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Գյուտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների

նույնականացման միջազգային կոդերը

ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 

 A1 Գյուտի հիմնական արտոնագիր

 A2 Գյուտի նախնական արտոնագիր

 B2 Նախնական արտոնագրով նախկինում պահպանված գյուտի 

  հիմնական արտոնագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ներկայացման թվականը

23 լրացուցիչ նյութերի ստացման թվականով որոշված առաջնություն

24 արտոնագրով վերապահված իրավունքների գործողության սկիզբը

31 առաջնային հայտի համարը

32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը

42 հայտը համընդհանուր ծանոթացման դնելու թվականը

44 գյուտի նախնական արտոնագրի մասին տեղեկությունների 

 հրապարակման թվականը

45 գյուտի հիմնական արտոնագրի մասին տեղեկությունների 

 հրապարակման թվականը

51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)

54 գյուտի անվանումը

56 տեղեկատվության աղբյուրներ

57 գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը

62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը եւ ստացման թվականը, 

 որից զատված է տվյալ հայտը

65 հայտին վերաբերող ավելի վաղ հրապարակված արտոնագրային 

 փաստաթղթի համարը

71 հայտատուն, երկրի կոդը

72 գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը

73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար

85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ 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) (2006)  (11) 2189 (13) A2
A01B 59/00 

(21) AM20080061 (22) 16.05.2008
(42) 01.07.2008
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային համա-
լսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակեր-
պություն (AM)
(72) Նորիկ Ավետիսի Բազիկյան (AM), Արամ 
Արսենի Հովհաննիսյան (AM), Սիմոն Մամբրեի 
Սիմոնյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային հա-
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմա-
կերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Տրակտորի կախովի համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
մեքենաշինությանը, մասնավորապես՝ տրակ-
տորների կախովի համակարգերին։

Տրակտորի իրանի վրա ստորին սռնու միջո-
ցով տեղակայված է երկու ստորին ձգաձող։ Հա-
մակարգը լրակազմված է տրակտորային ագրե-
գատի տատանումների մարման մեխանիզմով, 
որը կազմված է խաչաձև տեղակայված երկկողմ 
գործողության երկու հիդրոգլաններից, որոնց 
խոռոչները բարձր ճնշման խողովակաշարերով 
հաղորդակցված են պնևմակուտակիչների հետ։ 
Հիդրոգլանների իրանները հոդակապորեն 
միակցված են տրակտորի իրանին՝ ձգաձողերի
նկատմամբ տարբեր հարթություններում ամրա-
կցված կալունակներին, իսկ մխոցակոթերը հոդա-
կապորեն միակցված են ստորին ձգաձողերի
ծայրամասում ամրացված կալունակներին։

Ապահովվում է տրակտորային ագրեգատի 
լայնական տատանումների մարում, 2նկ.։

_____________________

(51) (2006)  (11) 2190 (13) A2
A01G 15/00

(21) AM20080093 (22) 19.06.2008
(42) 01.08.2008
(71) Սուրեն Ռոբերտի Հովսեփյան (AM)
(72) Սուրեն Ռոբերտի Հովսեփյան (AM)
(73) Սուրեն Ռոբերտի Հովսեփյան, 0014, Երևան, 
Կ.Ուլնեցու 72, բն.5 (AM)
(54) Հեռագործ կառավարվող հակակարկտային 
կայան

(57) Գյուտը վերաբերում է օդերևութաբանության 
բնագավառին, մասնավորապես՝ հակակարկտային 
համակարգերին և կարող է կիրառվել գյուղա-
տնտեսական տարածքները, անտառային զանգ-
վածները և այլ օբյեկտները կարկտից պաշտ-
պանելու համար։

Հեռագործ կառավարվող հակակարկտա-
յին կայանն ունի թնդանոթ, որին միացված են
վառոցքի և պրոպան գազով լցավորված գլա-
նանոթներ ներառող գազամատակարարման 
համակարգերը, էլեկտրասնուցման համակարգ, 
հեռագործ կառավարման վահանակ եւ վերա-
հսկման համակարգ։ Կայանը լրացուցիչ ունի պրո-
ցեսոր ներառող կարգավորման եւ հեռագործ ան-
վտանգության ազդանշանային համակարգ, որը 
ներառում է ներխուժման, գազի հոսակորստի, 
հակահրդեհային, էլեկտրոնային սարքերի արկղի 
դուռը բացելու և կայանի անսարքության դեպքում 
իրազեկման տվիչներ։

Կայանի աշխատանքի հիմքում դրված է 
պրոպան–բութան գազերի խառնուրդի պայթյու-
նից ստացված ուղղորդված ձայնային ալիքների 
ազդեցությունը մթնոլորտային երևույթների 
վրա։

Իջեցվում է կայանի ինքնարժեքը, բարձրա-
նում են աշխատանքի արդյունավետությունը և 
անվտանգությունը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2006)  (11) 2191 (13) A2
A44C 17/00

(21) AM20080048 (22) 25.04.2008
(42) 01.08.2008
(71) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM), Պարույր 
Վաչեի Սուլթանյան (AM)
(72) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM), Պարույր 
Վաչեի Սուլթանյան (AM)
(73) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան, 3102, Գյումրի, 
Սևյան 47, բն. 5 (AM), Պարույր Վաչեի Սուլթանյան, 
3100, Գյումրի, Բորյան 204/110 (AM)
(54) Ոսկերչական իրի ագուցարանում ներդիրի 
ամրակցման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է ոսկերչության բնա-
գավառին, մասնավորապես՝ ոսկերչության մեջ
օգտագործվող հարմարանքներին։
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Ոսկերչական իրի ագուցարանում ներդիրի 
ամրակցման սարքն ունի իրան՝ իրեն ամրա-
կցված Г–աձև բարձակով: Բարձակի վրա ան-
հրաժեշտ դիրքում սևեռման հնարավորությամբ 
տեղակայված է զսպանակած ուղղաձիգ ձող՝ 
ներդիրն ագուցարանի մեջ սևեռող սեղմիչով և 
ուղղաձիգ ձողի վրա հավաքված պարուրակա–
կոնական զույգով միաժամանակ աշխատող ու
ագուցարանի արտաքին մակերևույթի մետաղի
շերտը բոլոր կողմերից ներդրի վրա մղող գոր-
ծիքներով աշխատանքային գլխիկով։

Բարձրացվում է ճշտադրման հնարավո-
րությունը և ամրակցման հուսալիությունը, 5 նկ.։

_____________________

(51) (2006)  (11) 2192 (13) A2
B25B 5/00

(21) AM20080099 (22) 02.07.2008
(42) 01.08.2008
(71) Կարեն Վոլոդյայի Գասպարյան (AM), Պատ-
վական Ռուբենի Հախինյան (AM)
(72) Կարեն Վոլոդյայի Գասպարյան (AM), Պատ-
վական Ռուբենի Հախինյան (AM)
(73) Կարեն Վոլոդյայի Գասպարյան, 0035, Երևան, 
Լեփսիուսի 10ա, բն.18 (AM), Պատվական Ռուբենի 
Հախինյան, 0091, Երևան, Մ. Մելիքյան 13, բն. 
23 (AM)
(54) Ձողով սեղմիչ-ձգող գործիք
(57) Գյուտը վերաբերում է ձեռքի գործիքներին, 
մասնավորապես՝ ձողով սեղմիչ–ձգող գործիքնե-
րին, որոնք նախատեսված են դետալները սեղմելու
և այդ վիճակում պահելու համար։

Սեղմիչ–ձգող գործիքն ունի ձող, նրա երկու
ծայրերին սևեռակվելու և ապասևեռակվելու հնա-
րավորություն ունեցող անշարժ սեղմաշուրթի 
հանգույց և ձողի վրա սահելու և նրա վրա սևե-
ռակվելու հնարավորություն ունեցող, շարժական 
սեղմաշուրթը կրող շարժական սեղմաշուրթի 
հանգույց։

Անշարժ սեղմաշուրթի հանգույցն ունի իրան, 
նրա նկատմամբ դարձի հնարավորություն ունեցող 
և նշված իրանի նկատմամբ զսպանակված ան-
շարժ սեղմաշուրթ, որի վրա ամրակցված է ձողի 
վրա սևեռակման միջոցը։

Շարժական սեղմաշուրթի հանգույցն ունի 
շարժական սեղմաշուրթը կրող իրան, որին 
ամրակցված է հետևի բռնակը։ Իրանի խոռոչում 

տեղակայված են նրա նկատմամբ զսպանակված 
և ձողի վրա սահելու և նրա վրա սևեռակվելու 
հնարավորություն ունեցող շարժիչ լծակներ, իրանի 
առջևում տեղակայված են արգելակման լծակը և 
առջևի բռնակը, որն ունի իրանի նկատմամբ դարձի 
հնարավորություն և նախատեսված է շարժիչ 
լծակների հետ փոխազդելու և սեղմաշուրթերի 
միջև դետալը սեղմելու համար։

