության կոճերի միջաձողեր
(ինդուկտորներ). փրկարարական ցանցեր. ցանցեր 
վթարների դեպքում պաշտպանության համար. 
հրդեհների ազդանշանիչներ. մեխանիկական կամ
լուսային ազդասարքեր. շչակներ. պատկերամուտ-
ներ (սարքավորում տեղեկատվության մշակման 
համար). բանական քարտեր. միացքներ էլեկտրա-
կան գծերի համար. էլեկտրական միացքներ. 
սոնարներ (հիդրոլոկատորներ). սոնոմետրեր. 
բալաստային լուսավո րող համակար գերի 
դիմադրու թյուն ներ.  է լեկտրական դիմա-
դրույթուններ. սպեկտրագրիչներ. սպեկտրա-
դիտակներ. արագաչափեր. սպիրտաչափեր. 
արբանյակներ գիտական հետազոտությունների 
համար. վթարների դեպքում պաշտպանության 
անհատական միջոցներ. ձայնատեսային ուսուցման 
միջոցներ. ռադիոհեռագրային կայաններ. 
ռադիոհեռախոսային կայաններ. ապակիներ 
ակնոցների համար. օպտիկական ապակիներ. 
հոսանք անցկացնող ծածկույթով ապակիներ. 
լուսապաշտպանիչ (հակակուրացնուղ) ապակիներ. 
դյուրատար ստերեոընդունիչներ. տարածաչափեր. 
հրշեջ նավեր. սուլֆիտաչափեր. պայուսակներ-
պիտոյատուփեր հեռախոսների համար. լուսանկար-
չության մեջ օգտագործվող չորանոցներ. գնդա-
չափեր. ինտեգրալային սխեմաներ. տպասխեմաներ. 
հաշվիչներ. ավտոմեքենաների կայանման
ժամանակի համար վճարման հաշվիչներ. փոստային 
դրոշմանիշերի հաշվիչներ. անցած հեռավորության 
հաշվիչներ տրանսպորտային միջոցների համար. 

պտույտների թվի հաշվիչներ. համրիչներ. 
սակահաշվիչներ. ականջների տամպոններ. ստոր-
ջրյա լողալու դեպքում օգտագործվող ականջների 
տամպոններ. պտուտաչափեր. տեքստային 
պրոցեսորներ. հեռուստացույցներ. աստղադի-
տակներ. հեռուստահուշարարներ. հեռատիպեր. 
շարժական հեռախոսներ. թեոդոլիտներ. ջերմա-
չափեր (բացառությամբ բժշկականների). թերմո-
ստատներ. թերմոստատներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. հալքանոթներ (լաբորատո-
րական). տոնարմներ նվագարկիչների համար. 
տոտալիզատորներ. տրանզիստորներ (էլեկտրո-
նիկա). անկյունաչափեր (չափիչ գործիքներ). 
բարձրացնող տրանսֆորմատորներ. էլեկտրական 
տրանսֆորմատորներ. նախազգուշացնող 
եռանկյուններ անսարք տրանսպորտային 
միջոցների համար. գործարկման մետաղալարեր
շարժիչների համար. էլեկտրական գազապարպիչ 
խողովակներ (բացառությամբ լուսավորման 
համար օգտագործվողների). մազանոթային խո-
ղովակներ. ռենտգենյան խողովակներ (բացա-
ռությմաբ բժշկության մեջ օգտագործվողների). 
հեռախոսափողեր. ավտոմատ տուրնիկետներ. 
քանակության ցուցիչներ. դողերում ցածր ճնշման 
ավտոմատ ցուցիչներ. բենզինի մակարդակի 
ցուցիչներ. ջրի մակարդակի ցուցիչներ. հոսանքի 
կորստի (հողի վրա, զանգվածի վրա) էլեկտրական 
ցուցիչներ. լուսային էմիսիայի էլեկտրոնային
ցուցիչներ. թեքաչափեր. հարթաչափեր (սարքեր 
հորիզոնական դիրքի որոշման համար). սնդիկային 
հարթաչափեր. սպիրտային հարթաչափեր. 
ուրոմետրեր. ձայնի ուժեղարարներ. մասնիկների 
արագարարներ. ցրցայտող կայանքներ կրակի 
մարման համար. էլեկտրական կայանքներ 
արտադրական պրոցեսների հեռակարավարման 
համար (արդյունաբերական ձեռնարկություն-
ներում). սարքեր տրանսպորտային միջոցների
ավտոմատ կառավարման համար. սարքեր հավա-
սարակշռման համար. սարքեր տեսագրման 
համար. սարքեր ձայնի վերարտադրման համար. 
սարքեր հաշիվների դուրսգրման համար. սարքեր 
գալվանապլաստիկայի համար. էլեկտրական 
սարքեր դռների փակման համար. սարքեր մագնի-
սական ժապավենի վրա գրանցման համար (ձայնի, 
պատկերի, տեղեկատվության). սարքեր ռենտ-
գենյան ճառագայթներից պաշտպանվելու համար 
(բացառությամբ բժշկության մեջ օգտագործ-
վողների). սարքեր խաղերի համար հեռուստա-
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տեսային ընդունիչների պարտադիր օգտագործ-
մամբ. սարքեր երկաթուղային տրանսպորտում 
անվտանգության ապահովման համար. սարքեր 
տեղեկատվության մշակման համար. էլեկտրական 
սարքեր դռների բացման համար. սարքեր 
թթվածնի վերալցման (տարալցման) համար. 
էլեկտրական սարքեր գողությունների կանխման 
համար. էլեկտրական սարքեր միջատների
գրավման եւ ոչնչացման համար. սարքեր 
զվարճությունների համար հեռուստատեսային 
ընդունիչների պարտադիր օգտագործմամբ. 
սարքեր ժամանակի գրանցման համար. սարքեր 
ժապավենի կտրման համար. սարքեր լուսա-
նկարների չորացման համար. օպտիկական 
սարքեր նշանների ընթերցման համար. սարքեր 
վերելակների կառավարման համար. սարքեր 
դիապոզիտիվների կենտրոնարկման համար. 
բաժնավորիչ սարքեր. լիցքավորման սարքեր 
էլեկտրական կուտակիչների համար. ձայնային 
ազդանշանային սարքեր. սարքեր եւ մեքենաներ
խորազննման համար. փրկարարական սարքեր եւ 
սարքավորում. սարքեր եւ հարմարանքներ 
կինոֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման 
համար. կատոդային սարքեր քայքայումից
պաշտպանելու համար. կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ). 
համակարգիչներին կից սարքեր. էլեկտրական 
խանգարապաշտպան սարքեր. ապամագնիսաց-
նող սարքեր մագնիսական ժապավենների համար. 
ձայնային կապի սարքեր. ազդանշանային սարքեր 
(պահպանիչ ազդասարքեր). վթարային ազդա-
նշանային սարքեր. մառախուղի ժամանակ 
օգտագործվող ազդանշանային սարքեր (բացա-
ռությամբ պայթյունի օգտագործմամբ ազդա-
նշանների). գումարող սարքեր. ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքավորում). 
ջերմակարգավորող սարքեր. լուսապատճենա-
հանող սարքեր (լուսանկարչական, էլեկտրաստա-
տիկական, ջերմային). ծածկագրային կոդերը 
ընթերցող սարքեր. էլեկտրական հարթուկներ. 
զտիչներ շնչադիմակների համար. լուսանկարչու-
թյան մեջ օգտագործվող զտիչներ ուլտրամանու-
շակագույն ճառագայթների համար. լուսանկար-
չության մեջ օգտագործվող զտիչներ. լապտերներ 
«մոգական». օպտիկական համակարգով լապ-
տերներ. ազդանշանային լապտերներ. լուսա-
նկարչական ապարատներ. ֆոտոփայլարկիչներ. 
ֆոտոփականներ. ֆոտոլաբորատորիաներ. լուսա-

չափեր. իմպուլսային ֆոտոլուսավորիչներ. լուսախո-
շորացուցիչներ. փակվող շերտով ֆոտոէլեմենտներ. 
պատյաններ հպակային ոսպնյակների համար. 
պատյաններ ակնոցների համար. պատյաններ 
պենսնեի համար. պատյաններ մանրադիտակների 
առարկայական ապակիների համար. հատուկ 
պատյաններ լուսանկարչական ապարատների եւ 
լուսապիտույքների համար. լաբորատորական 
քրոմատագրիչներ. ժամանակագրիչներ (ժամա-
նակի գրանցման սարքեր). շղթաներ պենսնեի 
համար. ցիկլոտրոններ. կարկիններ. հաճախա-
չափեր, ավազի ժամացույցներ ձվերի եփման 
համար. հակահրդեհային պաշտպանիչ ծածկոցներ. 
չիփեր (ինտեգրալային սխեմաներ). քայլաչափեր. 
օդերեւութաբանական գնդեր-զոնդեր. հաղորդա-
թիթեղներ լույսի կետային աղբյուրների մոնտաժի 
համար. ասբեստային առաջակալներ հրշեջների 
համար. քուղեր պենսնեի համար. կալաններ 
լուսանկարչական ապարատների համար. 
վահաններ աչքերը շլացուցիչ լույսից պաշտպա-
նելու համար. կոմուտացաման վահաններ. 
էլեկտրական բաշխիչ վահաններ. էկրաններ 
բանվորի դեմքի պաշտպանման համար. պրոյեկ-
ցիոն էկրաններ. ռենտգենյան ապրատների 
էկրաններ արդյունաբերական նպատակների 
համար. ֆլուորեսցենցող էկրաններ. լուսանկար-
չական էկրաններ. լուսակայացույցներ. էլեկտրոդներ 
եռակցման համար. էլեկտրազոդիչներ. էլեկտրա-
հաղորդագծեր. գալվանական տարրեր. էպիդիա-
սկոպներ. էրգաչափեր. էլեկտրական խարիսխ-
ներ.

դաս 35. հեռահաղորդակցական ծառայություն-
ների բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար. 
ներմուծման- արտահանման գործակալություններ. 
առեւտրային տեղեկատվության գործակալու-
թյուններ. գովազդային գործակալություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդների 
տեղադրման տարածքների վարձակալություն. 
աուդիտ. վարձակալական բյուրոներ. տվյալ-
ների ավտոմատացված բազաների վարում. 
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշիվների 
դուրսգրում. ապրանքների ցուցադրում. հաղոր-
դագրությունների գրանցում. հասարակական 
կարծիքի ուսումնասիրում. շուկայի ուսում-
նասիրում. գործնական տեղեկատվություն. 
սպառողներին առեւտրային տեղեկատվության 
եւ խորհուրդների տրամադրում. հետազոտություն-
ներ գործարարության բնագավառում. հետազո-
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տություններ շուկայագիտության բնագավառում. 
աշխատողների հաստիքների կոմպլեկտավորում. 
գործարարության կազմակերպման եւ կառավարման 
հարցերով խորհրդատվություն. աշխատողների 
հաստիքների հարցերով խորհրդատվություն. 
գործարարության կազմակերպման վերաբեր-
յալ խորհրդատվություն. գործարարության 
կառավարման վերաբերյալ խորհրդատվու-
թյուն. գործարարության բնագավառում մասնա-
գիտական խորհրդատվություն. գովազդի մակե-
տավորում. կառավարում ստեղծագործական 
գործարարության բնագավառում. մամուլի 
տեսություն. գովազդային նյութերի նորացում. 
տեքստերի մշակում. քարտուղարական սպա-
սարկում. սղագրական սպասարկում. առեւտրա-
յին կամ գովազդային նպատակներով ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում. լրագրերի (թերթերի) 
բաժանորդագրության կազմակերպում (երրորդ 
անձանց համար). առեւտրային կամ գովազդային 
նպատակներով առեւտրական տոնավաճառների 
կազմակերպում. ցուցափեղկերի ձեւավորում. 
առեւտրային գործունեության գնահատում. ան-
տառի գնահատում. բրդի գնահատում. վճարման 
փաստաթղթերի պատրաստում. համակարգչային 
ֆայլերում տեղեկատվության որոնում (երրորդ 
անձանց համար). երաշխավորների որոնում. 
օգնություն գործարարության կառավարման 
վերաբերյալ. օգնություն առեւտրային կամ 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների կառա-
վարման հարցերում. մանրածախ վաճառքի նպա-
տակով բոլոր մեդիա (ձայնա-, հեռա- եւ տեսա- 
հաղորդակցության համակցության) միջոցներով
ապրանքների տրամադրում. տնտե սական 
կանխատեսում. աճուրդային վաճառք. ապրանք-
ների առաջխաղացում (երրորդ անձանց համար). 
գրասենյակային սարքավորման եւ ապարատների 
վարձույթ. զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում գովազդային ժամանակի վարձույթ. 
գովազդային նյութերի վարձույթ. առեւտրային 
ավտոմատների վարձույթ. լուսապատճենահանող 
սարքերի վարձույթ. գովազդային տեքստերի 
հրապարակում. մեքենագրական աշխատանքներ. 
ռադիոգովազդ. ազդագրերի փակցնում. նմուշների 
տարածում. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. գովազդ. 
համակարգչային ցանցում ինտերակտիվ գովազդ. 
փոստով գովազդ. հեռուստատեսային գովազդ. 
փաստաթղթերի վերարտադրություն(բազմա

ցում). վիճակագրական տվյալների հավաքում 
եւ տրամադրում. տվյալների համակարգչային 
բազաներում տեղեկատվության հավաքում. 
տեղեկություններ գործնական օպերացիաների 
մասին. տվյալների համակարգչային բազա-
ներում տեղեկատվության համակարգում. հար-
կային հայտարարագրերի կազմում. հաշիվ-
ների մասին հաշվետվությունների կազմում. 
թերթերում գովազդային խորագրերի կազմում. 
հոգեբանական տեստավորում աշխատանքի 
ընդունելիս. հյուրանոցային գործերի կառա-
վարում. երրորդ անձանց համար ապրանքների 
եւ ծառայությունների լիցենզիաների առեւտրային 
կառավարում. գնումների պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ծառայություն-
ներ հասարակական հարաբերությունների 
բնագավառում. ապրանքների գովազդի կամ 
խթանման համար մանեկենագործների ծա-
ռայություններ. ձեռնարկությունների տեղա-
փոխման հետ կապված ծառայություններ. 
գների համեմատման ծառայություններ. մա-
տակարարման ծառայություններ երրորդ ան-
ձանց համար (ապրաքների գնում եւ մատա-
կարարում ձեռնարկատերերի համար). ենթա-
կապալառուի ծառայություններ կառավար-
ման գծով (առեւտրային) .  հեռախոսային 
ինքնապատասխանիչների ծառայություն-
ներ (բացակայող բաժանորդների համար). 
լուսապատճենահանում. գործնական փորձա-
քննություն.