Բարձրացվում է գործիքի օգտագործման 
հարմարավետությունը, 6նկ.։

_____________________

(51) (2006)  (11) 2193 (13) A2
C02F 1/28

(21) AM20080108 (22) 11.07.2008
(42) 01.08.2008
(71) Գագիկ Հովհաննեսի Թորոսյան (AM), Վահան 
Արմենի Դավթյան (AM)
(72) Գագիկ Հովհաննեսի Թորոսյան (AM), Վահան 
Արմենի Դավթյան (AM), Սիրանուշ Հարությունի
Հարությունյան (AM)
(73) Գագիկ Հովհաննեսի Թորոսյան, 0001, Երևան, 
Սայաթ-Նովայի պող. 37, բն. 10 (AM), Վահան 
Արմենի Դավթյան, 0033, Երևան, Ա. Խաչատրյան 
21ա, բն. 41 (AM)
(54) Պեստիցիդներից հոսաջրերի մաքրման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ջրի մաքրման եղա-
նակներին և կարող է կիրառվել պեստիցիդներից 
հոսաջրերի մաքրման համար։ 

Պեստիցիդների կլանման համար ջրի մեջ
տեղադրում են սորբենտով զտիչ։ Զտիչն իրենից 
ներկայացնում է ցանցավոր ջրապատնեշ, որի 
ցանցերի միջև լցնում են սորբենտ։ Որպես սոր-
բենտ օգտագործում են ընկուզավոր և կորիզավոր 
բույսերի պտուղների մանրացված կեղևը։ Կլան-
ման գործընթացն իրկանացնում են 24 ժամվա 
ընթացքում։ 

Բարձրացվում է ջրի մաքրման արդյունա-
վետությունը։

_____________________

(51) (2006)  (11) 2194 (13) A2

C02F 1/28 
(21) AM20080107 (22) 11.07.2008

(42) 01.08.2008
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(71) Գագիկ Հովհաննեսի Թորոսյան (AM)

(72) Գագիկ Հովհաննեսի Թորոսյան (AM), Աիդա 

Ռազմիկի Ալեքսանյան (AM), Սիրանուշ Հարությունի 

Հարությունյան (AM)

(73) Գագիկ Հովհաննեսի Թորոսյան, 0001, Երևան, 

Սայաթ-Նովայի պող. 37, բն. 10 (AM)

(54) Անիլինից ջրային լուծույթի մաքրման 

եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է ջրի մաքրման եղա-

նակներին և կարող է կիրառվել անիլինից հոսա-

ջրերի մաքրման համար։

Ջուրը անիլինից մաքրելու համար ջրի 

մեջ ներմուծում են սորբենտ։ Որպես սորբենտ

օգտագործում են ընկուզավոր և կորիզավոր 

բույսերի պտուղների մանրացված կեղևը, ընդ 

որում կեղևը մանրացնում են մինչև 500–800մկմ, 

իսկ կլանման գործընթացն իրականացնում են 24 

ժամվա ընթացքում։

Արագացվում է ջրի մաքրման գործընթացը։

_____________________

(51) (2006)  (11) 2195 (13) A2

C04B 33/00

(21) AM20080069 (22) 02.06.2008

(42) 01.08.2008

(71) Միքայել Համամչյան (AM)

(72) Միքայել Համամչյան (AM)

(73) Միքայել Համամչյան, 0010, Երևան, Մարշալ 

Բաղրամյան պող. 62, բն. 60 (AM)

(54) Շինարարական աղյուսի ստացման եղանակ

(57) Կավից, քվարցային ավազից և կապակցող 

հավելանյութից՝ օսլայից, պատրաստում են չոր 

խառնուրդ, դրան ավելացնում նատրիումի հիդր-

օքսիդի 20%-անոց ջրային լուծույթ, ստացված 

բովախառնուրդը կաղապարում են և ենթարկում 

թրծման 960-1050°C ջերմաստիճանում 1,5 

ժամվա ընթացքում, ընդ որում քվարցային ավազի 

և կավի հարաբերակցությունը 2,33։1 է, չոր 

խառնուրդի և նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթի

հարաբերակցությունը 6,25։1 է։ 

Պարզեցվում է եղանակը, ստացվում են ցածր 

ջերմահաղորդություն և կշիռ ունեցող ամուր, 

ցրտա-, ջերմա- և քիմիապես կայուն աղյուսներ։

_____________________

(51) (2006)  (11) 2196 (13) A2
C09B 47/00
C09B 67/00

(21) AM20080062 (22) 19.05.2008
(42) 01.08.2008
(71) ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների 
ինստիտուտ (AM)
(72) Էդուարդ Շառոյան (AM), Արամ Մանուկյան (AM)
(73) ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտութունների 
ինստիտուտ (AM)
(54) Պղնձի ֆտալոցիանինի գունանյութերի 
ստացման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական ներկերին, 

մասնավորապես՝ ալֆա– և բետա– ձևերի պղնձի 

ֆտալոցիանինի գունանյութերի ստացման եղա-

նակներին։

Անմշակ պղնձի ֆտալոցիանինը խառնում 

են բյուրեղային յոդի հետ, ապա ստացված խառ-

նուրդը տաքացնում են 60–110°C ջերմաստի-

ճանում, մինչև պղնձի ֆտալոցիանինի ամորֆ

վիճակի անցնելը, որից հետո խառնուրդի ջերմ-

աստիճանը բարձրացնում են և պահում խառ-

նուրդը բարձրացրած ջերմաստիճանում, մինչև

յոդի գոլորշիների լրիվ հեռանալը և պղնձի 

ֆտալոցիանինի բյուրեղային վիճակի անցնելը։

Խառնուրդի ջերմաստիճանի բարձրացումը 
իրականացնում են մինչև 150 - 200°C՝ ալֆա– ձևի 
պղնձի ֆտալոցիանինի գունանյութի ստացման 
համար, մինչև 200 - 250°C՝ ալֆա– և բետա– 
պղնձի ֆտալոցիանինի գունանյութերի ստացման 
համար կամ մինչև 250 - 350°C՝ բետա– ձևի պղնձի 
ֆտալոցիանինի գունանյութի ստացման համար:

Պարզեցվում է եղանակը, ապահովվում դրա 
անվտանգությունը։
(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2006)  (11) 2197 (13) A2

C12G 3/00

(21) AM20080060 (22) 15.05.2008

(42) 01.08.2008

(71) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան (AM)

(72) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան (AM)

(73) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան, 0005, 

Երևան, Արցախի 1, բն. 32 (AM)
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(54) Ալկոհոլային խմիչք
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա-
բերությանը, մասնավորապես՝ ալկոհոլային 
խմիչքներին։

Ալկոհոլային խմիչքը ներառում է 96%-անոց
էթիլային սպիրտ, ջուր, վանիլին, ասպարտամ եւ 
«Կոկա-կոլայի» խտանյութ, բաղադրամասերի 
հետեւյալ հարաբերակցությամբ (կգ,լ/100 դալ). 96%-
անոց էթիլային սպիրտ՝ 104,0-208,0լ, ջուր՝ 789,0-
891,5լ, ասպարտամ՝ 0,2-0,3կգ, վանիլին՝ 0,125-
0,188կգ, «Կոկա-կոլայի» խտանյութ՝ 3,0 –4,5լ։ 

Բարձարցվում են ալկոհոլային խմիչքի
համային հատկությունները։

_____________________

(51) (2006)  (11) 2198 (13) A2 
E04H 9/02
E04B 1/19

(21) AM20080072 (22) 09.06.2008
(42) 01.08.2008
(71) «ՎՊԷԿՏԻ» ՓԲԸ (AM)
(72) Ալեքսանդր Հովհաննեսի Սահակյան (AM), 
Ռուբեն Հովհաննեսի Սահակյան (AM)
(73) «ՎՊԷԿՏԻ» ՓԲԸ, 0051, Երևան, Մամիկոնյանց
48 (AM)
(54) Համակցված կոնստրուկտիվ համակարգի 
շենք (տարբերակներ)
(57) Գյուտը վերաբերում է բազմահարկ շենքերի 
կառուցվածքային համակարգերին և կարող 
է կիրառվել տարբեր հողմաբեռնվածք և(կամ) 
սեյսմիկություն ունեցող գոտիներում կառուցվող
շենքերում։

Ըստ գյուտի առաջին տարբերակի, ծավա-
լատարածական ուղղաձիգ կրող կառուցատարրերի 
ապակենտրոն դասավորություն ունեցող շենքե-
րում կրող կառուցատարրերից յուրաքանչյուրը 
կազմված է միակտոր անխզովի միաձույլ բլոկ-
ների համախմբությունից, բլոկներն ունեն հար-
կի բարձրություն և լայնական հատվածքում առա-
ջացնում են փակ եզրագծով բջջավոր կառուցվածք, 
ընդ որում հարևան բլոկներն ունեն հարակից 
հարթություններ՝ ուղղաձիգ և հորիզոնական։

Ըստ գյուտի երկրորդ տարբերակի, կենտրո-
նական դիրք զբաղեցնող ծավալատարածական 
ուղղաձիգ կրող կառուցատարր ունեցող շենքերում 
այդ կառուցատարրը կազմված է միակտոր ան-
խզովի միաձույլ բլոկների համախմբությունից,