դաս 36. վարկային գործակալություններ. 
պարտքերի գանձման գործակալություններ. 
անշարժ գույքի գործառնություններով զբաղ-
վող գործակալություններ. մաքսային գործա-
կալություններ. ֆինանսական վերլուծություն. 
ֆերմաների եւ գյուղատնտեսությունների վարձա-
կալություն. ֆինանսական վարձակալություն. 
խնայողական բանկեր. բնակարանային բյուրոներ. 
վարձավճարների գանձում. ճանապարհային 
վճարա գրերի թողարկում. վարկաքարտերի 
թողարկում. արժեթղթերի թողարկում. ներդրում-
ներ. ապահովագրության հարցերով տեղեկա-
տվություն. ֆինանսական տեղեկատվություն. 
հաշվանցում. ապահովագրության հարցերով 
խորհրդատվություն. ֆինանսական հարցերով 
խորհրդատվություն. բորսային գնանշումներ. 
առեւտրա-արդյունաբերական գործունեության 
լուծարում. միջնորդական գործունեւություն (մակլե-
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րություն). ֆինանսային կառավարում. փողերի 
փոխանակում. դեբետային քարտերով սպասարկում. 
վարկաքարտերով սպասարկում. ինտերնետի 
միջոցով բանկային գործարքներ. գործոնում. 
դրամական գանձումների ու ստորագրություն-
ների կազամկերպում. հնաոճ (արժեքավոր) իրերի 
գնահատում. թանկարժեք իրերի գնահատում. 
դրոշմանիշերի գնահատում. անշարժ գույքի 
գնահատում. դրամագիտության առարկաների 
գնահատում. արվեստի ստեղծագործություն-
ների գնահատում. ֆինանսական գնահատում 
(ապահովագրություն, բանկային գործարք-
ներ, անշարժ գույք). վերանորոգման արժեքի 
ֆինանսական գնահատում. էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգում դրամական մի-
ջոցների փոխանցում. երաշխավորություն. բոր-
սային միջնորդություն. միջնորդություն անշարժ
գույքի հետ կապված գործարքների ժամանակ. 
միջնորդություն ապահովագրության ժամանակ. 
փոխատվությունների տրամադրում. գրավի 
դիմաց փոխատվությունների տրամադրում. 
վճարագրերի իսկության ստուգում. բարե-
գործական միջոցների հավաքում. անշարժ գույ-
քի հանձնում վարձակալության. ոչ բնակելի 
տարածքների հանձնում վարձակալության. 
բնակարանների հանձնում վարձակալության. 
ֆինանսական հովանավորություն. հիփոթեքային 
փոխատվություններ. տարաժամկետ մարու-
մով փոխատվություններ. ապահովագրություն. 
բնակելի ֆոնդերի կառավարում. անշարժ գույ-
քի կառավարում. ապահովագրության վիճա-
կագիրների ծառայություններ. բանկային ծառայու-
թյուններ. թոշակների վճարման ծառայություններ. 
խնամակալական ծառայություններ. փոխադարձ 
ֆոնդերի հիմնում. ֆինանսավորում. պահում 
գանձապահարաններում. արժեքների պահում. 
հարկային փորձաքննություն.

դաս 38. լրատվական գործակալություններ. 
հեռուստատեսային հեռարձակում. հեռուստա-
տեսային մալուխային հեռարձակում. հաղոր-
դագրությունների էլեկտրոնային տախտակներ 
(հեռահաղորդակցական ծառայություններ). հեռա-
վորական կապի հարցերով տեղեկատվություն. 
երթուղավորում եւ հեռահաղորդակցա կան 
միացումներ. զրույցի սենյակների ապահովում 
ինտերնետում. ինտերնետ մուտքի ապահովում 
(պրովայդերների ծառայություններ). տվյալների 
բազաներին մուտքի ապահովում. ինտերնետին 

հեռահաղորդակացական միացման ապահո-
վում. հեռուստախանութների ծառայություններ 
տրամադրող հեռահաղորդակցական կապուղի-
ների ապահովում. հաղորդագրությունների փո-
խանցում. համակարգչի օգտագործմամբ հաղոր-
դագրությունների եւ պատկերների փոխանցում. 
շտապ հայտարարությունների փոխանցում. 
հեռագրերի փոխանցում. էլեկտրոնային փոստ. 
հաղորդագրություններ փոխանցման համար 
ապարատների վարձույթ. համաշխարհային 
տեղեկատվական ցանցերին մուտքի ժամա-
նակի վարձույթ. մոդեմների վարձույթ. հեռա-
հաղորդակցական կապի սարքավորման վար-
ձույթ. հեռախոսային ապարատ ների վար-
ձույթ. ֆաքսիմիլային ապարատ ների վար-
ձույթ. ռադիոհեռարձակում. թելքա-օպտի-
կական կապ. ռադիոհեռախոսային կապ. համա-
կարգչային տերմինալների օգտագործմամբ
կապ. արբանյակային կապ. հեռագրային կապ. 
հեռախոսային կապ. ֆաքսիմիլային կապ. փեյջին-
գային ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ 
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների օգտագործ-
մամբ). հեռակոնֆերանսներ (ինտերնետ). հեռա-
գրային բաժանորդային ծառայություններ. ձայ-
նային փոստի ծառայություններ. հեռագրային կապի 
տրամադրման ծառայություններ. հեռախոսային 
կապի տրամադրման ծառայություններ.

դաս 41. նկարիչների համար մոդելների 
տրամադրման գործակալություններ. ակադեմիա-
ներ (ուսուցում). թենիսի կորտերի վարձակալություն. 
գրադարաններ՝ դուրս տրվող գրքերով. բեմադրու-
թյունների տոմսերի ամրագրում. տեսանկարա-
հանում. դաստիարակություն նախադպրոցական 
հաստատություններում. ֆիզիկական դաստիարա-
կություն. դիսկոտեկներ. կենդանիների վարժեցում. 
կրկնօրինակում. մոլեխաղեր. գրքերի հրատարակում. 
դաստիարակության եւ կրթության հարցերով տեղե-
կատվություն. հանգստի հարցերով տեղեկատվու-
թյուն. զվարճությունների հարցերով տեղեկատվու-
թյուն. կինոստուդիաներ. առողջության ակումբ-
ներ. մշակութա-լուսավորչական եւ զվարճու-
թյունների ակումբներ. գիշերային ակումբ-սրճա-
րաններ. հրապարակումների մակետավորում, 
բացառությամբ գովազդայինների. միկրոֆիլ-
մերի ստեղծում. տեսագրանցումների մոնտաժ. 
հեռուստա- եւ ռադիոծրագրերի մոնտաժում. 
երաժշտական սրահներ. խաղերի ինտերակտիվ 
ապահովում (համակարգչային ցանցի միջո-
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ցով). էլեկտրոնային հրապարակումների ինտեր-
ակտիվ ապահովում (ոչ բեռնվող). կրոնական 
կրթություն. մարմնամարզական ուսուցում. 
հեռակա ուսուցում. գործնական ունակություն-
ների ուսուցում (ցուցադրում). պարահանդես-
ների կազմակերպում. մշակութա-լուսավորչական 
նպատակով ցուցահանդեսների կազմակերպում. 
ժամանցի կազմակերպում. կոլոքվիումների 
կազմակերպում եւ անցկացում. կոնգրեսների 
կազմակերպում եւ անցկացում. կոնֆերանսների 
կազմակերպում եւ անցկացում. համերգների
կազմակերպում եւ անցկացում. հմտություն-
ների ուսուցման կազմակերպում եւ անցկացում 
(ուսուցում).  սեմինարների կազմակերպում եւ
անցկացում. սիմպոզիումների կազմակերպում 
եւ անցկացում. գեղեցկության մրցույթների 
կազմակերպում. ուսումնական կամ զվարճալի 
մրցույթների կազմակերպում. վիճակախաղերի 
կազմակերպում. հանգստյան բազա ներում 
զվարճությունների կազմակերպում. բեմա-
դրությունների կազմակերպում (իմպրեսարիո-
ների ծառայություններ). սպորտային մրցում-
ների կազմակերպում. մասնագիտական կողմ-
նորոշում (կրթության կամ ուսուցման հարցերով 
խորհուրդներ). ատրակցիոնների զբոսայգի-
ներ. ժեստերի լեզվից թարգմանություններ. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդում-
ներ. շարժական գրադարաններ. կարաոկեի 
համար սարքավորումների տրամադրում. գոլֆի 
համար դաշտերի տրամադրում. սպորտային 
սարքավորումների տրամադրում. խաղասրահների 
ծառայությունների տրամադրում. կինոդահլիճների 
ծառայությունների տրամադրում. թատերականաց-
ված ներկայացումներ. թատերական ներկայացում-
ներ. քննությունների անցկացում. սպորտային 
մրցումների ծրագրավորում. տեսաֆիլմերի
արտադրություն. կինոֆիլմերի արտադրու-
թյուն. ձայնագրությունների վարձույթ. ձայնային 
սարքավորումների վարձույթ. տեսախցիկների 
վարձույթ. տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ. 
տեսաֆիլմերի վարձույթ. շոու-ծրագրերի համար 
դեկորացիաների վարձույթ. կինոպրոյեկտորների 
եւ կինոսարքավորումների վարձույթ. կինոֆիլմերի
վարձույթ. ստադիոնների սարքավորումների վար-
ձույթ. թատրոնների կամ հեռուստաստուդիաների 
համար լուսավորման ապարատուրայի վար-
ձույթ. ռադիո եւ հեռուստատեսային ընդունիչ-
ների վարձույթ. ջրասուզական հանդերձանքի 

վար ձույթ. մարզական սարքավորում ների 
վարձույթ (բացառությամբ տրանսպորտային 
միջոցների). թատերական դեկորացիաների 
վարձույթ. հրապարակումներ՝ սեղանի էլեկտրո-
նային հրատարակչական համա կար գերի 
օգնությամբ. գրքերի եւ պարբերականների 
ինտերակտիվ հրապարակումներ. տեքստային 
նյութերի հրապարակումներ (բացառությամբ 
գովազդայինների). զվարճալի ռադիոհաղորդում-
ներ. հյուրերի զվարճացում. զվարճություններ. 
տեքստերի խմբագրում, բացառությամբ գովազ-
դայինների. կենդանաբանական այգիներ. նո-
րությունների ծառայություններ. հանդիպում-
ների ծրագրերի կազմում (զվարճություններ). 
երաժշտության ստեղծագործում. սպորտային 
ճամբարներ (ստաժավորում).  ենթագրերի 
կա տարում. խաղատների ծառայություններ. 
վայելչագիրների ծառայություններ. թանգա-
րանների ծառայություններ (ներկայացում, ցուցա-
հանդեսներ). ուսումնա-դաստիարակչական 
ծառայություններ. նվագախմբերի ծառայու-
թյուններ. թարգմանիչների ծառայություններ. 
սցենարների գրման ծառայություններ. տոմսերի 
տարածման ծառայություններ (զվարճություններ). 
գրանցման ստուդիաների ծառայություններ. թվային 
պատկերների ստեղծում. լուսանկարչություն. 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. կրկեսներ. գի-
շերօթիկ դպրոցներ. շոու-ծրագրեր.

դաս 42.  համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. քիմիական անալիզ. ճարտա-
րապետություն. արվեստի ստեղծագործու-
թյուն ների վավերականացում. տվյալ ների 
համակարգչային հիմնապաշարների վերա-
կանգնում. գեղարվեստական դիզայն. վիրուս-
ներից տեղեկատվական համակարգերի պաշտ-
պանություն. տեխնիկական նախագծերի ուսում-
նասիրություն. ճարտարագիտություն. ծրա-
գրային ապահովման տեղակայում. օդերեւու-
թաբանական տեղեկատվություն. նյութերի 
փորձարկումներ. մանածագործական արտա-
դրանքի փորձարկումներ. հետազոտություններ 
մանրէաբանության բնագավառում. հետազոտու-
թյուններ կենսաբանության բնագավառում. 
հետազոտություններ երկրաբանության բնա-
գավառում. հետազոտություններ շրջակա միջա-
վայրի պաշտպանության բնագավառում. հետա-
զոտություններ կոսմետոլոգիայի բնագավառում. 
հետազոտություններ մեխանիկայի բնագավառում. 
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հետազոտություններ ֆիզիկայի բնագավառում. 
հետազոտություններ քիմիայի բնագավառում. նոր 
ապրանքների հետազոտություններ եւ մշակումներ 
(երրորդ անձանց համար). շահագործման նպատա-
կով նավթի հանքավայրերի հետազոտություններ. 
ստորջրյա հետազոտություններ. տեխնիկական 
հետազոտություններ. տրամաչափում (չափում). 
խորհրդատվություն համակարգչային տեխնիկայի 
բնագավառում. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. խորհրդատվություն 
շինարարության, ճարտարապետության հար-
ցերով. նավթային հորատանցքերի հսկում. 
որակի հսկում. ավտոմոբիլային տրանսպորտի 
տեխնիկական հսկում. հողաչափում. հագուստի 
մոդելավորում.  ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. ամփոփումներ երկրաբանու-
թյան բնագավառում. ամփոփումներ նավթի 
հանքավայրերի բնագավառում. ծրագրային 
ապահովման տեխնիկական սպասարկում. 
ինտերիերի ձեւավորում. տվյալների կամ փաստա-
թղթերի տեղափոխում ֆիզիկական կրիչից 
էլեկտրոնայինի վրա. քաղաքային պլանավորում. 
ինտերնետի համար որոնողական միջոցների
տրամադրում. տվյալների եւ տեղեկատվական 
ծրագրերի վերափոխում (ոչ ֆիզիկական). 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
վեբ-սերվերների վարձույթ. համակարգիչների 
վարձույթ. ծրագրային ապահովման միջոցների
վարձույթ. երկրաբանական հետազոտումներ. 
նավթի հանքավայրերի հետազոտումներ. վեբ-
կայքերի տեղաբաշխում. համակարգչային 
ծրագրերի բազմացում. շինարարության բնագա-
վառում պլանների մշակում. ծրագրային ապա-
հովման մշակում. ամպերի ցրում. էներգիայի 
տնտեսման հարցերով խորհուրդներ. երրորդ 
անձանց համար վեբ-կայքերի ստեղծում եւ 
տեխնիկական սպասարկում. ծրագրերի կազմում 
համակարգիչների համար. ծառայություններ 
արդյունաբերական գեղագիտության բնագա-
վառում. ծառայություններ քիմիայի բնագավառում. 
ձեւավորողների (դիզայներների) ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում. ինժեներա-
տեխնիկական փորձաքննություն.