բլոկներն ունեն հարկի բարձրություն և լայնական 
հատվածքում առաջացնում են փակ եզրագծով 
բջջավոր կառուցվածք։

Ապահովվում է շենքերի կրող կառուցա-
տարրերի կոշտության սպեկտրի ընդլայնումը, 
ստեղծվում է տվյալ վայրի բնակլիմայական պայ-
մաններին համապատասխանող կառուցվածքի 
ընտրության հնարավորություն, 18 նկ.։

_____________________

(51) (2006)  (11) 2199 (13) A2
E05B 35/00

(21) AM20080038 (22) 31.03.2008
(42) 01.07.2008
(71) Ալբերտ Սրապիոնի Պողոսյան (AM)
(72) Ալբերտ Սրապիոնի Պողոսյան (AM)
(73) Ալբերտ Սրապիոնի Պողոսյան, 0088, Երևան, 
Շիրազի 20, բն. 30 (AM)
(54) Ներդրովի փականք
(57) Ներդրովի փականքն ունի իրան, իրանի 
մեջ տեղակայված նիգ, նիգը տեղափոխող
տարրեր և գլանային մեխանիզմ։ Նիգի վրա
հենված է մի ծայրամասում ելուստ ունեցող
զսպանակած տանող լծակ, որը մյուս ծայրամասով 
միակցված է պտտվելու հնարավորությամբ
տեղակայված և իրանին միակցված լծակին։
Տանող լծակն իր կենտրոնական հատվածամասում 
միջանկյալ լծակի միջոցով միակցված է բռնակի
միջոցով պտտվելու հնարավորություն ունեցող

լծակին։ Նիգի վրա կատարված է տանող լծակի 

ելուստի հետ համագործակցության հնարավորու-

թյամբ հանվածք։ Մեկ ծայրամասով նիգի վրա 

պտտվելու հնարավորությամբ ամրակցված է 

զսպանակած լծակ, որի երկրորդ ծայրամասի մեկ

կողմում արված է տանող լծակի ելուստի հետ 

համագործակցության հնարավորություն ունեցող 

ուղղանկյունաձև հանվածք, իսկ մյուս կողմում 

արված է իրանին ամրակցված զսպանակած 

հենարանային լծակի նիգը սևեռող ելուստի հետ 

համագործակցելու հնարավորություն ունեցող 

հարթ հատվածամաս։
Հնարավորություն է ստեղծվում ներդրովի 

փականքի նիգի տեղափոխման համար օգտա-
գործել քառակուսի կտրվածքով սռնի ունեցող 
բռնակներ, 2 նկ.։

_____________________
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(51) (2006)  (11) 2200 (13) A2

G01F 17/00

(21) AM20080065 (22) 26.05.2008

(42) 01.08.2008

(71) Վահե Ռուլեսի Թունյան (AM), Տիգրան 

Հայկազի Իսկոյան (AM)

(72) Վահե Ռուլեսի Թունյան (AM), Տիգրան 

Հայկազի Իսկոյան (AM)

(73) Վահե Ռուլեսի Թունյան, 0046, Երևան, 

Ս.Տարոնցի 3/67 (AM), Տիգրան Հայկազի Իսկոյան, 

0050, Երևան, Մայիսի 9-ի 49/11 (AM)

(54) Հիդրոհաղորդակի ճկուն տարրի ծավալի 

փոփոխությունը չափող սարք

(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը, 

մասնավորապես` արգելակային հիդրոհաղորդակի 

ճկուն տարրի ծավալի փոփոխությունը չափող 

սարքերին։ 

Սարքն ունի աշխատանքային հեղուկով լցված 

ուղղանկյունաձև հերմետիկ ռեզերվուար, որի 

հատակին և կողային պատերից մեկին ամրակցված

են փականներ, նշված կողային պատի հակադիր 

պատին ամրակցված է խողովակապտուկ, իսկ 

վերին պատին՝ ապակյա թափանցիկ չափիչ 

խողովակ, որի վրա կա սանդղակ։ Արգելակային 

հիդրոհաղորդակի ճկուն տարրը՝ խողովակը, 

տեղակայված է ռեզերվուարի մեջ, մի ծայրով

ամրակցված է արգելակային հեղուկի մատուցման 

խողովակապտուկին, մյուս ծայրով՝ կողային 

պատի փականին։

Ռեզերվուարի մեջ հատակին ամրակցված

փականի միջոցով լցնում են աշխատանքային՝

արգելակային հեղուկ մինչև չափիչ թափանցիկ

խողովակի սանդղակի առաջին նիշը։ Խողո-

վակապտուկով արգելակային հեղուկը ճնշման 

տակ մատուցվում է ճկուն խողովակ։ Կողային 

պատի փականն ապահովում է ճկուն խողովակում 

անհրաժեշտ ճնշումը։ Չափումը կատարում են 

անմիջապես ռեզերվուարի մեջ լցված հեղուկի

ծավալի փոփոխությամբ, որը երևում է ապակյա 

խողովակի սանդղակի վրա։

Բարձրացվում է չափման ճշգրտությունը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2006)  (11) 2201 (13) A2 

H02M 7/00

H02M 7/12

(21) AM20080105 (22) 09.07.2008

(42) 01.08.2008

(71) Հրայր Անտոնյան (AM), Վլադիմիր Մինյայլո (RU)

(72) Հրայր Անտոնյան (AM), Վլադիմիր Մինյայլո (RU)

(73) Հրայր Անտոնյան, 0063, Երևան, Սեբաստիայի 

30, բն. 19 (AM), Վլադիմիր Մինյայլո, 0033, Երևան, 

Կոմիտասի 1, բն. 92 (RU)

(54) Հաստատուն հոսանքի կոնվերտեր

(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրատեխնի-

կային, մասնավորապես՝ կոնվերտերներին և 

կարող է կիրառվել հաստատուն հոսանքը բարձ-

րացնող, նվազեցնող և կերպափոխող կերպա-

փոխիչներում։

Կոնվերտերն ունի սնման աղբյուր, երկու 

կիսահաղորդչային բանալիներ, որոնցից մեկը հզոր

է, երեք ինդուկտիվ կոճեր, երկու կոնդենսատոր-

ներ, որոնցից մեկը զտիչ է։ Ինդուկտիվ կոճերից 

երկուսը կապված են մագնիսական կապով, 

իսկ փաթույթների միացումը համաձայնեցված

է։ Սխեման կարող է ունենալ կամ զրոյական 

լարման կոմպարատոր և երկմուտքանի «Եվ» 

տրամաբանական տարր, որի մուտքերից մեկը

միացված է կոմպարատորի ելքին, մյուսը՝ հզոր 

կիսահաղորդչային բանալու մուտքին, կամ լարման 

իմպուլսի ձևավորիչ, որի ելքը միացված է երկրորդ

կիսահաղորդչային բանալու մուտքին։ Պարզեցվում 

է կոնվերտերի կառուցվածքը, բարձրացվում է 

օ.օ.գ.–ն, 4 նկ.։

_____________________

(51) (2006)  (11) 2202 (13) A2

H02M 7/02

(21) AM20080059 (22) 15.05.2008

(42) 01.08.2008

(71) Վիլյամ Մովսիսյան (AM), Գոհար Սարգսյան (AM)

(72) Վիլյամ Մովսիսյան (AM), Գոհար Սարգսյան (AM)
(73) Վիլյամ Մովսիսյան, 0096, Երևան, Մոլդովական 
19, բն.23 (AM), Գոհար Սարգսյան, Երևան, Գուսան 
Շերամի 63, բն. 32 (AM)
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(54) Ցիկլային կառավարումով ռեզոնանսային 
ինվերտորի կառավարման համակարգ
(57) Ըստ համակարգի՝ նախօրոք որոշվում են 
ռեզոնանսային ինվերտորի ցիկլային կառա-
վարումով ուժային բանալիների կառավարման 
իմպուլսների հերթականությունը որոշող հա-
ջորդականությունները և գրանցվում հաստա-
տուն հիշասարքում։ Ելքային լարման անհրա-
ժեշտ արժեքը առաջադրվում է կոդային հաջոր-
դականության հասցեով։ Ըստ առաջադրվող հաջոր-
դականության հասցեի, ժամանակի որոշակի պահի 
հաստատուն հիշասարքի ելքում ձևավորվում է 
ինվերտորի աշխատանքային ռեժիմներից որևէ 
մեկը բնորոշող կոդ։ Մեկ զույգ տրանզիստորների
փակման և մյուս զույգ տրանզիստորների բաց-
ման պահին անհրաժեշտ ժամանակահատվածն 

ապահովելու համար տակտային գեներատորը 
գեներացնում է հաստատուն տևողությամբ և 
կրկնակի աշխատանքային հաճախությամբ 
ուղղանկյուն իմպուլսներ։ Այդ հաճախությունը 
տրիգերի միջոցով բաժանվում է երկուսի և
տրամանաբանական բանալիներով ձևավորվում 
են տրանզիստորների կառավարման իմպուլսներն 
այնպես, որ ապահովվում է ուժային բանալիների 
մեկ զույգի փակման և մյուսի բացման միջև
անհրաժեշտ նվազագույն ժամանակահատվածը։