դաս 45. ամուսնական գործակալություններ. 
խուզարկուական գործակալություններ. գի-
շե րային պահակության կազմակերպ ման 
գործակալություններ. երեխաների որդեգրման 
գործակալություններ. արբիտրաժ. թաղման բյու-

րոներ. կորած իրերի վերադարձում. անվտան-
գության հարցերով խորհրդատվություն. մտավոր 
սեփականության հարցերով խորհրդատվություն. 
հսկում մտավոր սեփականության բնագավառում. 
կոտրանքի դեմ պաշտպանության համակարգերի 
հսկում. դիակիզում. մտավոր սեփականության 
լիցենզավորում. ծրագրային արտադրանքի 
լիցենզավորում. կրոնական հավաքների կազմա-
կերպում. գաղտնիքով փականքների բացում. 
քաղաքացիական պաշտպանություն. կորած մարդ-
կանց որոնում. իրավաբանական որոնումներ. 
անձնական կամ սոցիալական ծառայությունների 
ցուցաբերման միջնորդություն. երեխաների հսկո-
ղություն. ընտանի կենդանիների հսկողություն. 
անվտանգության նպատակով ուղեբեռների ստու-
գում. ձեռնարկությունների անվտանգության 
վիճակի ստուգում. երեկոյան հագուստի վարձույթ. 
կրակմարիչների վարձույթ. հագուստի վարձույթ. 
հրդեհային ազդանշանիչների վարձու յթ . 
անձնական հետաքննություններ. դոմեն անունների
գրանցում. հրշեջ ծառայություն. հասարակական 
վայրերում  ո ւղեկցում  ( ընկերակիցներ ) . 
հորոսկոպների կազ մում .  հեղինակային 
իրավունքի հետ կապված գործերի կառավարում. 
հանդիպումների կազմակերպման ակումբների 
ծառայություններ. տանտերերի բացակայության 
ժամանակ բնակարաններում բնակեցնելու 
ծառայություններ. թաղման ծառայություններ. 
թիկնապահների ծառայություններ. իրավա-
բանական ծառայություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081140 (111) 14447
(220) 29.10.2008 (151) 31.07.2009
 (181) 29.10.2018
(730) Վայեթ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 05. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ, որոնք նախատեսված են բորբոքային 
եւ աուտոիմունային հիվանդությունների եւ 
խանգարումների, ինֆեկցիոն հիվանդություն-
ների, նյութափոխանակության հետ կապված 
հիվանդությունների եւ խանգարումների, կենտ-
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րոնական նյարդային համակարգի հիվանդու-
թյունների եւ խանգարումների բուժման համար. 
սրտանոթային պատրաստուկներ. ուռուցքաբա-
նական պատրաստուկներ. պատրաստուկներ՝ 
օստեոպորոզի կանխարգելման եւ բուժման 
համար. պատվաստանյութեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20081184 (111) 14448
(220) 10.11.2008 (151) 31.07.2009
 (181) 10.11.2018
(730) “Սենատոր կազինո” ՍՊԸ, Երեւան, Սայաթ-

Նովա 19, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 41. խաղատուն, գիշերային ակումբ, 

ժամանցի կենտրոն.
դաս 43. հյուրանոցային համալիր։

____________________

(210) 20081200 (111) 14449
(220) 13.11.2008 (151) 31.07.2009
 (181) 13.11.2018
(730) “Փարաքար” գինու-կոնյակի տուն ՍՊԸ, 

Երեւան, Վ. Այգեկցու 8, AM
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, դեղին, 
շագանակագույն, վարդագույն, սպիտակ, 
կանաչ, սեւ գունային համակցությամբ։

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

____________________

(210) 20081232 (111) 14450
(220) 20.11.2008 (151) 31.07.2009
 (181) 20.11.2018
(730) “Արցախ Կաթ” ՓԲԸ, Ստեփանակերտ, 

Թումանյանի փ. 74, AM
(540) 

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

(511) (510)

դաս 29. կաթնամթերք.

դաս 30. պաղպաղակ։

____________________

(210) 20081268 (111) 14451
(220) 27.11.2008 (151) 31.07.2009
 (181) 27.11.2018
(730) Արամ Մելիքյան Երեւան, Սայաթ-Նովա, շ. 25, 

բն. 14, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կարմիր եւ
կապույտ գունային համակցությամբ։
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(511) (510)
դաս 06. մետաղյա շինանյութ.
դաս 09. DVD, CD չձայնագրված սկավա-

ռակներ.
դաս 11. էլեկտրական ապրանքներ (արդուկ, 

թեյնիկ, հարիչ, հյութաքամիչ).
դաս 16. փաթեթավորման պոլիէթիլենային 

կպչուն ժապավեններ.
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութ.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-

կարասի եւ սպասք։
____________________

(210) 20081276 (111) 14452
(220) 28.11.2008 (151) 31.07.2009
 (181) 28.11.2018
(730) “Հար-Սուր” ՍՊԸ, Սպիտակ, Տեր-Սիմոնյան 

21, AM, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։
(740) Ա. Թումանյան

____________________

(210) 20081277 (111) 14453
(220) 28.11.2008 (151) 31.07.2009
 (181) 28.11.2018
(730) “Հար-Սուր” ՍՊԸ, Սպիտակ, Տեր-Սիմոնյան 

21, AM, 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. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։
(740) Ա. Թումանյան

____________________

(210) 20081329 (111) 14454
(220) 09.12.2008 (151) 31.07.2009
 (181) 09.12.2018
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա. , CH
(540) 

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

(511) (510)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա-

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

____________________
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(210) 20081395 (111) 14455
(220) 25.12.2008 (151) 31.07.2009
 (181) 25.12.2018
(730) Էներջի Բրենդզ Ինք. , US
(540) 

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

ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. այդ 
թվում ջրեր, բուրավետացված ջրեր, հարստացված 
ջրեր, թրմված ջրեր, Էներգետիկ ըմպելիքներ, 
հարստացված Էներգետիկ ըմպելիքներ, իզո-
տոնիկ ըմպելիքներ, մրգային ըմպելիքներ եւ 
մրգահյութեր. օշարակներ, խտանյութեր, փոշիներ, 
հիմքեր ըմպելիքների եւ մրգային ըմպելիքների 
պատրաստման համար եւ ըմպելիքների պատ-
րաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20081433 (111) 14456
(220) 30.12.2008 (151) 31.07.2009
 (181) 30.12.2018
(730) “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երեւան, Շահամիրյանների 22, 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 
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) 20090084 (111) 14457
(220) 05.02.2009 (151) 31.07.2009
 (181) 05.02.2019
(730) “Մելիգրի” ՍՊԸ, Երեւան, Մամիկոնյանց

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

____________________

(210) 20090119 (111) 14458
(220) 12.02.2009 (151) 31.07.2009
 (181) 12.02.2019
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(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահա-
միրյանների 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 
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) 20080248 (111) 14459
(220) 17.03.2008 (151) 06.08.2009
 (181) 17.03.2018
(730) “Գոլդ Ս.Ս.Ա.Մ” ՍՊԸ, Երեւան, Նորքի 3-րդ 

զանգված. 1/2 շենք, բն. 20, AM
(540) 

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

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

հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ եւ այլ ժամա-
նակաչափ սարքեր։

____________________

(210) 20081180 (111) 14460
(220) 07.11.2008 (151) 06.08.2009
 (181) 07.11.2018
(730) “Փարվանենց” ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, ք. 

Ապարան, Մահուբի Գեւորգի 28, AM
(540) 

(526) Բացի “ՓԱՐՎԱՆԵՆՑ” բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կանաչ և կար-
միր գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 32. լիմոնադ։

____________________

(210) 20081317 (111) 14461
(220) 05.12.2008 (151) 06.08.2009
 (181) 05.12.2018
(730) “Կասկադ տելեկոմ” ՍՊԸ, Երեւան, Փ. Բու-

զանդի 1, բն. 4, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 38. հեռահաղորդակցության ծառա-

յություններ։
____________________
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(210) 20090260 (111) 14462
(220) 10.03.2009 (151) 06.08.2009
 (181) 10.03.2019
(730) “Կետ արքիթեքթ” ՓԲԸ, Երեւան, Բաղրամյան 

31 ա, բն.36, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 42. ճարտարապետական նախագծում, 

ինտերիերի նախագծում, ճարտարապետական 
վերակառուցման նախագծեր, շինարարությանը 
վերաբերող աշխատանքային գծագրերի մշակում, 
ճարտարապետական խորհրդատվություն, 
վերահսկման աշխատանքների հեղինակային 
վերահսկում։

____________________

(210) 20090299 (111) 14463
(220) 17.03.2009 (151) 06.08.2009
 (181) 17.03.2019
(730) Լիվեյթը Լիմիթիդ , CY
(540) 

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

թյամբ գարեջրի)։
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________

(210) 20090343 (111) 14464
(220) 24.03.2009 (151) 06.08.2009
 (181) 24.03.2019
(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երեւան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ շագա-
նակագույն, կրեմագույն, վարդագույն եւ սպի-
տակ 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։

____________________

(210) 20090412 (111) 14465
(220) 06.04.2009 (151) 06.08.2009
 (181) 06.04.2019
(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է, բաց եւ մուգ կանաչ, 
բաց եւ մուգ դեղին, կապույտ եւ սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։

____________________
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(210) 20090413 (111) 14466
(220) 06.04.2009 (151) 06.08.2009
 (181) 06.04.2019
(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, դեղնականաչ, 

կարմիր, կապույտ, կանաչ, բաց եւ մուգ շագա-

նակագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակ-

ցությամբ։

(511) (510)

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 

եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 

եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-

րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 

քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 

սառույց։

____________________

(210) 20090414 (111) 14467

(220) 06.04.2009 (151) 06.08.2009

 (181) 06.04.2019

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

Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540) 

(526) “ՉՅՈՐՆԻ ՇՈԿՈԼԱԴ” (ռուս.) արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ դե-
ղին, վարդագույն, մանուշակագույն, շագա-
նակագույն, սեւ, կապույտ եւ սպիտակ գու-
նային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 30. սեւ շոկոլադ։

____________________

(210) 20090415 (111) 14468
(220) 06.04.2009 (151) 06.08.2009
 (181) 06.04.2019
(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Մասիսի 31, AM
(540) 
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(526) “ԱՐԱԽԻՍ” բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

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

(511) (510)
դաս 30. գետնընկույզ։

____________________

(210) 20090416 (111) 14469
(220) 06.04.2009 (151) 06.08.2009
 (181) 06.04.2019
(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

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

____________________

(210) 20090417 (111) 14470
(220) 06.04.2009 (151) 06.08.2009
 (181) 06.04.2019
(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, բաց եւ 
մուգ կանաչ, բաց եւ մուգ շագանակագույն, 
սպիտակ եւ սեւ գունային համակցությամբ։

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

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

____________________

(210) 20090426 (111) 14471
(220) 08.04.2009 (151) 06.08.2009
 (181) 08.04.2019
(730) “Կարդինալ ինթերնեյշնլ” ՍՊԸ, Երեւան, 

Արցախի 10բ շենք, բն. 46, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 29. ձկան եւ մսի պահածո։

____________________
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(210) 20090442 (111) 14472
(220) 15.04.2009 (151) 06.08.2009
 (181) 15.04.2019
(730) “Ար ընդ մի թրեյդ” ՍՊԸ, Երեւան, Կուրղինյան 

27, բն. 19, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 28. խաղեր եւ խաղալիքներ, մարմնամար-

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սա-
ռույց.

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

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

____________________

(210) 20090448 (111) 14473
(220) 16.04.2009 (151) 06.08.2009
 (181) 16.04.2019
(730) “Ակվա Վել” ՍՊԸ, Աբովյան, Հանրապետու-

թյան.20, բն. 68, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 32. լիմոնադներ, ոչ ալկոհոլային ըմպե-

լիքներ, ջուր։
____________________

(210) 20080720 (111) 14474
(220) 15.07.2008 (151) 15.08.2009
 (181) 15.07.2018
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա. , BE
(540) 

(511) (510)
դաս 5. պատվաստանյութեր մարդու համար։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081097 (111) 14475

(220) 20.10.2008 (151) 15.08.2009

 (181) 20.10.2018

(730) Վէրիըս, Ինք., Կալիֆորնիա նահանգի կոր-

պորացիա , US
(310) 77/452, 860   (320) 20.04.2008   (330) US
(540) 

(511) (510)

դաս 42. պատկերներ, ձայնա-, տեսա- եւ 

ձայնատեսային բովանդակություն եւ այլ տեղե-

կատվություն պարունակող վեբ-էջերի տրամա-

դրում. ինտերակտիվ ռեժիմում օգտագործողներին 

միջոցների տրամադրում՝ պատկերների, ձայնա-, 

տեսա- եւ ձայնատեսային բովանդակության եւ այլ 

տեղեկատվության հրապարակման, մուտքի, հա-

մատեղ օգտագործման եւ փոխանակման համար. 

հոսթինգ (պրովայդերի սերվերներում վեբ-էջերի 

տեղակայում) եւ վիրտուալ ընկերակցությունների 

եւ դրանց համար նախատեսված միջոցների տեխ-

նիկական ապահովում.

դաս 45. հասարակական ցանցային ծառա-

յություններ. ակումբների ծառայություններ հան-

դիպումների կազմակերպման համար։

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20081352 (111) 14476
(220) 12.12.2008 (151) 15.08.2009
 (181) 12.12.2018
(730) “Մոնա գրուպ” ՍՊԸ, Երեւան, Ագաթանգեղոսի 

7, AM
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(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ եւ 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծ-
ման եւ հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ եւ
մածուկներ.

դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժա-
կան պատրաստուկներ. հիգենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանաթելեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաս-
տուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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

____________________

(210) 20090078 (111) 14477
(220) 03.02.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 03.02.2019
(730) ԷսԴի-3Սի, ԼԼՔ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 9. տվյալների պահպանման միջոցներ, 

մասնավորապես` ինտեգրալ սխեմաների հիշո-
ղության քարտեր. ինտեգրալ սխեմաներ. կիսա-
հողորդիչներ. ինտեգրալ սխեմաների հիշողու-
թյան քարտերի ընթերցման եւ գրառման էլեկտրո-
նային սարքեր. անձնական օգտագործման հա-
մակարգիչներ. ձայնագրիչներ, այն է` թվային 
ձայնագրիչներ, MP3 ձայնագրիչներ, սիլիցիումային 
ձայնագրիչներ, աուդիո նվագարկիչներ, այն 
է` թվային աուդիո նվագարկիչներ, MP3 նվա-

գարկիչներ, սիլիցիումային աուդիո նվագար-
կիչներ, տեսաձայնագրիչներ, այն է` թվային 
տեսաձայնագրիչներ, թվային տեսախցիկներ, 
թվային տեսախցիկներ` նեկառուցված տեսա-
մագնիտոֆոնով, թվային ֆոտոխցիկներ, թվա-
յին սարքեր` ֆոտոների դիտման համար, թվա-
յին տեսա- եւ ֆոտոխցիկներ, տեսախցիկներ, 
DVD ձայնա գրիչներ, DVD նվագարկիչներ, 
ձայնագրիչներ, այն է` թվային ձայնագրիչներ, 
թվային ձայնային գրառումներ, բոլոր նշվածները 
ինտեգրալ սխեմաների հիշողության քարտերի 
օգտագործմամբ. համակարգչային խաղերի վեր-
արտադրման սարքեր, մասնավորապես` համա-
կարգչային խաղերի համար սարքավորում-
ներ, որոնք ներառում են հիշասարքեր, այն է` 
ինտեգրալ սխեմաների հիման վրա հիշողության 
տպատախտակներ. տպիչներ համակարգիչ-
ների համար, թերթիկավոր տպիչներ, կետային 
մատրիցայով տպիչներ, հարվածային լազերային 
տպիչներ, գունավոր տպիչներ, տեսատպիչներ 
(պատկերներ տպելու տպիչներ), շիթային տպիչ-
ներ, պղպջակա-շիթային տպիչներ. շարժական 
հեռախոսներ. հեռուստացույցներ. տեղանքի 
որոշման արբանյակային գլոբալ համակարգեր 
(GPS). ինտեգրալ սխեմաների հիշողության քար-
տեր. ինտերֆեյսի սարքեր համակարգիչների 
համար, մասնավորապես` USB ընթերցող եւ 
գրառող սարքեր, անձնական օգտագործման 
համակարգիչների քարտերի ընթերցման եւ 
գրառման սարքեր, անձնական օգտագործման 
համակարգիչների հաղորդաթիթեղների ընթերց-
ման եւ գրառման սարքեր, մոդեմի քարտեր
(պլատաներ), միացման եւ փոխադարձ կապի
ապահովման քարտեր, ցանցային քարտեր եւ 

հեռուստատեսային կապուղիների ընտրիչների 

քարտերի ընթերցման եւ գրառման սարքեր. կինո-

պրոյեկտորներ եւ տվյալների պրոյեկտորներ, 

այն է` հեղուկաբյուրեղային պրոյեկտորներ, կինո-

պրոյեկտորներ, թվային ֆոտոպրոյեկտորներ, 

մուլտիմեդիայի պրոյեկտորներ, մուլտիմեդիայի

տվյալներ վերարտադրող տեղափոխելի (շար-
ժական) սարքեր. անձնական օգտագործման 
գրպանի թվային համակարգիչներ. հիշողու-
թյան քարտերի ադապտերներ. ինտեգրալ սխե-
մաների հիշողության քարտեր, որոնց վրա ձայնա-
գրված է երաժշտություն, ամսագրեր, գովազդ, 
առաջ խաղացման նյութեր եւ ձեռնարկ ներ, 
գրքեր, բառարաններ, հանրագիտարաններ եւ 
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լուսանկարներ. երաժշտության եւ գովազդի 
ուղղվածությամբ ձայնագրություններ, երաժշտու-
թյան, գովազդի, առաջխաղացման նյութերի 
եւ ձեռնարկների, գրքերի, բառարանների եւ 
հանրագիտարանների ուղղվածությամբ տեսա-
գրություններ. երաժշտության եւ անիմացիայի 
ուղղվածությամբ ձայնա- եւ տեսագրություններ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090092 (111) 14478
(220) 06.02.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 06.02.2019
(730) Վյով Քլիքո Փոնսարդին, Մեյսոն ֆոնդի են 

1772, FR
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, ոսկեգույն եւ 
մուգ կանաչ գունային համակցությամբ։

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

ռությամբ գարեջրի). գինի. ֆրանսիական գինի 
(շամպայն). փրփրուն գինի։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090202 (111) 14479
(220) 25.02.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 25.02.2019

(730) “Վել բմ քոնսթրաքշն” ՍՊԸ, Երեւան, Շահ-
վերդյան 28/2, բն.42, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ եւ կարմիր գու-
նային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 6. մետաղապլաստե եւ մետաղական

կոնստրուկցիաներով դռներ եւ պատուհաններ.
դաս 19. դռներ, պատուհաններ, միջնորմային

բլոկներ.
դաս 20. կահույք։

____________________

(210) 20090206 (111) 14480
(220) 26.02.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 26.02.2019
(730) “Նավ կոնստ” ՍՊԸ, Երեւան, Սայաթ-Նովա 

19, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս. 37 կառուցապատում։

____________________

(210) 20090210 (111) 14481
(220) 03.03.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 03.03.2019
(730) “Օհանյան վարժարան” ՍՊԸ, Երեւան, Ավան, 

Իսահակյան 5/6, AM
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(540) 

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

դաս 41. կրթություն, դաստիարակություն։
____________________

(210) 20090226 (111) 14482
(220) 04.03.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 04.03.2019
(730) “Արիություն եւ պատիվ” ՍՊԸ, Երեւան, 

Մարգարյան 39, բն. 3, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 

իրեր. պատառաքաղներ եւ գդալներ. սառը զենք. 
ածելիներ։

____________________

(210) 20090228 (111) 14483
(220) 04.03.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 04.03.2019

(730) “Էս ջի մենեջմենթ” ՓԲԸ, Երեւան, Թումանյան 
18/9, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 33. օղի։

____________________

(210) 20090229 (111) 14484
(220) 04.03.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 04.03.2019
(730) “Էս ջի մենեջմենթ” ՓԲԸ, Երեւան, Թումանյան 

18/9, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 33. օղի։

____________________

(210) 20090243 (111) 14485

(220) 09.03.2009 (151) 15.08.2009

 (181) 09.03.2019

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արեն Միրզախանյան, 

Վանաձոր, Թումանյան 16, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կարմիր, 
կապույտ եւ սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ։

(511) (510)
դաս 30. ալյուր եւ հացահատիկային մթերք, 

հաց, հացեղեն, հացաթխվածքներ, հրուշակեղեն։
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________
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(210) 20090316 (111) 14486
(220) 23.03.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 23.03.2019
(730) “Էրեբունի” գինու կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 

ք. Երեւան, Նոր Արեշ 15 փող., 18 տուն, AM
(540) 

(526) “VODKA” բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

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

(511) (510)
դաս 33. օղի։

____________________

(210) 20090428 (111) 14487
(220) 09.04.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 09.04.2019
(730) Արսեն Ալավերդյան Երեւան, Սունդուկյան 

7, բն.63, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սեւ եւ սպի_
տակ 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 պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների 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 ճար-
պեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սա-
ռույց.

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

____________________
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(210) 20090660 (111) 14488
(220) 12.06.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 12.06.2019
(730) “Մապ” ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լեն-

ուղի, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 32. մրգային զովացուցիչ ըմպելիքներ։

____________________

(210) 20080426 (111) 14489
(220) 07.05.2008 (151) 15.08.2009
 (181) 07.05.2018
(730) “Ռիմեյք փրոդաքշն” ՍՊԸ, Երեւան, Կուզ-

նեցովի 11, բն.40, AM
(540) 

(526) “PROMOTION STUDIO” արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

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

(511) (510)
դաս 35. գովազդ։

____________________

(210) 20090017 (111) 14490
(220) 15.01.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 15.01.2019
(730) Արամեքս Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ , BM
(540) 

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

դաս 35. անմիջական շուկայավարում եւ
կատալոգներով փոստով պատվերների ծառա-
յություններ, ներառյալ կատալոգներով առեւ-
տուր իրականացնող խանութների եւ հեռուստա-
տեսությամբ կամ ինտերնետով առեւտուր իրա-
կանացնող խանութների ծառայությունները. 
նյութավարման կառավարում. պահեստների կա-
ռավարում եւ գույքապաշարի կառավարում.

դաս 39. փոստային եւ փաթեթավորված 
բեռների ներքին եւ միջազգային շտապ առաք-
ման ծառայություններ. բեռների առաքման 
ծառայություններ, ներառյալ օդով եւ ջրով փո-
խա դրվող բեռների առաքում, համախմբում, 
պահեստավորում, մաքսազերծում, բեռնաթա-
փում եւ տեսակավորում. վերգետնյա փոխադրա-
միջոցներով փոխադրում. նյութավարման ծա-
ռայություններ. պահեստներում ապրանքների պա-
հում. բազմատեսակ փոխադրում եւ բաշխում։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20090101 (111) 14491
(220) 10.02.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 10.02.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք.,Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, օծանելիք, 

օդեկոլոններ, անուշաբույր ջուր եւ անուշաբույր 
արտադրանք անձնական օգրագործման համար, 
մաշկի խնամքի դեղերով չտոգորված միջոցներ, 
դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարագա-
ներ անձնական օգտագործման համար, մարմ-
նի օճառներ եւ մաքրող միջոցներ, արեւայրուքի 
համար նախատեսված միջոցներ, եթերային յու-
ղեր անձնական օգտագործման համար, մազերի 
խնամքի միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090103 (111) 14492
(220) 10.02.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 10.02.2019
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(730) Մերի Քեյ Ինք.,Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, օծանելիք, 

օդեկոլոններ, անուշաբույր ջուր եւ անուշաբույր 
արտադրանք անձնական օգրագործման համար, 
մաշկի խնամքի դեղերով չտոգորված միջոցներ, 
դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարագա-
ներ անձնական օգտագործման համար, մարմ-
նի օճառներ եւ մաքրող միջոցներ, արեւայրուքի 
համար նախատեսված միջոցներ, եթերային 
յուղեր անձնական օգտագործման համար, մազերի 
խնամքի միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090185 (111) 14493
(220) 23.02.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 23.02.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպո-

րացիա , US
(540) 

(511) (510)
դաս 16. վուշե կոսմետիկական անձեռո-

ցիկներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090187 (111) 14494
(220) 23.02.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 23.02.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպո-

րացիա , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, օծանելիք, 

օդեկոլոններ, անուշաբույր ջուր եւ անուշաբույր 
արտադրանք անձնական օգտագործման համար, 
դեղերով չտոգորված մաշկի խնամքի միջոցներ, 
դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարագաներ 

անձնական օգտագործման համար, մարմնի օճառ-
ներ եւ մաքրող միջոցներ, արեւայրուքի համար 
նախատեսված միջոցներ, եթերային յուղեր անձ-
նական օգտագործման համար, մազերի խնամքի 
միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090188 (111) 14495
(220) 23.02.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 23.02.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպո-

րացիա , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, օծանելիք, 

օդեկոլոններ, անուշաբույր ջուր եւ անուշաբույր 
արտադրանք անձնական օգտագործման համար, 
դեղերով չտոգորված մաշկի խնամքի միջոցներ, 

դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարագաներ 

անձնական օգտագործման համար, մարմնի 

օճառներ եւ մաքրող միջոցներ, արեւայրուքի 

համար նախատեսված միջոցներ, եթերային 

յուղեր անձնական օգտագործման համար, մազերի 
խնամքի միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090189 (111) 14496
(220) 23.02.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 23.02.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպո-

րացիա , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, օծանելիք, 

օդեկոլոններ, անուշաբույր ջուր եւ անուշաբույր 

արտադրանք անձնական օգտագործման համար, 

դեղերով չտոգորված մաշկի խնամքի միջոցներ, 
դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարագաներ 
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անձնական օգտագործման համար, մարմնի օճառ-
ներ եւ մաքրող միջոցներ, արեւայրուքի համար 
նախատեսված միջոցներ, եթերային յուղեր անձ-
նական օգտագործման համար, մազերի խնամքի 
միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090191 (111) 14497
(220) 23.02.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 23.02.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպո-

րացիա , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, օծանելիք, 

օդեկոլոններ, անուշաբույր ջուր եւ անուշաբույր 
արտադրանք անձնական օգտագործման համար, 
դեղերով չտոգորված մաշկի խնամքի միջոցներ, 
դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարագաներ 
անձնական օգտագործման համար, մարմնի 
օճառներ եւ մաքրող միջոցներ, արեւայրուքի 
համար նախատեսված միջոցներ, եթերային յու-
ղեր անձնական օգտագործման համար, մազերի 
խնամքի միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090344 (111) 14498
(220) 24.03.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 24.03.2019
(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երեւան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 30. քաղցրավենիք եւ հրուշակեղեն։

____________________

(210) 20090346 (111) 14499

(220) 24.03.2009 (151) 15.08.2009

 (181) 24.03.2019

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

ք. Երեւան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ շագա-

նակագույն, բաց եւ մուգ դեղին, բաց եւ մուգ 

կապույտ, բաց եւ մուգ վարդագույն, բաց եւ 

մուգ կարմիր, նարնջագույն, կանաչ, բաց եւ 

մուգ մոխրագույն, սպիտակ գունային հա-

մակցությամբ։

(511) (510)

դաս 30. քաղցրավենիք եւ հրուշակեղեն։

____________________

(210) 20090347 (111) 14500

(220) 24.03.2009 (151) 15.08.2009

 (181) 24.03.2019

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

ք. Երեւան, Մասիսի 31, AM
(540) 
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(591) Նշանը պահպանվում է, բաց եւ մուգ շագանա-
կագույն, դեղին, կապույտ եւ սպիտակ գու-
նային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 30. քաղցրավենիք եւ հրուշակեղեն։

____________________

(210) 20090360 (111) 14501
(220) 27.03.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 27.03.2019
(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 մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում, հեռուստա-
ծրագրի, հեռուստահաղորդման պատրաստում։

____________________

(210) 20090373 (111) 14502
(220) 30.03.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 30.03.2019
(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 մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում. հեռուս-
տածրագրի, հեռուստահաղորդման պատրաս-
տում։

____________________

(210) 20090431 (111) 14503
(220) 10.04.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 10.04.2019
(730) Բալոյան Տիգրան, Երեւան, Հրաչյա Ներսիս-

յանի 1, բն. 63, 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 32. բնական աղբյուրի ջրեր, գարեջուր. 
հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20090713 (111) 14504
(220) 24.06.2009 (151) 15.08.2009
 (181) 24.06.2019
(730) “Վիա արտիս” ՍՊԸ, Երեւան, Թումանյան 

31, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 35. հագուստի վաճառք։

(740) 
____________________

(210) 20080447 (111) 14505
(220) 13.05.2008 (151) 20.08.2009
 (181) 13.05.2018
(730) Թոմսըն Ֆայնենս Ս.Ա. , CH
(310) 006680987   (320)19.02.2008   (330) EM
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(540) 

(511) (510)
դաս 9. աշխատանքային ծրագրեր համա-

կարգիչների համար. համակարգչային ծրագրեր. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք, տվյալ-
ների հավաքման եւ տարածման, ֆինանսական 
արտարժույթի փոխանակությունների, բաժնե-
տոմսերի, արժեթղթերի բորսայական գործառ-
նությունների, ֆինանսական գործարքների, լրա-
տվական գործակալությունների, իրավունքի, 
առողջապահության, ապահովագրության, գի-
տության, սոցիոլոգիայի եւ դեղագործության 
հետ կապված. մագնիսական տեղեկակիրներ. 
օպտիկական տեղեկակիրներ. մագնիսական կոդա-
վորված քարտեր. ինտերֆեյսներ համակարգիչ-
ների համար. հեռատիպեր. հեռահաղորդակցական 
ապարատուրա եւ գործիքներ. համակարգիչներ. 
համակարգիչների ստեղնաշարեր. համակարգիչների 
կից սարքեր. տպիչներ համակարգիչների հետ 
օգտագործելու համար. մոդեմներ. համակարգչա-
յին մկնիկներ. համակարգչային տերմինալներ.