Ապահովվում է նվազագույն կորուստներով 
բանալիների անվտանգ փոխանջատում արտաքին 
ազդեցությունների փոփոխության դեպքում, 
3նկ.։ 

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  U օգտակար մոդելի արտոնագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ներկայացման թվականը

23 լրացուցիչ նյութերի ստացման թվականով որոշված առաջնություն

31 առաջին հայտի համարը

32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

45 օգտակար մոդելի արտոնագի մասին տեղեկությունների 

  հրապարակման թվականը

51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)

54 օգտակար մոդելի անվանումը

56 տեղեկատվության աղբյուրներ

57 ռեֆերատը

62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը եւ ներկայացման թվականը, 

  որից զատված է տվյալ հայտը

71 հայտատուն, երկրի կոդը

72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը

73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար

85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը

86 միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը

87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը



ԳՅՈՒՏԵՐ

14

ՄԱՍ 1
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
№ 1 

(51) (2006)  (11) 150 (13) U 

C12Q 1/68 

G01N 33/00

(21) AM20080042U (22) 11.04.2008

(71) ՋԻԷՄՍԻ Այփի-Հոլդինգ Լթդ. (VG)

(72) Սերգեյ Նիկոլայի Վոլկով (RU), Իգոր 

Ալեքսանդրի Պիկովսկի (UA)

(73) ՋԻԷՄՍԻ Այփի-Հոլդինգ Լթդ. (VG)

(54) Կենսաբանական միկրոչիփ ԴՆԹ-ի տրանս-
գենային հաջորդականությունների նույնա-
կանացման համար և չափողական համալիր
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է մոլեկուլային 
կենսաբանության և գենային ինժեներիայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ բուսանյութում 
և այդպիսի նյութի հիմքով մթերքում ԴՆԹ–
ի տրանսգենային հաջորդականությունների 

նույնականացման համար։ Կենսաբանական 

միկրոչիփի սխեման է՝

Բարձրացվում է տրանսգենային նյութի 
առկայության որոշման հուսալիությունը, 2 անկախ 
կետ, 5 նկ.։
(74) Հ. Դավթյան

_____________________

(51) (2006)  (11) 151 (13) U

E21C 47/00

(21) AM20080177U (22) 08.10.2008

(71) Ջոն Ալեքսանի Ասատրյան (AM)

(72) Ջոն Ալեքսանի Ասատրյան (AM), Ֆերդինանդ 

Արամի Մսրյան (AM), Խորեն Գառնիկի Սուվարյան 

(AM)

(73) Ջոն Ալեքսանի Ասատրյան, 3126, Գյումրի, 

Մ.Խորենացու 24, բն.4 (AM)

(54) Քարի արդյունահանման մեքենա

(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է քարա-

մշակմանը, մասնավորապես՝ մինչև 40 ՄՊա 

ամրության ապարներից կանոնավոր ձևի որմնա-

քարերի արտադրությանը։

Քարի հանույթի մեքենան ունի սեփական

շարժաբերներով քառանիվային ինքնաշարժ 

շրջանակ, ուղղաձիգ ուղղորդներով տեղաշարժվող 

սահնակ, մեքենայի ոչ աշխատանքային գոտու

ամենաբարձր տեղամասում տեղակայված հո-

սանքալարի հավաքման թմբուկ և լայնական 

ու երկայնական կտրում իրականացնող կտրող 

գլխիկներ։ Սահնակն ունի միայն մեկ կտրող

գլխիկի նստեցման տեղ, ընդ որում կտրող 

գլխիկներն իրականացված են փոխարինովի, 

դրանցից լայնական կտրող գլխիկն ունի առնվազն 

մեկ լայնական կտրման ուղղաձիգ սղոց, իսկ 

երկայնական կտրող գլխիկը` զույգ սղոցներ, 

որոնցից հորիզոնականը նախատեսված է ներ-

բանային կտրման համար, իսկ նրան ուղղաձիգը՝ 

թիկունքային կտրման համար։

Բարձրացվում է աշխատանքի արդյունա-

վետությունը, ընդլայնվում են խուսավարման 

հնարավորությունները, նվազեցվում է թափոնների 

քանակը, 6 նկ.։

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
№ 1 

(51) (2006)  (11) 152 (13) U

F17C 5/00

(21) AM20080176U (22) 07.10.2008

(71) Ջիանկարլո Մագրո (IT)

(72) Ջիանկարլո Մագրո (IT)

(73) Ջիանկարլո Մագրո (IT)

(54) Գազալցավորման կայան փոխադրամիջոցի

համար

(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է գազարդյու-

նաբերության բնագավառին։ 

Գազալցավորման կայանն ունի շարժաբերով 

ճնշակ, առնվազն մեկ գազալցավորման աշտարակ, 

կառավարման բլոկ և խողովակաշարերի համա-

կարգ՝ ճնշակը սեղմված գազի աղբյուրին և 

գազալցավորման աշտարակին միացնելու հա-

մար։ Կայանը լրացուցիչ ունի սեղմված գազի 

կուտակիչ, որն իրականացված է բալոնների 

տեսքով և միացված է ճնշակը գազալցավորման

աշտարակին միացնող խողովակաշարին։ Ճնշակը

կուտակիչին և գազալցավորման աշտարակին 

միացնող խողովակաշարն իրականացված է

բարձրաճնշումային, կամ բարձրաճնշումային 

և միջինճնշումային, կամ բարձրաճնշումային և 

միջինճնշումային և ցածրճնշումային խողովա-

կաշարերի տեսքով։ Շարժաբերով ճնշակը, 

կառավարման բլոկը և կուտակիչը տեղակայված 

են իրանի մեջ, որն ունի հսկիչ կարգավորող 

միջոցներ։

Բարձրացվում է ավտոմոբիլների լցավորման 

արդյունավետությունը, հարմարավետությունը և 

աշխատանքի հուսալիությունը, 4 նկ.։

(74) Հ. Դավթյան

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 

ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 

ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  S արդյունաբերական նմուշի արտոնագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ստացման թվականը

23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը

24 թվականը, որից սկսվում է ՀՀ արտոնագրով վերապահված իրավունքների 

  գործողությունը

31 առաջնային հայտի համարը

32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը

51 արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման

  (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)

54 արդյունաբերական նմուշի անվանումը

55 արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)

57 էական հատկանիշների ամբողջությունը

71 հայտատուն(ները), երկրի կոդը

72 հեղինակը(ները), երկրի կոդը

73 արտոնագրատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
№ 1 

(51) 02-99 (11) 198 (13) S

 05-04

(21) 20080012 (22) 22.08.2008

(71) Տակամացու Կունիակի (JP), Օհարա Նարիկո (JP)

(72) Տակամացու Կունիակի (JP), Օհարա Նարիկո (JP)

(73) Տակամացու Կունիակի (JP), Օհարա Նարիկո (JP)

(74)  Ա. Գալոյան

(54) Ապարանջան

(55)

(57) Ապարանջան, որը բնութագրվում է՝

 - տարբեր գույների զոլերի բաժանված 

քառանկյան տեսքով.

 - զոլերի վառ գունային լուծմամբ՝ կանաչի, 

դեղինի, մանուշակագույնի, մորեգույնի եւ 

երկնագույնի գունային համադրությամբ.

 - արտաքին մակերեւույթին գրությունների 

եւ գրաֆիկական տարրերի  առկայությամբ. 

 - գրությունների եւ գրաֆիկական տարրերի 

բազմերանգ կատարմամբ, որոնք կրկնում են 

ամբողջ իրի գունային համադրությունը։

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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Ապրանքային եւ սպասարկման նշաններին վերաբերող

մատենագիտական տվյալների նույնականացման 

միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի

600 նախկին ԽՍՀՄ վկայականի համարը եւ հայտի ներկայացման թվականը

111 գրանցման հերթական համարը

151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)

152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է

181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը

210 հայտի համարը

220 հայտի ներկայացման թվականը

230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը

310 առաջին հայտի համարը

320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը

330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

510 ապրանքների եւ (կամ) ծառայությունների ցանկը

511 դասերը ըստ նշանների գրանցման ապրանքների եւ ծառայությունների 

  միջազգային դասակարգման (Նիցայի դասակարգում)

526 չպահպանվող տարրեր

540  ապրանքային նշանը

551 կոլեկտիվ նշան

554 ծավալային նշան

591 գույնը եւ գունային համակցությունը

646 իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը եւ թվականը

730 նշանի սեփականատերը, հասցեն, երկրի կոդը

740 արտոնագրային հավատարմատար
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(210) 20080392 (111) 13473
(220) 28.04.2008 (151) 05.12.2008
   (181) 28.04.2018
(730) Էդգար Ստեփանի Բաղդասարյան, Կապան, 

Մելիք Ստեփանյան 16/14, AM
(540)  

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, դեղին, 
նարնջագույն, վարդագույն, կապույտ, կար-
միր և սև գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 30. քաղցրավենիք, հրուշակեղեն, 

տորթեր։
____________________

(210) 20080446 (111) 13474
(220) 13.05.2008 (151) 05.12.2008
   (181) 13.05.2018
(730) “Էյ-Ի-Ջի սերվիս” ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 

141ա, AM
(540)  

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

(511) (510)
դաս 35. առևտրային գործունեություն, այդ 

թվում արտադրանքի և ապրանքների ներկրում, 
իրացում և արտահանում.

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 

եւ սպասարկման նշանների մասին

դաս 37. գազասպառման համակարգերի 
տեխնիկական սպասարկում, արդյունաբերական 
և կենցաղային գազասարքերի տեղակայում, հավա-
քակցում, կարգաբերում և նորոգում. ծխահեռաց-
ման և օդափոխության համակարգերի կառուցում, 
տեստավորում, նորոգում և սպասարկում. ՀՀ տա-
րածքում էներգիայի և ջրային համակարգերի փո-
խադրման ու բաշխման ցանցերի և այլ օբյեկտնե-
րի նախագծում, կառուցում, կառավարում, շահա-
գործում և տեխնիկական սպասարկում. ՀՀ տա-
րածքում արտադրական գազասարքերի տեղադ-
րում, կարգաբերում և նորոգում. անվտանգության 
ազդանշանային համակարգերի և սարքերի տեղա-
կայում, կարգաբերում և տեխնիկական սպասար-
կում. գազասպարման համակարգերին վերաբե-
րող միջնորդական և խորհրդատվական գործա-
ռույթների իրականացում։

____________________

(210) 20080471 (111) 13475
(220) 19.05.2008 (151) 05.12.2008
   (181) 19.05.2018
(730) “Ղ-տելեկոմ” ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի փող. 

4/1, AM
(540)  

(511) (510)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատես-

ված են օգտագործելու արդյունաբերական և գի-
տական նպատակներով, լուսանկարչության, գյու-
ղատնտեսության, այգեգործության և անտառաբու-
ծության մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակ-
ված պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մե-
տաղների զոդման և մխման համար. քիմիական
նյութեր սննդամթերքի պահածոյացման համար. 
դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբե-
րական նպատակներով օգտագործելու համար։

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետա-
ղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածան-
յութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. չմշակ-
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ված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման մե-
տաղներ գեղարվեստական, գեղազարդման նպա-
տակների և գեղարվեստական տպագրության հա-
մար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծ-
ման և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանե-
լիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և մա-
ծուկներ.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) քսուք-
ներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման և կա-
պակցման բաղադրություններ. վառելիք (ներառ-
յալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր լուսավորման 
նպատակների համար. մոմեր, պատրույգներ լու-
սավորման համար.

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյու-
թեր բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաս-
տուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց հա-
մահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. շարժա-
կան մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. 
մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. մետաղ-
յա ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և փա-
կանքային իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզե-
լի պահարաններ. սովորական մետաղներից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասե-
րում. հանքանյութեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտա-
յին միջոցների համար նախատեսվածների). կցոր-
դիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանցման տար-
րեր (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտա-
յին միջոցների համար նախատեսվածների). գյու-
ղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռ-
քով կառավարվողների. ինկուբատորներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր իրեր. 
պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. ածե-
լիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխա-
կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 

օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման սար-
քեր ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդ-
ման, միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և գոր-
ծիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդ-
ման կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով աշխա-
տող ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղա-
յին ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատ-
վության մշակման սարքավորումներ և համակար-
գիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամ-
նաբուժական և անասնաբուժական սարքեր ու 
գործիքներ, վերջավորությունների պրոթեզներ, աչ-
քերի և ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժական 
իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու ար-
տադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեց-
ման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և սա-
նիտարատեխնիկական սարքեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամա-
քով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատ-
ներ.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. պայ-
թուցիկ նյութեր. հրավառելիք.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց հա-
մահալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թան-
կարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամանա-
կաչափ սարքեր.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. լու-
սանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպ-
չուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ 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. 
տպագրական կլիշեներ.
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դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, աս-
բեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. մաս-
նակի մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծուծ-
ման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղ-
յա ճկուն խողովակներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, դրան-
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. սնդուկ-
ներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. հովանոցներ, 
անձրևակալներ և ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծա-
սարքեր և թամբագործական իրեր.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղ-
յա կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակնե-
րի համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղ-
յա շարժական կառուցվածքներ և շինություններ. 
ոչ մետաղյա հուշարձաններ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների շրջա-
նակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջ-
յուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի 
զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի փրփու-
րից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ պլաստ-
մասսայից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկ-
ված չեն այլ դասերում.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահկա-
րասի և սպասք (բացառությամբ ազնիվ մետաղնե-
րից պատրաստվածների կամ դրանցով պատված-
ների). սանրեր և սպունգներ. խոզանակներ (բացա-
ռությամբ նկարչական վրձինների) և դրանց պատ-
րաստման համար նյութեր. իրեր մաքրման նպա-
տակների համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախճապակ-
յա և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասան-
ներ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ, 
առագաստներ, պարկեր և տոպրակներ (որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյու-
թեր (բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսա-
յից պատրաստվածների). մանածագործական թել-
քահումք.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործու-
թյան համար.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.

դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, սեղմա-
կոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ 
և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, խսիր-
ներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. պատի 
պաստառներ (ոչ մանածագործական).

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնամար-
զական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակե-
ղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-
նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործա-
կան, անտառային և հացահատիկային մթերք-
ներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդա-
նիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, բնա-
կան բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների հա-
մար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր-
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մր-
գային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրան-
յութեր.

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում.
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դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). ապ-

րանքների փաթեթավորում և պահպանում. ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, ու-

սուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային մի-
ջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-
ռայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. 

____________________

(210) 20080472 (111) 13476
(220) 19.05.2008 (151) 05.12.2008
   (181) 19.05.2018
(730) “Ղ-տելեկոմ” ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի փող. 

4/1, AM
(540)  

(511) (510)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատես-

ված են օգտագործելու արդյունաբերական և գի-
տական նպատակներով, լուսանկարչության, գյու-
ղատնտեսության, այգեգործության և անտառաբու-
ծության մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակ-
ված պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մե-
տաղների զոդման և մխման համար. քիմիական
նյութեր սննդամթերքի պահածոյացման համար. 
դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբե-
րական նպատակներով օգտագործելու համար։

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետա-
ղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածան-
յութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. չմշակ-
ված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման մե-
տաղներ գեղարվեստական, գեղազարդման նպա-
տակների և գեղարվեստական տպագրության հա-
մար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծ-
ման և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանե-

լիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և մա-
ծուկներ.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) քսուք-
ներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման և կա-
պակցման բաղադրություններ. վառելիք (ներառ-
յալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր լուսավորման 
նպատակների համար. մոմեր, պատրույգներ լու-
սավորման համար.

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյու-
թեր բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաս-
տուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց հա-
մահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. շարժա-
կան մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. 
մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. մետաղ-
յա ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և փա-
կանքային իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզե-
լի պահարաններ. սովորական մետաղներից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասե-
րում. հանքանյութեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտա-
յին միջոցների համար նախատեսվածների). կցոր-
դիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանցման տար-
րեր (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտա-
յին միջոցների համար նախատեսվածների). գյու-
ղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռ-
քով կառավարվողների. ինկուբատորներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր իրեր. 
պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. ածե-
լիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխա-
կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման սար-
քեր ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդ-
ման, միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և գոր-
ծիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդ-
ման կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
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առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով աշխա-
տող ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղա-
յին ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատ-
վության մշակման սարքավորումներ և համակար-
գիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամ-
նաբուժական և անասնաբուժական սարքեր ու 
գործիքներ, վերջավորությունների պրոթեզներ, աչ-
քերի և ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժական 
իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու ար-
տադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեց-
ման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և սա-
նիտարատեխնիկական սարքեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամա-
քով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատ-
ներ.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. պայ-
թուցիկ նյութեր. հրավառելիք.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց հա-
մահալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թան-
կարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամանա-
կաչափ սարքեր.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. լու-
սանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպ-
չուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և գրասենյակա-
յին պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). ուսու-
ցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ (բա-
ցառությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկ-
ված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրա-
կան կլիշեներ.