դաս 16. գրքեր. պարբերականներ. տպա-
գրական հրատարակություններ. լուսանկարներ.

դաս 35. գովազդ. գովազդային նյութերի 
տարածում. գործարարական գործունեության 
գնահատում. գործարարական տեղեկատվություն. 
հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. վարչարարական գործունեություն գոր-
ծարարության ասպարեզում. առեւտրային տեղե-
կատվություն. տնտեսական կանխատեսում. 
գրասենյակային սարքերի եւ ապարատների վար-
ձույթ. կոնյուկտուրային հետազոտություններ. 
վիճակագրական տեղեկատվություն. առողջա-
պահական գների վերանայման ծառայություններ՝ 
առողջապահության եւ առողջական գանգատ-
ների, ապահովագրության տեղեկատվության եւ 
բժշկության բնագավառում գների վերահսկման 
տեղեկատվության, առողջապահության բնագա-
վառում շուկաների ուսումնասիրման եւ հետա-
զոտման նպատակների համար.

դաս 36. ֆինանսական վերլուծություններ. 
ֆինանսական խորհրդատվություն. հարկային 
փորձաքննություն. բորսայական արժեքորոշում. 
դրամական միջոցների էլեկտրոնային փոխանցում. 
ապահովագրություն.

դաս 37. համակարգչային համակարգերի 
տեղակայում, սպասարկում եւ վերանորոգում։ 

դաս 38. հեռահաղորդակցական ծառա-
յություններ. հեռարձակում. համակարգչային 
տերմինալների միջոցով իրագործվող կապ. 
համակարգչի օգնությամբ հաղորդագրություն-
ների, տեղեկատվության եւ պատկերների փո-
խանցման ապահովում. էլեկտրոնային փոստ. 
հաղորդագրությունների ուղարկում. լրատվական 
գործակալություններ. հաղորդագրությունների 
ուղարկման համար սարքերի վարձույթ. հեռա-
գրական ծառայություններ. հեռագրական գոր-
ծակալություն. 

դաս 42. համակարգչային տվյալների բազա-
ներ մուտքի վարձակալություն. համակարգիչային 
ծրագրավորում. համակարգիչների վարձույթ. 
ծրագրային ապահովման նախագծում. ծրա-
գրային ապահովման արդիականացում. նորու-

թյունների հաղորդման ծառայություններ. ծրա-

գրային ապահովման միջոցների վարձույթ. 

ծառայություններ համակարգչային հետազո-

տությունների բնագավառում. 

դաս 44. տեղեկատվական ծառայություններ 

բժշկության եւ առողջապահության բնագավառում. 

խորհրդատվական ծառայություններ առողջա-

պահության հարցերով. առողջապահական 

վիճակագրական հաշվետվությունների տրա-

մադրում. 
դաս 45. համակարգչայնացված իրավա-

բանական հետազոտությունների ծառայություն-
ներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080450 (111) 14506

(220) 13.05.2008 (151) 20.08.2009

 (181) 13.05.2018

(730) Սաուդի Արաբիան Օիլ Քամփընի , SA
(540) 
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(511) (510)
դաս 41. դաստիրակչական, կրթական, 

ուսումնական եւ զվարճությունների ծառայու-
թյուններ. ավարտական, շրջանավարտ, ասպի-
րանտական եւ մասնագիտական մակարդակ-
ներում դասավանդման եւ ուսուցման ապահո-
վում, ուսուցման ծառայություններ եւ ուսում-
նական նյութերի բաշխում` կապված վերոնշյալ 
ծառայությունների հետ. դաստիարակչական, 
կրթական, ուսում նական կոնֆերանսների, 
սեմինարների, հմտությունների ուսուցման 
կազմակերպում եւ անցկացում. վեհաժողովներ 
(կոնգրեսներ). կրոնական կրթություն. ակադե-
միական մրցումների, սպորտային մրցումների, 
փառատոների, տոնակատարությունների, 
դասախոսությունների, համերգների, ցուցա-
հանդեսների, մշակութային միջոցառումների
կազմակերպում. վեբ-կայքերի ապահովում՝ 
տեղեկատվական ֆունկցիայով եւ այլ վեբ-կայ-
քերի վկայակոչումներով, որոնք վերաբերում 
են համալսարան ընդունելությանը, ակադե-
միական ծրագրերին, հետազոտական ծրա-
գրերին, համալսարանի կողմից կացարանով
ապահովմանը, համալսարանում վարչական 
ծառայություններին, համալսարանի կողմից
տրամադրվող խորհրդատվությանը, ուսանո-
ղական միջոցառումներին, համալսարանի կող-
մից մատուցվող առողջապահության ծառա-
յություններին. գրադարանների ծառայություն-
ներ. գրադարանների ծառայություններ օն-լայն 
ռեժիմում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080594 (111) 14507
(220) 17.06.2008 (151) 20.08.2009
 (181) 17.06.2018
(730) Կնաուֆ Ջիփս Քեյջի , DE
(540) 

(511) (510)
դաս 1. սոսինձներ, մասնավորապես՝ շինա-

րարության եւ սալիկների սոսնձման համար, 
երեսպատման եւ երկբաղադրիչ սոսինձներ, պատի 
պաստառապատման եւ խցանման սոսինձներ.

դաս 6. մետաղյա շինարարական նյութեր. 
մետաղյա ամրացնող նյութեր շինարարական
նպատակների համար, մասնավորապես՝ մե-
տաղյա դրվագում եւ անկյունային պաշտպանիչ 
մակադրակներ, կապարե ժապավեններ, մետա-
ղական ամրանացանց, մետաղյա կանգնակներ
եւ անվակների պրոֆիլներ շինարարական նպա-
տակների համար. մետաղյա շինարարական
նյութեր հատակի կառուցման, պանելի եւ առաս-
տաղի ջեռուցման համակարգերի համար. առաս-
տաղների եւ պատերի կառուցման էլեմենտներ, 
մասնավորապես՝ մետաղյա պանելներ, համա-
կցված պանելներ, հրակայուն սալեր, պատի 
կապարապատ սալեր (ռենտգենյան ճառա-
գայթներից պաշտպանող) եւ միջնապատեր, 
դեկորատիվ եւ ձայնակլանիչ սալեր եւ էլեմենտներ, 
պատի մետաղապատում, պատուհանի շրջանա-
կող մեկուսիչ էլեմենտներ, պատուհանագոգի 
մեկուսիչ էլեմենտներ, նախապես հավաքված 
մետաղյա շինարարական էլեմենտներ, հիմնա-
կանում բաղկացած կանգնակներից, անվակ-
ներից, խողովակներից եւ բաքերից սանիտա-
րական օգտագործման համար. դռներ, դռների 
փեղկեր եւ դռների պանելներ, պատուհաններ 
եւ պատուհանների շրջանակներ, դռների եւ 
պատուհանների համար պարագաներ, բոլորը 
պատրաստված մետաղից. երկաթե ամրաց-
նող միջոցներ, այն է՝ պտուտակներ, մեխեր, 
սռնածայրեր, գամեր, կեռեր եւ օղակներ, խարիսխ-
ներ, դյուբելներ, սեղմիչներ եւ օղակներով մետա-
ղալարեր. մետաղյա շինարարական նյութեր հա-
տակի կառուցման համար.

դաս 7. մեքենաներ, մեքենաների գործիքներ, 
մեխանիկական գործիքներ եւ սարքեր շինարա-
րական նպատակների համար.

դաս 8. ձեռքի օգտագործման գործիքներ եւ 
սարքեր շինարարական նպատակների համար.

դաս 17. խտացնող հերմետիկ եւ մեկուսիչ
նյութեր շինարարական նպատակների համար, 
մասնավորապես խտացնող խառնուրդներ, սի-
լիկոններ, հերմետիկ ժապավեններ, երիզներ եւ 
նրբաթիթեղ, նաեւ մեկուսիչ փրփուր. պաշտպա-
նիչ փաթեթավորում եւ նախապատրաստվածք 
արդյունաբերական ապրանքների եւ սննդի հա-
մար. տեղակայման փրփուրներ.

դաս 19. շինարարական նյութեր (ոչ մետա-
ղական). չմշակված ապարներ, մասնա վո-
րապես՝ գիպս եւ անհիդրիդ, նաեւ մաքրած եւ 
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մանրեցրած. հատուկ սվաղներ շինարարական 
նպատակների համար, մասնավորապես՝ վերջ-
նահարդարման սվաղներ, սոսնձային շաղախ-
ներ, կապերի միացման խառնուրդներ եւ լցա-
նյութեր. սվաղներ, շաղախներ եւ նախապես 
խառնած չոր խառնուրդներ, մասնավորապես՝ 
գիպսային պատի սվաղներ, կապակցող սվաղներ, 
տեքստուրավորված սվաղներ, մեկուսիչ սվաղներ, 
կոկիկացնող սվաղներ եւ մեքենական քսման
սվաղներ, նաեւ աղյուսաշարվածքի շաղախներ. 
կապակցող նյութեր եւ գրունտային միջոցներ
շինարարության համար (առանց ներկի). միացնող
եւ լցոնող խառնուրդներ՝ լցանյութով եւ առանց 
լցանյութի եւ ամրացնող թելքեր. կապերի միաց-
ման խառնուրդներ, նաեւ հարթեցնող խառնուրդ-
ներ եւ լցանյութեր. ամրացնող նյութեր (ոչ 
մետաղյա) շինարարական նպատակների համար, 
մասնավորապես՝ դրվագում եւ անկյունային 
պաշտպանիչ մակադրակներ, թղթե կցվանքային 
ժապավեններ շինարարության համար, թղթե 
ճեղքակալներ շինարարության համար, ամ-
րացնող եւ գիպսե կողային ցանցեր, փայտե եւ 
պլաստմասսայե կանգնակներ եւ անվակների 
պրոֆիլներ շինարարական նպատակների համար. 
շինարարական նյութեր հատակի կառուցման 
համար, պանելի եւ առաստաղի ջեռուցման համա-
կարգերի համար. առաստաղների եւ պատերի 
կառուցման էլեմենտներ, մասնավորապես՝ սվա-
ղային սալեր, թելքերով ամրացված գիպսային 
սալեր, հանքային թելքերից սալեր, կոմբինացված 
պանելներ, հրակայուն սալեր, պատի գիպսե 
կապարապատ սալեր (ռենտգենյան ճառա-
գայթներից պաշտպանող) եւ միջնապատեր, 
դեկորատիվ եւ ձայնակլանիչ գիպսե սալեր եւ 
Էլեմենտներ, պատի երեսպատման նյութեր, 
պատուհանի շրջանակող մեկուսիչ էլեմենտներ, 
պատուհանագոգի մեկուսիչ եւ փայտե էլեմենտներ. 
շինարարական նյութեր հատակի կառուցման 
համար, մասնավորապես՝ հատակի չոր սվաղման 
էլեմենտներ, հատակի չոր կոմբինացված սվաղի 
էլեմենտներ, մանրացրած հարթեցում եւ հատակի 
սվաղ. նախնական հավաքված փայտե եւ (կամ) 
պլաստմասսայե շինարարական էլեմենտներ, 
բաղկացած մասնավորապես  կանգնակներից, 
անվակներից, խողովակներից եւ սանիտարական 
օգտագործման համար բաքերից. դռներ, դռների 
փեղկեր եւ դռների պանելներ, պատուհաններ եւ 
պատուհանների փեղկեր, ամբողջը պատրաստված 

փայտից եւ (կամ) պլաստմասսայից. պատուհանի 
ապակի.

դաս 20. դռների եւ պատուհանների սար-
քեր պատրաստված փայտից եւ(կամ) պլաստի-
կից. պլաստիկ ամրացնող միջոցներ. պաշտպա-
նական փաթեթավորում (փաթեթվածք) եւ նախա-
պատրաստվածք արդյունաբերական ապրանք-
ների եւ սննդի համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080922 (111) 14508
(220) 01.09.2008 (151) 20.08.2009
 (181) 01.09.2018
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո “Պիվո-

վարեննոյե օբյեդինենիյե “Կրասնիյ Վոստոկ- 
Սոլոդովպիվո” , RU

(540) 

(526) Բացի “GOLD MINE” արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմրաշագանա-
կագույն, սեւ, ոսկեգույն, դեղին եւ մոխրագույն 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիվներ. 