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, աս-
բեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. մաս-
նակի մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծուծ-
ման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղ-
յա ճկուն խողովակներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, դրան-
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 

այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. սնդուկ-
ներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. հովանոցներ, 
անձրևակալներ և ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծա-
սարքեր և թամբագործական իրեր.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղ-
յա կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակնե-
րի համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղ-
յա շարժական կառուցվածքներ և շինություններ. 
ոչ մետաղյա հուշարձաններ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների շրջա-
նակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջ-
յուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի 
զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի փրփու-
րից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ պլաստ-
մասսայից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկ-
ված չեն այլ դասերում.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահկա-
րասի և սպասք (բացառությամբ ազնիվ մետաղնե-
րից պատրաստվածների կան դրանցով պատված-
ների). սանրեր և սպունգներ. խոզանակներ (բացա-
ռությամբ նկարչական վրձինների) և դրանց պատ-
րաստման համար նյութեր. իրեր մաքրման նպա-
տակների համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախճապակ-
յա և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասան-
ներ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ, 
առագաստներ, պարկեր և տոպրակներ (որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյու-
թեր (բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսա-
յից պատրաստվածների). մանածագործական թել-
քահումք.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործու-
թյան համար.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, սեղմա-
կոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ 
և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, խսիր-
ներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. պատի 
պաստառներ (ոչ մանածագործական).

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնամար-
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զական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

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, հրուշակե-
ղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-
նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործա-
կան, անտառային և հացահատիկային մթերք-
ներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդա-
նիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, բնա-
կան բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների հա-
մար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր-
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մր-
գային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրան-
յութեր.

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). ապ-

րանքների փաթեթավորում և պահպանում. ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, ու-

սուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային մի-
ջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-
ռայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. 

____________________

(210) 20080473 (111) 13477
(220) 19.05.2008 (151) 05.12.2008
   (181) 18.05.2018
(730) “Ղ-տելեկոմ” ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի փող. 
4/1, AM
(540)  

(511) (510)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատես-

ված են օգտագործելու արդյունաբերական և գի-
տական նպատակներով, լուսանկարչության, գյու-
ղատնտեսության, այգեգործության և անտառաբու-
ծության մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակ-
ված պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մե-
տաղների զոդման և մխման համար. քիմիական
նյութեր սննդամթերքի պահածոյացման համար. 
դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբե-
րական նպատակներով օգտագործելու համար։

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետա-
ղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածան-
յութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. չմշակ-
ված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման մե-
տաղներ գեղարվեստական, գեղազարդման նպա-
տակների և գեղարվեստական տպագրության հա-
մար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծ-
ման և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանե-
լիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և մա-
ծուկներ.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) քսուք-
ներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման և կա-
պակցման բաղադրություններ. վառելիք (ներառ-
յալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր լուսավորման 
նպատակների համար. մոմեր, պատրույգներ լու-
սավորման համար.

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-
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կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյու-
թեր բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաս-
տուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց հա-
մահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. շարժա-
կան մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. 
մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. մետաղ-
յա ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և փա-
կանքային իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզե-
լի պահարաններ. սովորական մետաղներից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասե-
րում. հանքանյութեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտա-
յին միջոցների համար նախատեսվածների). կցոր-
դիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանցման տար-
րեր (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտա-
յին միջոցների համար նախատեսվածների). գյու-
ղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռ-
քով կառավարվողների. ինկուբատորներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր իրեր. 
պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. ածե-
լիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխա-
կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման սար-
քեր ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդ-
ման, միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և գոր-
ծիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդ-
ման կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով աշխա-
տող ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղա-
յին ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատ-
վության մշակման սարքավորումներ և համակար-
գիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամ-
նաբուժական և անասնաբուժական սարքեր ու 
գործիքներ, վերջավորությունների պրոթեզներ, աչ-
քերի և ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժական 
իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու ար-
տադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեց-
ման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և սա-
նիտարատեխնիկական սարքեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամա-
քով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատ-
ներ.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. պայ-
թուցիկ նյութեր. հրավառելիք.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց հա-
մահալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թան-
կարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամանա-
կաչափ սարքեր.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. լու-
սանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպ-
չուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և գրասենյակա-
յին պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). ուսու-
ցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ (բա-
ցառությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկ-
ված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրա-
կան կլիշեներ.

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, աս-
բեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. մաս-
նակի մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծուծ-
ման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղ-
յա ճկուն խողովակներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, դրան-
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. սնդուկ-
ներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. հովանոցներ, 
անձրևակալներ և ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծա-
սարքեր և թամբագործական իրեր.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղ-
յա կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակնե-
րի համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղ-
յա շարժական կառուցվածքներ և շինություններ. 
ոչ մետաղյա հուշարձաններ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների շրջա-
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նակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջ-
յուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի 
զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի փրփու-
րից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ պլաստ-
մասսայից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկ-
ված չեն այլ դասերում.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահկա-
րասի և սպասք (բացառությամբ ազնիվ մետաղնե-
րից պատրաստվածների կամ դրանցով պատված-
ների). սանրեր և սպունգներ. խոզանակներ (բացա-
ռությամբ նկարչական վրձինների) և դրանց պատ-
րաստման համար նյութեր. իրեր մաքրման նպա-
տակների համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախճապակ-
յա և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասան-
ներ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ, 
առագաստներ, պարկեր և տոպրակներ (որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյու-
թեր (բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսա-
յից պատրաստվածների). մանածագործական թել-
քահումք.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործու-
թյան համար.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, սեղմա-
կոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ 
և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, խսիր-
ներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. պատի 
պաստառներ (ոչ մանածագործական).

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնամար-
զական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

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, հրուշակե-
ղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-
նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործա-
կան, անտառային և հացահատիկային մթերք-
ներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդա-
նիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, բնա-
կան բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների հա-
մար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր-
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մր-
գային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրան-
յութեր.

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). ապ-

րանքների փաթեթավորում և պահպանում. ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, ու-

սուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային մի-
ջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-
ռայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. 

____________________
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դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային հեռա-

հաղորդակցական, հեռախոսային և հաղորդակ-
ցական սարքեր և սարքավորումներ. տվյալների 
հաղորդման սարքեր և սարքավորումներ. կոդա-
վորված տվյալների, տեքստերի, ձայնային տվյալ-
ների, գրաֆիկական պատկերների կամ տեսատվ-
յալների կամ այդ ֆորմատների համակցություննե-
րի տեսքով տեղեկատվության մշակման, հաղորդ-
ման, պահման, գրանցման, ընդունման և որոն-
ման համար սարքեր և սարքավորումներ. պատ-
կերների մշակման սարքեր, գործիքներ և սարքա-
վորումներ. լուսանկարչական սարքեր. տեղեկատ-
վության, տվյալների, պատկերների և ձայնի պահ-

ման համար կրիչներ. տվյալների համակարգչա-
յին բազաներից կամ ինտերնետից տրամադրվող 
թվային ձայնա և տեսագրություններ և տվյալներ 
(բեռնվող). արբանյակային ընդունող և հաղորդող 
սարքեր և սարքավորումներ. սարքեր և սարքավո-
րումներ ինտերնետից ձայնա և տեսագրություննե-
րի և տվյալների բեռնման համար. լիցքավորման 
սարքավորումներ հեռահաղորդակցական և հա-
ղորդակցական սարքերի և սարքավորումների 
հետ օգտագործման համար. կուտակիչներ, մարտ-
կոցներ. հարմարիչներ հեռահաղորդակցական և 
հաղորդակցական սարքերի և սարքավորումների 

հետ օգտագործման համար. ռադիոհեռախոսներ, 
շարժական և անշարժ հեռախոսներ. տվյալների 
համակարգչային բազաներից, ինտերնետից կամ 
այլ էլեկտրոնային ցանցերից բեռնվող կինոնկար-
ներ, տեսագրություններ, ձայնագրություններ, ձայ-
նա-տեսագրություններ, երաժշտական գրանցում-
ներ և գրաֆիկական պատկերներ. հեռուստատե-
սային սարքեր և սարքավորումներ. ռադիո և հե-
ռուստատեսային հեռարձակման հաղորդիչներ և 
ընդունիչներ. հեռարձակումներին կամ հաղորդ-
ված ծրագրերին մուտքի ապահովման սարքավո-
րումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքեր 
և կից սարքավորումներ, որոնք նախատեսված և 
հարմարեցված են հեռահաղորդակցման և կապի 
սարքերի և սարքավորումների, համակագիչների, 
ձայնա- տեսողական սարքերի և էլեկտրոնային 
խաղերի սարքերի և սարքավորումների հետ օգ-

տագործման համար. էլեկտրական և էլեկտրոնա-
յին խաղային ապարատներ, ընդգրկված 9-րդ դա-
սում. բոլոր վերը նշված ապրանքների մասեր և 
կցամասեր, ընդգրկված 9-րդ դասում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, շարժա-
կան և անշարժ հեռահաղորդակցություն, արբան-
յակային, բջջային և ռադիոկապի ծառայություն-
ներ. տվյալների հաղորդակցություն ռադիոյի, ար-
բանյակային կապի, հեռահաղորդակցության մի-
ջոցով. ձայնի, պատկերների և տվյալների փոխան-
ցում, տեղ հասցնում և ընդունում. ինտերնետային 
ցանցին մուտքի տրամադրում. մարդկանց և օբ-
յեկտների հայտնաբերման և դիրքորոշման համար 
հեռահաղորդակցական ծառայություններ. արբան-
յակային ազդանշանների միջոցով շարժական հե-
ռախոսների հատնաբերման և դիրքորոշման ծա-
ռայություններ. անլար կապի տրամադրում հա-
վելվածների կանխագրերի հիման վրա, ներառյալ 
անվտանգ հաղորդակցման կապուղիների օգտա-
գործմամբ ծառայությունների տրամադրում. ռա-
դիո կամ հեռուստածրագրերի հեռարձակում կամ 
հաղորդում. հաղորդագրություններ, մասնավորա-
պես հաղորդագրությունների ուղարկում, ընդու-
նում և վերահասցեագրում՝ տեքստերի, աուդիո 
կամ վիդեո տվյալների, գրաֆիկական պատկերնե-
րի կամ այդ ֆորմատների համակցության ձևով. 
տվյալների համակարգչային բազաներին, ինտեր-
նետին և այլ էլեկտրոնային ցանցերին հեռահա-
ղորդակցային միացման ծառայություններ. տվյալ-
ների բազաներից, ինտերնետից և այլ էլեկտրոնա-
յին ցանցերից թվային աուդիո, վիդեո և տվյալնե-
րի վեբկայքերին մուտքի տրամադրում. հեռահա-
ղորդակցական և հաղորդակցական տվյալների 
բազաների ծառայություններ, ներառյալ օգտագոր-
ծողների կողմից սերվերից և ցանցից թվային տե-
ղեկատվության բեռնում տվյալների անհատական 
բազաների մեջ. վերոհիշյալ ծառայությունների վե-
րաբերյալ խորհրդակցություն, տեղեկատվություն 
և խորհրդատվություն։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080571 (111) 13479
(220) 12.06.2008 (151) 05.12.2008
   (181) 12.06.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

(526) “ԱՐՓԻ” և “ԱՐՓԻ” (ռուս.) անվանումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

(511) (510)
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, չորաց-

ված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմ-
պոտ, տոմատ.

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

____________________

(210) 20080652 (111) 13480
(220) 25.06.2008 (151) 05.12.2008
   (181) 25.06.2018
(730) “Եվրոթերմ” ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 15ա, AM
(540)  

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

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, մրգա-
յին ըմպելիքներ և մրգահյութեր, մրգային ըմպելիք-
ներ և մրգահյութեր, օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

____________________

(210) 20081194 (111) 13481
(220) 12.11.2008 (151) 05.12.2008
   (181) 12.11.2018

(730) “Այգեզարդի գինու-կոնյակի գործարան” 
ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Այգեզարդ, AM

(540)  

(526) Բացի “ԱՅՐԱՆԻ” (ռուս.) և “ԱՅՐԱՆԻ” բառե-
րից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց շագա-
նակագույն, ոսկեգույն և բեժ գունային հա-
մակցությամբ։

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

____________________

(210) 20081195 (111) 13482
(220) 12.11.2008 (151) 05.12.2008
   (181) 12.11.2018
(730) “Այգեզարդի գինու-կոնյակի գործարան” 

ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Այգեզարդ, AM
(540)  
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(526) Բացի “ԱՅՐԱՆԻ” (ռուս.) և “ԱՅՐԱՆԻ” բառե-
րից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց շագա-
նակագույն, ոսկեգույն և բեժ գունային հա-
մակցությամբ։

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

____________________

(210) 20081196 (111) 13483

(220) 12.11.2008 (151) 05.12.2008

   (181) 12.11.2018

(730) “Այգեզարդի գինու-կոնյակի գործարան” 
ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Այգեզարդ, AM
(540)  

(526) Բացի “ԱՅՐԱՆԻ” (ռուս.) և “ԱՅՐԱՆԻ” բառե-
րից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց շագա-
նակագույն, ոսկեգույն և բեժ գունային համակ-
ցությամբ։
(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։
____________________

(210) 20081197 (111) 13484
(220) 12.11.2008 (151) 05.12.2008
   (181) 12.11.2018

(730) “Այգեզարդի գինու-կոնյակի գործարան” 
ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Այգեզարդ, AM

(540)  

(526) Բացի “ԱՅՐԱՆԻ” (ռուս.) և “ԱՅՐԱՆԻ” բառե-

րից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն

պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց շագա-

նակագույն, ոսկեգույն և բեժ գունային հա-

մակցությամբ։

(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։

____________________

(210) 20071406 (111) 13485

(220) 18.12.2007 (151) 10.12.2008

   (181) 18.12.2017

(730) Վանգարդ Թրեյդմարք Հոլդինգս ՅուԷսԷյ 

ԼԼՔ, US

(540)  

(511) (510)

դաս 39. տրանսպորտային միջոցների վար-

ձույթ և տրանսպորտային միջոցների ամրագրման

ծառայություններ. տրանսպորտային միջոցների

վարձակալություն։

(740) Զ. Մանուկյան

____________________
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(210) 20080160 (111) 13486
(220) 27.02.2008 (151) 10.12.2008
   (181) 27.02.2018
(730) Հյունդաի Մոութր Քամփնի, KR
(540)
  

(511) (510)

դաս 12. ուղևորատար ավտոմոբիլներ (ավտո-

մեքենաներ), բեռնատար ավտոմոբիլներ (ավտոմե-

քենաներ), կցանքներ, քարշակներ (տրանսպորտա-

յին միջոցներ), ֆուրգոններ (տրանսպորտային մի-

ջոցներ). պահեստային մասեր, դետալներ և հան-

գույցներ վերոնշյալ ապրանքների համար, ղեկեր 

և անիվներ ավտոմոբիլների համար։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080316 (111) 13487

(220) 08.04.2008 (151) 10.12.2008

   (181) 08.04.2018
(730) Նյու Զիլենդ Միլք Բրենդս Լիմիթիդ, NZ
(540)  

(511) (510)
դաս 29. կաթնամթերք՝ ընդգրկված դաս 29-

ում. կաթնամթեքի հիմքով ըմպելիքներ և փոշի-

ներ. կաթ. պաստերիզացված կաթ. կաթի հիմքով 

մթերք. խտացրած կաթ. կաթի փոշի և չոր կաթ (սե-

րը քաշած կամ ոչ). 29-րդ դասին պատկանող կա-

թի փոխարինիչներ. կաթնային ըմպելիքներ, ներառ-

յալ` համային հավելումներով և վիտամինացված

կաթնային ըմպելիքներ (կաթը որպես գերակշռող 

բաղադրիչ). սերուցք (կաթնամթերք). կարագ. սնն-

դային յուղեր և ճարպեր. մարգարին. մածուկան-

ման սննդամթերք, ներառյալ` մարգարինի, կարա-

գի և այլ սննդային յուղերի խառնուրդները. այս 

դասում ընդգրկված մթերք, որն ամբողջովին կամ 

հիմնականում բաղկացած է սննդային յուղերից 

կամ սննդային ճարպերից` որպես սերուցք սուր-

ճի կամ նման ըմպելիքների մեջ ավելացնելու հա-

մար. սննդային և դիետիկ հավելանյութեր մարդ-

կանց համար (բացառությամբ բուժական նյութեր 

պարունակողների, կամ հիմնականում վիտամին-

ներ, հանքանյութեր կամ միկրոէլեմենտներ պա-

րունակողների). սպիտակուցներ (պրոտեիններ) և 

սպիտակուցային մթերք մարդկանց համար. պա-

նիր, ներառյալ` կաթնաշոռ, սերուցքային պանիր, 

փափուկ և կոշտ պանիրներ. կուլտիվացված կաթ-

նամթերք, ներառյալ` թթվասեր և ֆրաշե սերուցք. 