ջրեր. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք).ոչ ալկո-
հոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ. կաթնա-
գետնընկուզային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. իզոտոնիկ (կազդուրիչ) ըմպելիքներ. 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքի վրա. 
ըմպելիքներ կաթնաշիճուկային հիմքի վրա. ոչ 
ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. կաթնանշային 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային մրգերի նեկտարներ 
պտղամսով. օրշադ (ըմպելիք). գարեջուր. փոշի-
ներ գազավորված ըմպելիք պատրաստելու 
համար. ոչ ալկոհոլային պատատուկի (բաղեղի) 
ըմպելիք. օշարակներ լիմոնադների համար. 
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օշարակներ ըմպելիքների համար. տոմատի 
հյութ. խնձորի հյութ. բանջարեղենի հյութեր. 
մրգահյութեր. բաղադրություններ գազավորված 
ջուր պատրաստելու համար. բաղադրություններ 
լիկյոր պատրաստելու համար. բաղադրություն-
ներ հանքային ջուր պատրաստելու համար. 
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստե-
լու համար. քաղցրահյութեր (քաղցուներ). խաղո-
ղահյութ. գարեջրի քաղցրահյութ (քաղցու). ածիկի 
քաղցրահյութ (քաղցու). հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. շարբաթ 
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային մրգային էքստրակտներ 
(մզվածքներ). գայլուկի (հմուլի) էքստրակտներ 
գարեջուր պատրաստելու համար. էսենցիաներ 
(բնահյութեր) ըմպելիքներ պատրաստելու հա-
մար.

դաս 33. ապերիտիվներ. արաք (բրնձի կամ 
եղեգնի օղի). բրենդի. գինիներ. գինի խաղողի 
չանչերից (կնճեռից). վիսկի. օղի. ջին. դիժեստիվներ. 
կոկտեյլներ. լիկյորներ. ալկոհոլային ըմպելիքներ 
(բացառությամբ գարեջրի). մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. սպիրտային ըմպելիքներ. 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. մեղրի
ըմպելիք. դաղձի (անանուխի) թրմօղի. դառը 
թրմօղիներ. ռոմ. սակե. խնձորօղիներ. բրնձի 
սպիրտ. սպիրտային էքստրակտներ. սպիրտային 
մրգային էքստրակտներ. սպիրտային էսենցիաներ 
(բնահյութեր)։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081110 (111) 14509
(220) 22.10.2008 (151) 20.08.2009
 (181) 22.10.2018
(730) Մերիթաս Մալթա Հոլդինգս Լիմիթիդ , MT
(540) 

(511) (510)
դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառայու-

թյուններ, մասնավորապես՝ տարրական դպրոցի 
նախապատրաստական դասարանի եւ դպրոցի 
մինչեւ 12-րդ դասարանի երեխաների ուսուց-
ման դասընթացներ, տարրական դպրոցի նախա-
պատրաստական դասարանի եւ դպրոցի մինչեւ
12-րդ դասարանի երեխաների համար մասնավոր 

դպրոցի կառավարում, ամառային ճամբարներ 
տարրական դպրոցի նախապատրաստական 
դասարանի եւ դպրոցի մինչեւ 12- րդ դասարանի 
երեխաների համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081111 (111) 14510
(220) 22.10.2008 (151) 20.08.2009
 (181) 22.10.2018
(730) Մերիթաս Մալթա Հոլդինգս Լիմիթիդ , MT
(540) 

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

(511) (510)
դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառայու-

թյուններ, մասնավորապես՝ տարրական դպրոցի 
նախապատրաստական դասարանի եւ դպրոցի 
մինչեւ 12-րդ դասարանի երեխաների ուսուց-
ման դասընթացներ, տարրական դպրոցի նախա-
պատրաստական դասարանի եւ դպրոցի մինչեւ

12-րդ դասարանի երեխաների համար մասնավոր 

դպրոցի կառավարում, ամառային ճամբարներ 

տարրական դպրոցի նախապատրաստական 

դասարանի եւ դպրոցի մինչեւ 12- րդ դասարանի 

երեխաների համար։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20081275 (111) 14511
(220) 28.11.2008 (151) 20.08.2009
 (181) 28.11.2018
(730) Ուլտիմատ Սփիրիթս ԳմբՀ , CH



ԳՅՈՒՏԵՐ

56

ՄԱՍ 1

56

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№10 

2 6 . 1 0 . 2 0 0 9

(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. թորած 

սպիրտային խմիչքներ. օղի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081364 (111) 14512
(220) 16.12.2008 (151) 20.08.2009
 (181) 16.12.2018
(730) Ուայզ Թեքնոլըջի Ինք., Դելավեր նահանգի 

կորպորացիա , US
(310) 77/508,165   (320) 25.06.2008   (330) US
(540) 

(511) (510)
դաս 9. համակարգիչներ եւ կից սարքեր, այն 

է՝ համակարգիչներ եւ “բարակ սպասառուներ”։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081368 (111) 14513
(220) 18.12.2008 (151) 20.08.2009
 (181) 18.12.2018
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-

հանգ , US
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ, 
սպիտակ եւ մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ։

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացրած 
եւ ջերմամշակված միրգ եւ բանջարեղեն. համե-
մունքային, բուրավետ կանաչիներ. ձու. կաթնա-
մթերք. դոնդող, մուրաբաներ, կոնֆիտյուրներ, 
ջեմեր, պովիդլոներ, կոմպոտներ. կաթ եւ կաթ-
նային ըմպելիքներ. մթերքներ՝ հիմնականում պատ-
րաստված վերը թվարկված ապրանքներից, բոլորն 
ընդգրկված դաս 29-ում.

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. 
պաղպաղակ, սննդային սառույց, սառեցված 
ապրանքներ. մեղր, մաթ. աղ. մանանեխ. քացախ, 
սոուսներ. սոուս պեստո. համեմունք. համե-
մունքային, բուրավետ կանաչիներ. ամոքանք. 
մթերքներ՝ հիմնականում պատրաստված վերը
թվարկված ապրանքներից, բոլորն ընդգրկված 
դաս 30-ում։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081376 (111) 14514
(220) 22.12.2008 (151) 20.08.2009
 (181) 22.12.2018
(730) “Ամերիաբանկ” ՓԲԸ, Երեւան, Վ.Սարգսյան 

2, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործառ-

նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-

ծառնություններ։

____________________

(210) 20081377 (111) 14515
(220) 22.12.2008 (151) 20.08.2009
 (181) 22.12.2018
(730) “Ամերիաբանկ” ՓԲԸ, Երեւան, Վ.Սարգսյան 

2, AM



ԳՅՈՒՏԵՐ

57

ՄԱՍ 1

57

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№10 

2 6 . 1 0 . 2 0 0 9

(540) 

(511) (510)
դաս 36.ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործառնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-
նություններ։

____________________

(210) 20090001 (111) 14516
(220) 09.01.2009 (151) 20.08.2009
 (181) 09.01.2019
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-

հանգ , 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. 
պաղպաղակ, սննդային սառույց, սառեցված 
ապրանքներ. մեղր, մաթ. աղ, մանանեխ. քա-
ցախ, սոուսներ. սոուս պեստո. համեմունք. համե-
մունքային, բուրավետ կանաչիներ. ամոքանք. 
մթերքներ՝ հիմնականում պատրաստված վերը 
թվարկված ապրանքներից, բոլորն ընդգրկված 
դաս 30-ում։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090010 (111) 14517
(220) 13.01.2009 (151) 20.08.2009
 (181) 13.01.2019
(730) Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նա-

հանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 30. քաղցրավենիք եւ հրուշակեղեն, մաս-

նավորապես՝ ծամոն, կոնֆետներ եւ անանուխային 
քաղցրավենիք։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090088 (111) 14518
(220) 05.02.2009 (151) 20.08.2009
 (181) 05.02.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք.,Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. օծանելիք, 

օդեկոլոններ, անուշաբույր ջուր եւ անուշաբույր 
արտադրանք անձնական օգտագործման համար. 
մաշկի խնամքի դեղերով չտոգորված միջոցներ. 
դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարագաներ 
անձնական օգտագործման համար. մարմնի 
օճառներ եւ մաքրող միջոցներ. արեւայրուքի 
համար նախատեսված միջոցներ. եթերային 
յուղեր անձնական օգտագործման համար. մազերի 
խնամքի միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080469 (111) 14519

(220) 16.05.2008 (151) 25.08.2009
 (181) 16.05.2018
(730) Էնջլ Յիսթ Քո., Լթդ. , CN
(540) 

(511) (510)

դաս 30. ոչ բժշկական սննդարար փոշիներ. 

թխվածքներ. շոգեհարած հաց. հացահատիկային 

պատրաստուկներ. լապշա. սոյայի ալյուր. օսլայից 

պատրաստուկներ սննդի համար. համեմունքներ. 

խմորիչ. հավի էքստրակտներ եւ հավի համով 

համեմունքներ։

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20080752 (111) 14520

(220) 22.07.2008 (151) 25.08.2009
 (181) 22.07.2018
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(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-
հանգ , US

(310) 2008721338   (320) 04.07.2008   (330) RU
(540) 

(511) (510)
դաս 30. սուրճ եւ սուրճի փոխարիչներ. թեյ, 

կակաո, շոկոլադային ըմպելիքներ. շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո. ալյուր եւ հացահատիկային 
պատրաստուկներ. հաց, թխվածքաբլիթներ, 
գալետներ, տորթեր, հրուշակներ, խմորեղեն. 
շոկոլադ եւ հրուշակեղեն. պաղպաղակ, սննդային 
սառույց, սառեցված աղանդեր. մեղր, մաթ. աղ, 
մանանեխ. քացախ, սոուսներ. համեմունք. ամո-
քանք. մթերքներ՝ հիմնականում պատրաստված 
վերը թվարկված ապրանքներից, ներառյալ պիցա, 
խորտիկներ եւ արագ պատրաստվող սնունդ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081170 (111) 14521
(220) 31.10.2008 (151) 25.08.2009
 (181) 31.10.2018
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 

“Նատուր Պրոդուկտ Ինտերնեշնլ” , RU
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր եւ կապույտ

գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

հարբուխի կանխարգելման եւ բուժման համար։

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20081290 (111) 14522

(220) 02.12.2008 (151) 25.08.2009

 (181) 02.12.2018

(730) “Ավեա” ՍՊԸ, Երեւան, Ահարոնյան 12/1, AM
(540) 

(511) (510)

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

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

 4917   30.07.2019  “Երեւանի գարեջուր” ՓԲԸ, Երեւան, Ծովակալ Իսակովի պող. 8, 

       Հայաստան, AM

4918   30.07.2019  “Երեւանի գարեջուր” ՓԲԸ, Երեւան, Ծովակալ Իսակովի պող. 8,

       Հայաստան, AM

5180   19.08.2019  Անհատ ձեռնարկատեր Սիմոն Պողոսյան, Երեւան, Թավրիզյան

       46, AM

5181   19.08.2019  Անհատ ձեռնարկատեր Սիմոն Պողոսյան, Երեւան, Թավրիզյան

       46, AM

5182   19.08.2019  Անհատ ձեռնարկատեր Սիմոն Պողոսյան, Երեւան, Թավրիզյան 

       46, AM

5249   27.05.2019  Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

5250   01.06.2019  Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

5252   21.06.2019  Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

5254   01.07.2019  Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

5255   01.07.2019  Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

5256   01.07.2019  Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

5257   01.07.2019  Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

5258   01.07.2019  Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

5259   02.07.2019  Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

5260   02.07.2019  Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

5261   02.07.2019  Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

5262   02.07.2019  Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

5263   02.07.2019  Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

5264   21.07.2019  Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

5309   17.06.2019  Դյո Բոյա Ֆաբրիքալարի Սանայի Վե Թիքարեթ Անոնիմ 

       Շիրքեթի, TR

5346   05.08.2019  Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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5347   05.08.2019  Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

5348   05.08.2019  Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

5349   05.08.2019  Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

5350   05.08.2019  Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE

5353   19.07.2019  Շիսեիդո Քամփնի, ԼԹԴ., JP

5402   17.06.2019  Դուրմուշ Յաշար վե Օյուլարը Բոյա, Վերնիք վե Րեչինե 

       Ֆաբրիքալարը Անոնիմ  Շիրքեթի, TR

5472   09.08.2019  Քրաֆթ Ֆուդզ Գլոբալ Բրենդս ԼԼՔ, US

5506   10.08.2019  Ինդեւքոու Լիմիթիդ,  VG 

5507   10.08.2019  Ինդեւքոու Լիմիթիդ,  VG

5508   10.08.2019  Ինդեւքոու Լիմիթիդ,  VG

5509   10.08.2019  Ինդեւքոու Լիմիթիդ,  VG

5510   10.08.2019  Ինդեւքոու Լիմիթիդ,  VG

5606   03.09.2019  Գարդսմարք, ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

5666   10.08.2019  Ինդեւքոու Լիմիթիդ,  VG

5777   10.08.2019  Ինդեւքոու Լիմիթիդ,  VG

5778   10.08.2019  Ինդեւքոու Լիմիթիդ,  VG

5780   18.01.2020  “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” ՍՊԸ, ք. Մասիս,

       Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

5848   25.11.2019  Իմփերիըլ Թբեքոու  Լիմիթիդ, GB

5863   11.06.2019  Տետրա Լավլ Հոլդինգս ընդ Ֆայնանս Ս.Ա., CH

5864   30.11.2019  Էջիլենթ Թեքնոլըջիզ, Ինք., US

5865   30.11.2019  Էջիլենթ Թեքնոլըջիզ, Ինք., US

5870   20.01.2020  Մասթրքարդ Ինթերնեյշնլ  Ինքորփորեյթիդ, US

5871   20.01.2020  Մասթրքարդ Ինթերնեյշնլ  Ինքորփորեյթիդ, US

5872   20.01.2020  Մասթրքարդ Ինթերնեյշնլ  Ինքորփորեյթիդ, US

5873   24.01.2020  Ն.Վ. Սումաթրա Թբեքոու Թրեյդինգ Քամփնի, ID

5874   07.02.2020  Ն.Վ. Սումաթրա Թբեքոու Թրեյդինգ Քամփնի, ID

5992   11.06.2019  Տետրա Լավլ Հոլդինգս ընդ Ֆայնանս Ս.Ա., CH

6143   11.06.2019  Տետրա Լավլ Հոլդինգս ընդ Ֆայնանս Ս.Ա., CH

6224   20.10.2019  Դը Բլեք ընդ Դեքր Քորփորեյշն, Մերիլենդի նահանգ, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01M 7/00 2320 A

A24F 27/00 2321 A

B24D 17/00 2322 A

C07D 491/00 2323 A

 06-03       215 S  

 12-16       216 S

 12-16       217 S

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Վկայագրի 
համարը

Номер 
свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

A47G 19/00 170 U
A61B 5/02 171 U
E06B 3/00 172 U
G01R 13/00 173 U

ՄԱԴ

МПК

Արտոնագրի 
համարը

Номер 
 патента

C07D 498/00 2323 A

C07D 507/00 2323 A

C25C 7/00 2324 A

E04B 1/00 2325 A

E04B 2/00 2325 A

E04C 2/00 2326 A

F02M 31/00 2327 A

F26B 3/02 2328 A

G05D 7/00 2329 A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի եւ ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 եւ լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No  883

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 3349, 11362, 11363, 11364

73 (1) Զիջող  Քրայսլեր ԼԼՔ 

CHRYSLER LLC, 1000 Chrysler Drive City of Auburn 
Hills, Michigan 48326-2766,  U.S.A., US

73 (2) Ստացող   Նյու Քարքոու Էքուիզիշըն ԼԼՔ

NEW CARCO ACQUISITION LLC, 1000 Chrysler 
Drive City of Auburn Hills, State of Michigan 48326, 
U.S.A., US

Փոխանցվող իրավունքները    ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը       Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           31.08.2009

                  ______________________ 

Գրանցում No  884

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական  No 5506, 5507, 5508, 5509, 
5510, 5666, 5777, 5778

73 (1) Զիջող   Ինդասթրիըլ Դիվելփմնթ Քամփնի 
Ինդեւքոու Ս.Ա.Ր.Լ.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY INDEVCO 
S.A.R.L., P.O. Box 11-2354, Beirut, Lebanon, LB

73 (2) Ստացող   Ինդեւքոու Լիմիթիդ

INDEVCO LIMITED, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands, VG

Փոխանցվող իրավունքները    ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը       Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           31.08.2009

______________________

Գրանցում No   885

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 10559

73 (1) Զիջող   Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետ-
ստվեննոստյու “Ուպրավլյայուշչայա կոմպանիա 
“Եվրոսետ”

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVET-
STVENNOSTYU “UPRAVLYAYUSHCHAYA 
KOMPANIYA “EVROSET”, 127015, Moscow, 
Bumazhny proezd 14, building 2, RU

73 (2) Ստացող   Ալդեմոն Թեքնոլոջիս Լիմիթիդ

ALDEMON TECHNOLOGIES LIMITED, 2-4 Arch. 
Makariou III Avenue, Capital Center, 9th Floor, 1065 
Nicosia, Cyprus, CY

Փոխանցվող իրավունքները    ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը       Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           01.09.2009
______________________

Գրանցում No  886

Ապրանքային նշանի լիցենզ

(11) Վկայական No 12970

73 (1) Լիցենզատու    “Ինվեստալկո” ՍՊԸ

Երեւան, Ռոստովյան 15, բն.17, AM

73 (2) Լիցենզառու   “Միկա-Հադրութ” ՓԲԸ

ԼՂՀ, Հադրութ, Ա. Մկրտչյան 4, AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը        01.09.2014

Գործողության տարածքը       Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է 01.09.2009

______________________
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Գրանցում No      887

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 11961, 13930, 13931

73 (1) Զիջող  Անհատ ձեռնարկատեր Պողոս 
Փլավչյան,  Երեւան, Մ. Բաղրամյան 62, բն. 40, AM

73 (2) Ստացող   Ջուլիետտա Սահակյան, 
Երեւան, Մ. Բաղրամյան 62, բն. 40, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը       Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է 01.09.2009
______________________

 

Գրանցում No   888

Ապրանքային նշանի լիցենզ

(11) Վկայական No    IR 820302

73 (1) Լիցենզատու    Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ 
Օտվետստվեննոստյու “Թեզ Տուր”

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVET-
STVENNOSTYU  “TEZ TUR “
Korp. 4, d. 91, Leninsky Prospekt RU-117313 
Moskva, RU

73 (2) Լիցենզառու   “Տեզ Տուր Ար” ՍՊԸ

Երեւան, Մոսկովյան փող., տուն 31, AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը       30.09.2013

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           02.09.2009

______________________

Գրանցում No  889

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 10560

73 (1) Զիջող    Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետ-
ստվեննոստյու “Ուպրավլյայուշչայա կոմպանիա 
“Եվրոսետ”

O B S H C H E S T V O  S  O G R A N I C H E N N O Y 
OTVETSTVENNOSTYU “UPRAVLYAYUSHCHAYA 
KOMPANIYA “EVROSET”, 127015, Moscow, 
Bumazhny proezd 14, building 2, RU

73 (2) Ստացող   Ալդեմոն Թեքնոլոջիս Լիմիթիդ

ALDEMON TECHNOLOGIES LIMITED, 2-4 Arch. 
Makariou III Avenue, Capital Center, 9th Floor, 1065 
Nicosia, Cyprus, CY

Փոխանցվող իրավունքները    ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը       Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           02.09.2009

______________________

Գրանցում No   890

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  8434
73 (1) Զիջող    “Դենտալ Գոլդ - Մ” ՍՊԸ

Երեւան, Խանջյան 31, բն. 1, AM

73 (2) Ստացող   “Սլավէքս” ՍՊԸ, Երեւան, Կոմիտաս
36, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի  

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           03.09.2009

______________________

Գրանցում No  891

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No   10790, 10860
73 (1) Զիջող   Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետ-
ստվեննոստյու “Լակոնիա 
O B S H C H E S T V O  S  O G R A N I C H E N N O Y 
OTVETSTVENNOSTYU  “LAKONIYA XXI”,
109052, g. Moscow, Automobilni pr., dom. 10, RU

73 (2) Ստացող   Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտ-
վետստվեննոստյու “Տորգովայա Կոմպանիա “Լա-
կոնիա”

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVET-
STVENNOSTYU “TORGOVAYA COMPANIA 
“LAKONIYA”,142050, Moscowskaya Obl., g. Domo-
dedovo, Mkr. Belie Stolbi, ul. Stancionnaya, dom. 3, RU

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           03.09.2009

______________________
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Գրանցում No 892

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 1121
73 (1) Զիջող   Ըդվանսթ Իլասթոմեր Սիսթեմզ, 
Լ.Փ., Դելավերի նահանգ

ADVANCED ELASTOMER SYSTEMS, L.P., a 
Delaware corporation, 388 South Main Street, Akron, 
Ohio, U.S.A., US

73 (2) Ստացող    Էքսոն Մոբիլ Քորփորեյշն, Նյու 
Ջերսիի նահանգ

EXXON MOBIL CORPORATION, State of New Jersey, 
5959 Las Colinas Blvd, Irving, Texas 75039-2298, 
U.S.A., US

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          03.09.2009

______________________

 

Գրանցում No   893

Ապրանքային նշանի լիցենզ

(11) Վկայական No 528, 529, 530, 531, 534
73 (1) Լիցենզատու  Քրաֆթ Ֆուդզ Գլոբալ Բրենդս 
ԼԼՔ

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, Three Lakes 
Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A., US

73 (2) Լիցենզառու   ՕՕՕ “Քրաֆթ Ֆուդզ Ռուս”

ՕՕՕ “KRAFT FOODS RUS”, 10, ul. Franz Stollwercka, 
Petushinsky  r-n, Vladimirskaya obl., Pokrov, 601123, 
Russia, RU

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը       անժամկետ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          08.09.2009

______________________

Գրանցում No  894

Ապրանքային նշանի լիցենզ

(11) Վկայական No  9433
73 (1) Լիցենզատու  Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտ-
վետստվեննոստյու  “Պառլամենտ Դիսթրիբյուշն “

OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVET-
STVENNOSTYU “PARLIAMENT DISTRIBUTION”, 
143956, Rossia, Moskovskaya  oblast, g. Balashikha, 
mikrorayon Saltikova, ul. Popovka, vladeniye 

73 (2) Լիցենզառու   Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո  Ֆիրմա “Ուրոժայ”

ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO FIRMA 
“UROZHAY”, 143956, Rossia, Moskovskaya oblast, 
g. Balashikha, mikrorayon Saltikovka, ul. Popovka, 
vladenie 5, RU

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը      31.12.2009

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           09.09.2009

______________________

Գրանցում No   895

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 14034
73 (1) Զիջող “Սուվրա” ՍՊԸ,  Երեւան, Մոսկովյան 
8, բն. 3, AM

73 (2) Ստացող   “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական 
ՀՁ ՍՊԸ,  Երեւան, Մասիսի 31, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը       Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           11.09.2009

______________________

Գրանցում No  896

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No   9638, 9639
73 (1) Զիջող   “Լոյալ ալկո” ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 4-
րդ փող. տուն 9ա, AM

73 (2) Ստացող   “Շառուդա” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Մ. 
Խորենացու 152, AM
Փոխանցվող իրավունքները    ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          15.09.2009

______________________
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Գրանցում No   897

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  3048

73 (1) Զիջող  ՎՍՄ Գրուփ ԱԲ

VSM GROUP AB, Drottninggatan 2, SE-56184 
Huskvarna, Sweden,

73 (2) Ստացող   ՔՍԻՆ Լյուքսեմբուրգ II, Ս.ԱՌ.Լ.

KSIN LUXEMBOURG II, S.AR.L., 1,  rue des Glacis, 
L-1628, LUXEMBOURG, LU

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           18.09.2009
______________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата прекращения 
действия 

  527  26.03.2009

  764  07.03.2009

1646  10.03.2009

1860  07.04.2009

1861  07.04.2009

1871  28.03.2009

1883  05.04.2009

1904  07.04.2009

1905  07.04.2009

1954 08.12.2008

2030 12.03.2009

2044 16.04.2009

2074 06.03.2009

2124 26.12.2008

2141 03.04.2009

2158 15.04.2009

2162 16.04.2009

2168 21.03.2009

2170 12.03.2009

2172 17.03.2009

2178 03.04.2009

2179 14.03.2009

2184 20.03.2009

2199 31.03.2009

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

  130U  16.01.2009

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի 
համարը

Номер 
патента
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանների գրանցման գործողությունը վաղաժամկետ 

դադարեցնելու մասին

Сведения
о досрочном прекращении действия регистрации товарных знаков

13984       04.08.2009  

14403      25.09.2009

14405      25.09.2009

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի 
համարը

Номер 
достоверения

Տեղեկություններ 
Օգտակար մոդելի արտոնագրերի գործողության վերականգնման  մասին

Сведения
о восстановлении действия патентов на полезные модели

№ Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմումի
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնման թվականը

 Дата восстановления 
действия патента 

1. 132U 17.09.2009 22.09.2009



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента

13 код вида документа

 A патент на изобретение

 В заключение о патентоспособности

21 номер заявки

22 дата подачи заявки

23 дата выставочного приоритета 

31 номер приоритетной заявки

32 дата подачи приоритетной заявки

33 код страны подачи приоритетной заявки

45 дата публикации сведений о патенте

51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)

54 название изобретения

56 источники информации 

57 реферат или формула изобретения

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

 данная заявка

71 заявитель, код страны

72 автор (ы), код страны

73 патентообладатель, адрес, код страны

74 патентный поверенный

85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)

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

(51) (2009)  (11) 2320 (13) A
A01M 7/00

(21) AM20090046 (22) 28.04.2009
(45) 26.10.2009
(71) “Государственный аграрный университет 
Армении“ государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Даниел Петросян (AM), Самвел Оганесян (AM), 
Рафаел Оганесян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении“ государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Ручной опрыскиватель
(57) Изобретение относится к сельхозяйственной 
технике, в частности, к устройствам для борьбы 
с болезнями и повреждениями культурных рас-
тений.

Опрыскиватель содержащит бак с ремнем, 
гибкий шланг, присоединенный к нижней части 
бака, и штангу. На одном конце штанги шарнирно 
установлен микроэлектродвигатель, на валу кото-
рого закреплен распылитель, а другом- рукоятка 
и выключатель.

Упрощается конструкция, повышаются на-
дежность и удобство использования, 1 ил..

_____________________

(51) (2009)  (11) 2321 (13) A
A24F 27/00

(21) AM20090040 (22) 20.04.2009
(45) 26.10.2009
(71) Сусанна Оганян (AM), Гаяне Варданян (AM)
(72) Сусанна Оганян (AM), Гаяне Варданян (AM)
(73) Сусанна Оганян, 0010, Ереван,Туманян 11ф, 
кв.56 (AM), Гаяне Варданян, 0010, Ереван, Амирян 
8, кв.16 (AM)
(54) Спичечная коробка

(57) Изобретение относится к производству 
спичек, в частности, к конструкции спичечной 
коробки.

Коробка состоит из наружной и внутренней 
частей, выполненных в виде параллелепипеда. 
Внутренняя часть выдвижная и размещена в 
наружной. На дне внутренней части выполнены 

четыре одинаковых эллипсовидных сквозных 
отверстия, которые попарно размещены по краям 
противоположных узких боков. На дне внутренней 

части коробки размещена с возможностью сво-

бодного движения двуслойная монолитная про-

кладка, верхний слой которой изготовлен из гигро-

скопичного материала, а нижний – гладкий слой 

из трудно возгораемого материала. 

Расширяются функциональные возможности 

коробки, повышается удобство пользования, 5 ил.
_____________________

(51) (2009)  (11) 2322 (13) A

B24D 17/00

(21) AM20090033 (22) 16.04.2009

(45) 26.10.2009

(71) Арман Оганесян (AM)

(72) Арман Оганесян (AM)

(73) Арман Оганесян, 0015, Ереван, Григор Луса-

ворич 12, кв. 2а (AM)

(54) Абразивный интрумент

(57) Изобретение относится к абразивному интру-

ментостроению, в частности, к шлифовальным 

и режущим инструментам с применением орга-

нических связующих.

Абразивный интрумент осуществлен в виде 

бруса, содержит цилиндрическую металлическую 

хвостовую часть, осевое отверстие которой 

соответствует поперечному сечению бруса. 

Брус может быть сплошным или с осевым отвер-

стием. Поперечное сечение бруса может быть 

квадратным или звездообразным.

Расширяются функциональные возможности 

инструмента, упрощается конструкция, 4 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2323 (13) A 

C07D 491/00

C07D 498/00

C07D 507/00
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(21) AM20080239 (22) 29.12.2008
(45) 26.10.2009
(71) “Ереванский государственный университет“ 
государственная некоммерческая организация (AM)
(72) Аида Аветисян (AM), Лусине Карапетян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет“ 
государственная некоммерческая организация, 
0025, Ереван, Алек Манукян 1 (AM)
(54) Способ получения 1,1,5-триметилфуро[3,4-
c]пиридин-3,4 (1H,5H)-диона (серпежина)
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к способам получения 
1,1,5- триметилфуро[3,4-c]пиридин-3,4(1H,5H)-
диона (серпежина) и может найти применение в 
медицине.

3-гидрокси-3-метил-2-бутанон подвергают 
взаимодействию с метиламидом циануксусной 
кислоты, процесс проводят в присутствии 
метилата натрия в среде абсолютного метанола 
при температуре 35-45°C в течение 5 часов. 
Полученный 2-имино-3-(N-метил)карбамоил-
4,5,5-триметил-2,5-дигидрофуран подвергают 
взаимодействию с N,N-диметилформамид диме-
тилацеталем в среде бензола при кипячении в 
течение 30-35 часов. Полученный 1,1- триметил-
3-иминофуро[3,4-c]пиридин-4(5H)–он подвергают 
гидролизу в разбавленном солянокислом растворе 
при температуре 85-90°C в течение 3 часов.

Упрощается способ, повышается выход 
продукта.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2324 (13) A
C25C 7/00

(21) AM20090005 (22) 22.01.2009
(45) 26.10.2009
(71) Сергей Сагарунян (AM)
(72) Сергей Сагарунян (AM), Алис Сагарунян (AM)
(73) Сергей Сагарунян, 0051, Ереван, Грибоедов 
3, кв.33 (AM)
(54) Электролизер для очистки гидроксида алю-
миния от ионов натрия
(57) Изобретение относится к цветной металлургии, 
в частности, к устройствам по очистке гидроксида 
и оксида алюминия от соединений натрия.

Электролизер состоит из ёмкости для электро-
лита, в которой установлены две раздельные 

камеры, содержащие катод и анод. Ёмкость для 
электролита, сетчатой перегородкой и филь-
тровальной тканью, разделена на верхнюю – 
анодную и нижнюю – катодную камеры, где 
соответственно установлены анод и катод. В 
анодной камере установлена мешалка, лопасти 
которой расположены между анодом и сетчатой 
перегородкой, а её вертикальная ось проходит 
через отверстие в центре анода. В нижней части 
ёмкости имеется вентиль, к которому подсоединен 
гибкий шланг с двумя концами, один из которых 
свободен, а другой – подключен к вакуумному 
насосу.

Осуществляется более глубокая очистка 
гидроксида и оксида алюминия от ионов и соеди-
нений натрия, 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2325 (13) A 
E04B 2/00
E04B 1/00

(21) AM20090032 (22) 16.04.2009
(45) 26.10.2009
(71) ООО “Индастриал Текнолоджиз Ко“ (AM)
(72) Хачик Хачикян (AM)
(73) ООО “Индастриал Текнолоджиз Ко“, 0018, 
Ереван, Хоренаци 28 (AM)
(54) Строительная панель и способ ее изготов-
ления
(57)Строительная панель состоит из металли-
ческого каркаса и формирующего внешнюю 
поверхность каркаса наполнителя. Металличес-
кий  каркас содержит металлические сетки, 
являющиеся связными сооружениями. Первая 
и вторая составляющие сеток протянуты по 
продольной оси каркаса и связаны с помощью 
третьей составляющей, которая содержит один 
или несколько отрезков.

Согласно способу изготовления панели 
металлические сетки устанавливают в форме, 
начинают заранее расширенным и высушен-
ным наполнителем. Нагревают форму, давая 
возможность вязкому наполнителю захватывать 
свободные пространства формы. С целью 
затвердевания наполнителя и снятия готовой 
панели из формы охлаждают форму. Составляющие 
сетки панели соединяются друг с другом только с 
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помощью затвердевшего в форме наполнителя.
Упрощаются конструкция металлического 

каркаса и способ его изготовления, понижается 
себестоимость, 2 н. п. ф., 12 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2326 (13) A
E04C 2/00

(21) AM20090082 (22) 01.07.2009
(45) 26.10.2009
(71) Масис Арутюнян (AM)
(72) Масис Арутюнян (AM)
(73) Масис Арутюнян, 3114, Гюмри, Лазои 75 (AM)
(54) Плита перегородочная
(57) Изобретение относится к строительству.

Плита имеет установленный в ее центральной 
части вкладыш из пенопласта, который со всех 
сторон покрыт слоем гипса.

Уменьшается объем плиты, улучшаются ее 
тепло- и звукоизоляционные свойства, 3 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2327 (13) A
F02M 31/00

(21) AM20090053 (22) 14.05.2009
(45) 26.10.2009
(71) Генрик Саргсян (AM), Арам Мазманян (AM), 

Лиана Хачатрян (AM)

(72) Генрик Саргсян (AM), Арам Мазманян (AM), 

Лиана Хачатрян (AM)

(73) Генрик Саргсян, 0033, Ереван, Кюулпенкян 

43, кв 99 (AM), Арам Мазманян, 0011, Ереван, 
Норк 34 (AM), Лиана Хачатрян, 0037, Ереван, 35-
я ул. Арабкира 2/2 (AM)
(54) Система питания карбюраторного дви-

гателя внутреннего сгорания

(57) Система имеет впускной трубопровод, 

диспергирующую камеру, воздушный фильтр, 

соединенное с эмульсионной емкостью дозирующей 

системы эмульсирующее устройство, топливный 

жиклер, сообщенный с поплавковой камерой и, 

соединенные с внутренней полостью воздушного 

фильтра воздушные жиклеры. Диспергирующая 

камера содержит установленную с возможностью 

свободного вращения ось и установленную в 

средней части камеры перегородку с ворон-

кообразным отверстием, образующую две полости. 

В ближней к кабюратору полости находятся 

закрепленные на оси под разными углами 

лопасти, а в другой- подпружиненное возду-

ходувное колесо, которое с зазором введено в 

воронкообразное отверстие перегородки. Воздуш-

ный фильтр с диспергирующей камерой связан 

своей центральной нижней частью.

Увеличиваются количество и давление 

поступающего воздуха, обеспечивается полнота 

сгорания топлива, 1 ил..
_____________________

(51) (2009)  (11) 2328 (13) A

F26B 3/02

(21) AM20090069 (22) 11.06.2009

(45) 26.10.2009

(71) Вардгес Григорян (AM), Назели Галстян (AM), 
Ваан Григорян (AM)
(72) Вардгес Григорян (AM), Назели Галстян (AM), 
Ваан Григорян (AM)
(73) Вардгес Григорян, 0002, Ереван, Маштоц 

27а, кв.30 (AM), Назели Галстян, 0079, Ереван, 

Галшоян 12, кв.110 (AM), Ваан Григорян, 0002, 

Ереван, Маштоц 27а, кв.6 (AM)

(54) Солнечная камера для обработки бетонных 
конструкций

(57) Изобретение относится к области строительства 

и может быть использовано при изготовлении 

конструкций из бетона и железобетона.

Солнечная камера для обработки бетонных 

конструкций состоит из несущих бетонных 
стен, которые сверху герметично покрыты 1-
6 слоями светопроницаемой пленки. Слои уло-
жены относительно друг друга с расстоянием 

1,5-2 см между ними. Бетон несущих стен тепло-

изоляционный. Внутренняя поверхность несу-

щих стен покрыта отражающим зеркальным 

материалом.

Обеспечивается полное использование энер-

гии проникающих лучей солнца, повышается эф-

фективность упрочнения конструкций, 1 ил.
_____________________
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(51) (2009)  (11) 2329 (13) A
G05D 7/00

(21) AM20090071 (22) 12.06.2009
(45) 26.10.2009
(71) “Государственный аграрный университет 
Армении“ государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Степан Маркарян (AM), Армен Маркарян 
(AM), Геворк Даниелян (AM), Оганес Акопян (AM), 
Тереза Арутюнян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении“ государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Устройство регулирования расхода жид-
кости

(57) Изобретение относится к гидравлическим 
устройствам.

Ко дну бака прикреплен сообщающийся с ним 
корпус, в котором размещен цилиндр, имеющий 
сквозные отверстия. В цилиндре установлен 
ползун, который посредством натянутого на бара-
бан гибкого троса связан с поплавком. Цилиндр 
своей нижней частью сообщен с водосливным 
трубопроводом бака. При понижении уровня 
жидкости в баке поплавок опускается, поднимая 
ползун, и жидкость из корпуса через отверстия 
цилиндра поступает в водосливной трубопровод.

Обеспечивается автоматическое регулиро-
вание расхода жидкости, 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) 170 (13) U
A47G 19/00

(21) AM20090066U (22) 05.06.2009
(45) 26.10.2009
(71) Арсен Аветисян (AM)
(72) Арсен Аветисян (AM)
(73) Арсен Аветисян, 0022, Ереван, 1-ый микро-
район Аван-Аринджа 1/1, кв. 2 (AM)
(54) Ложка для заварки (варианты)
(57) Ложка содержит водопроницаемую ем-
кость, установленные по продольной оси ложки 
ручку и сплошную емкость, которая с помощью 
шейки прикреплена к водопроницаемой ем-
кости. Водопроницаемая емкость содержит водо-
проницаемую крышку.

Во втором варианте осуществления ручка 
выполнена в виде полого стержня, в котором 
установлен поршень. Длина штока поршня пре-
вышает длину ручки.

Расширяются функциональные возможности 
ложки, повышается эффективнось использования, 
2 н. п. ф., 2 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 171 (13) U
A61B 5/02

(21) AM20090081U (22) 30.06.2009
(45) 26.10.2009
(71) Беник Арутюнян (AM), Гагик Марджанян (AM)
(72) Беник Арутюнян (AM), Гагик Марджанян (AM)
(73) Беник Арутюнян, 0010, Ереван, Налбандян 
17, кв.22 (AM), Гагик Марджанян, 0037, Ереван, 
39-ая ул. Арабкира 2/1, кв.36 (AM)
(54) Способ определения функционального 
состояния адаптации организма человека и 
динамики его изменения
(57) Полезная модель относится к медицине и 
может быть использована для численной оценки 
уровня функционального состояния адаптации, 
как интегрального показателя адаптационных 
возможностей целостного организма.

На основании данных состояния сердечно-
сосудистой системы (измерения частоты пульса, 
систолического и диастолического артериаль-
ного давления), данных антропометрии (роста и 
массы тела) и учитывая возраст, на основании 
предлагаемого математического описания опре-

деляют значение функционального состояния 
адаптации (сопротивляемости) организма для 
данного возраста, отклонение его от оптимального 
значения для данного возраста и динамику его 
изменения за фиксированный период времени.

Способ позволяет получить субъективную 
оценку сопротивляемости организма человека.

_____________________

(51) (2009)  (11) 172 (13) U
E06B 3/00

(21) AM20090080U (22) 30.06.2009
(45) 26.10.2009
(71) ООО “Мурад-сар” (AM)
(72) Вилик Ахвердян (AM)
(73) ООО “Мурад-сар” (AM)
(54) Комплект профилей для сборки оконных и 
дверных конструкций
(57) Комплект содержит по крайней мере один 
профиль, образующий коробку, и/или по крайней 
мере один профиль, образующий створку, и/или 
один профиль, образующий импост. Все профили 
трехкамерные, состоят из передней, средней и 
задней камер. Передняя камера дренажная, в 
средней камере установлен элемент жесткости. 
Все внутренние перегородки передней камеры 
профилей горизонтальные. Передняя камера 
профиля оконной створки содержит два отсека, 
разделенные перегородкой, а передняя камера 
профиля импоста - три отсека, разделенные 
перегородками. Стенка между передней и средней 
камерами оконных профилей вертикальная. 
Элемент жесткости, расположенный в средней 
камере оконных профилей, П-образный, при этом 
в профилях коробки и импоста он расположен 
открытой стороной к передней камере. Верхний 
паз задней камеры профиля коробки прямо-
угольный. В нижнем выступе задней камеры 
профиля створки выполнены два изолированных 
друг от друга продольных паза. Нижний паз 
прямоугольный и расположен смежно с пазом 
для дополнительного соединения. В верхнем пазе 
установлен дополнительный элемент жесткости.

Расширяются возможности комбинирования 
профилей, упрощается конструкция профилей, 
уменьшаются затраты, 6 ил.
(74) А. Петросян

_____________________
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(51) (2009)  (11) 173 (13) U
G01R 13/00

(21) AM20090044U (22) 23.04.2009
(45) 26.10.2009
(71) Левон Мурадян (AM)
(72) Левон Мурадян (AM), Тигран Мансурян 
(AM), Арам Зейтунян (AM), Мери Калашян (AM), 
Гарегин Есаян (AM), Фредерик Лурадур (FR), Алан 
Бертелеми (FR)
(73) Левон Мурадян, 0025, Ереван, Чаренц 44, 
кв. 25 (AM)
(54) Сверхбыстрый оптический осциллограф
(57) Предложенное решение относится к регис-
трации ультракоротких импульсов и может найти 

применение в сверхбыстрой оптике, лазерной 
физике, спектроскопии сверхбыстрых процессов, 
фемтохимии и фемтобиологии, оптической связи 
и подобных областях.

Схема сверхбыстрого оптического осцилло-
графа основана на регистрации суммарной 
частоты спектра нелинейного взаимодействия 
частей излучения, параллельно прошедших диспер-
сионную линию задержки и среду с кубической 
нелинейностью.

Устройство позволяет без аберраций осу-
ществить регистрацию огибающей фемтосекундных 
импульсов, 1ил.

_____________________



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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(51) 06-03 (11) 215  (13) S

(21) 20090017  (22) 22.05.2009

(71) ООО “Ваван”, г. Ереван, ул. Абовяна 15 (AM)

(72) Вардан Варданян (AM), Эдуард Ванескегян (AM)

(73) ООО “Ваван”, г. Ереван, Абовяна 15 (AM)

(54) Стол (4 варианта)

(55)*

_____________________

(51) 12-16 (11) 216 (13) S

(21) 20090001  (22) 14.01.2009

(71) АВЛ ЛИСТ ГМБГ (AT)

(72) Ф. Хеленбранд (DE)

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(73) АВЛ ЛИСТ ГМБГ (AT)

(74) А. Галоян

(54) Внутренняя боковая часть кабины трактора

(55)*

_____________________

(51) 12-16 (11) 217 (13) S

(21) 20080017  (22) 02.12.2008

(71) АВЛ ЛИСТ ГМБГ (AT)

(72) Ф. Гелебранд (DE)

(73) АВЛ ЛИСТ ГМБГ (AT)

(74)  А. Галоян

(54) Пульт управления для трактора

(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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