յոգուրտ. ըմպելի յոգուրտ. յոգուրտի հիմքով ըմպե-

լիքներ. 29-րդ դասին պատկանող աղանդերային 

մթերք (կաթնային մթերքի գերակշիռ պարունա-

կությամբ). համային հավելումներով աղանդեր-

ներ կաթնամթերքից. շիճուկ. կազեին. մածուկան-

ման սննդամթերք, որը հիմնականում բաղկացած 

է կաթնային մթերքից. սննդային պահածոներ՝ 

ընդգրկված դաս 29-ում։

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20080547 (111) 13488

(220) 06.06.2008 (151) 10.12.2008

   (181) 06.06.2018

(730) “Մավաէքսիմ” ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
1/28, AM

(540)  

(511) (510)

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 

և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակե-

ղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 

խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-

նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 

սառույց։

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20080570 (111) 13489

(220) 12.06.2008 (151) 10.12.2008

   (181) 12.06.2018

(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

(526) Բացի “ԱՐՄԵՆԻԿԱ” (ռուս.) և “ԱՐՄԵՆԻԿԱ” 
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնու-
րույն պահպանության օբյեկտներ չեն։

(511) (510)
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, չորաց-

ված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմ-
պոտ, տոմատ։

____________________

(210) 20080600 (111) 13490
(220) 18.06.2008 (151) 10.12.2008
   (181) 18.06.2018
(730) “Երևանյան կոնյակի տուն” ՍՊԸ, Երևան, 

Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM
(540)  (554) 

(511) (510)
դաս 21. տարա՝ շիշ. 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20080617 (111) 13491

(220) 20.06.2008 (151) 10.12.2008

   (181) 20.06.2018

(730) “Երևանյան կոնյակի տուն” ՍՊԸ, Երևան, 

Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM
(540)  

(526) Բացի “ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ” (ռուս.) և “ՍԱՅԱԹ 

ՆՈՎԱ” անունից մնացած բոլոր գրառում-

ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-

ներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն, դեղին, 

շագանակագույն, բաց և մուգ կապույտ, կա-

նաչ, կարմիր, սպիտակ և մոխրագույն գունա-

յին համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։

____________________

(210) 20080618 (111) 13492

(220) 20.06.2008 (151) 10.12.2008

   (181) 20.06.2018

(730) “Երևանյան կոնյակի տուն” ՍՊԸ, Երևան, 

Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM
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(540)  

(526) Բացի “ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ” (ռուս.) և “ՍԱՅԱԹ 
ՆՈՎԱ” անունից մնացած բոլոր գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն, դեղին, 
շագանակագույն, բաց և մուգ կապույտ, կա-
նաչ, կարմիր, սպիտակ և մոխրագույն գունա-
յին համակցությամբ։

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

____________________

(210) 20080619 (111) 13493
(220) 20.06.2008 (151) 10.12.2008
   (181) 20.06.2018
(730) “Երևանյան կոնյակի տուն” ՍՊԸ, Երևան, 

Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM
(540)  

(526) Բացի “ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ” (ռուս.) և “ՍԱՅԱԹ 
ՆՈՎԱ” անունից մնացած բոլոր գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն, դեղին, 
շագանակագույն, բաց և մուգ կապույտ, կա-
նաչ, կարմիր, սպիտակ և մոխրագույն գունա-
յին համակցությամբ։

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

____________________

(210) 20080620 (111) 13494
(220) 20.06.2008 (151) 10.12.2008
   (181) 20.06.2018
(730) “Երևանյան կոնյակի տուն” ՍՊԸ, Երևան, 

Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM
(540)  

(526) Բացի “ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ” (ռուս.) և “ՍԱՅԱԹ 
ՆՈՎԱ” անունից մնացած բոլոր գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն, դեղին, 
շագանակագույն, բաց և մուգ կապույտ, կա-
նաչ, կարմիր, սպիտակ և մոխրագույն գունա-
յին համակցությամբ։

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

____________________

(210) 20080621 (111) 13495
(220) 20.06.2008 (151) 10.12.2008
   (181) 20.06.2018



ԳՅՈՒՏԵՐ

35

26.01.2009

35

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 1

(730) “Երևանյան կոնյակի տուն” ՍՊԸ, Երևան, 
Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM
(540)  

(526) Բացի “ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ” (ռուս.) և “ՍԱՅԱԹ 
ՆՈՎԱ” անունից մնացած բոլոր գրառումներն ինք-
նուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն, դե-
ղին, շագանակագույն, բաց և մուգ կապույտ, կա-
նաչ, կարմիր, սպիտակ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ։
(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։
____________________

(210) 20080657 (111) 13496
(220) 27.06.2008 (151) 10.12.2008
   (181) 27.06.2018
(730) “Մամա միա” ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետու-
թյան 76, AM
(540)  

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

դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատես-
ված են օգտագործելու արդյունաբերական և գի-

տական նպատակներով, լուսանկարչության, գյու-
ղատնտեսության, այգեգործության և անտառաբու-
ծության մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակ-
ված պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մե-
տաղների զոդման և մխման համար. քիմիական
նյութեր սննդամթերքի պահածոյացման համար. 
դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբե-
րական նպատակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետա-
ղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածան-
յութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. չմշակ-
ված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման մե-
տաղներ գեղարվեստական, գեղազարդման նպա-
տակների և գեղարվեստական տպագրության հա-
մար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծ-
ման և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանե-
լիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և մա-
ծուկներ.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) քսուք-
ներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման և կա-
պակցման բաղադրություններ. վառելիք (ներառ-
յալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր լուսավորման 
նպատակների համար. մոմեր, պատրույգներ լու-
սավորման համար.

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյու-
թեր բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաս-
տուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց հա-
մահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. շարժա-
կան մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. 
մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. մետաղ-
յա ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և փա-
կանքային իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզե-
լի պահարաններ. սովորական մետաղներից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասե-
րում. հանքանյութեր.
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դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտա-
յին միջոցների համար նախատեսվածների). կցոր-
դիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանցման տար-
րեր (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտա-
յին միջոցների համար նախատեսվածների). գյու-
ղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռ-
քով կառավարվողների. ինկուբատորներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր իրեր. 
պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. ածե-
լիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխա-
կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման սար-
քեր ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդ-
ման, միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և գոր-
ծիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդ-
ման կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով աշխա-
տող ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղա-
յին ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատ-
վության մշակման սարքավորումներ և համակար-
գիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամ-
նաբուժական և անասնաբուժական սարքեր ու 
գործիքներ, վերջավորությունների պրոթեզներ, աչ-
քերի և ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժական 
իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու ար-
տադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեց-
ման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և սա-
նիտարատեխնիկական սարքեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամա-
քով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատ-
ներ.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. պայ-
թուցիկ նյութեր. հրավառելիք.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց հա-
մահալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թան-
կարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամանա-
կաչափ սարքեր.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. լու-
սանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպ-
չուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և գրասենյակա-
յին պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). ուսու-
ցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ (բա-
ցառությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկ-
ված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրա-
կան կլիշեներ.

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, աս-
բեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. մաս-
նակի մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծուծ-
ման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղ-
յա ճկուն խողովակներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, դրան-
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. սնդուկ-
ներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. հովանոցներ, 
անձրևակալներ և ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծա-
սարքեր և թամբագործական իրեր.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղ-
յա կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակնե-
րի համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղ-
յա շարժական կառուցվածքներ և շինություններ. 
ոչ մետաղյա հուշարձաններ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների շրջա-
նակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջ-
յուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի 
զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի փրփու-
րից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ պլաստ-
մասսայից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկ-
ված չեն այլ դասերում.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. խոզա-
նակներ և դրանց պատրաստման համար նյութեր. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. պողպատ-
յա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ապակի (բացառությամբ շինարարական ապա-
կու). ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասան-
ներ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ, 
առագաստներ, պարկեր և տոպրակներ (որոնք 
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ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյու-
թեր (բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսա-
յից պատրաստվածների). մանածագործական թել-
քահումք.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործու-
թյան համար.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, սեղմա-
կոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ 
և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, խսիր-
ներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. պատի 
պաստառներ (ոչ մանածագործական).

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնամար-
զական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործա-
կան, անտառային և հացահատիկային մթերք-
ներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդա-
նիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, բնա-
կան բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների հա-
մար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմ-
պելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքնե-
րի պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). ապ-

րանքների փաթեթավորում և պահպանում. ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, ու-

սուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային մի-
ջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-
ռայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. 

____________________

(210) 20080663 (111) 13497
(220) 01.07.2008 (151) 10.12.2008
   (181) 01.07.2018
(730) “Վալենսիա” ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մյասնիկյան 

պող. 40, AM
(540)  

(511) (510)
դաս 29. հավ, ձու, միս, մսամթերք, կաթ, մա-

ծուն, թթվասեր, կաթնաշոռ.
դաս 30. հաց, մեղր, սուրճ, թեյ, պաղպաղակ.
դաս 31. բանջարեղեն, միրգ՝ թարմ վիճակում.
դաս 32. ջուր, հյութ.
դաս 33. օղի.
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտուր։

____________________

(210) 20080670 (111) 13498
(220) 02.07.2008 (151) 10.12.2008
   (181) 02.07.2018
(730) “Ասպեռա Սկան” բժշկական գիտական կենտ-

րոն ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ.Արգավանդ, 2-
րդ փ., շ. 2, AM

(540)  

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

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

____________________
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(210) 20080694 (111) 13499
(220) 08.07.2008 (151) 10.12.2008
   (181) 08.07.2018
(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” ՍՊԸ, Մասիս, 

Մասիս կայարան, AM
(540)  

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________

(210) 20080745 (111) 13500
(220) 21.07.2008 (151) 10.12.2008
   (181) 21.07.2018
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո “Վի-

նիմպորտ”, RU
(540)  

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

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20080790 (111) 13501
(220) 05.08.2008 (151) 10.12.2008
   (181) 05.08.2018
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(540)  

(526) “PREMIUM” բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ։

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

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

____________________

(210) 20080791 (111) 13502
(220) 05.08.2008 (151) 10.12.2008
   (181) 05.08.2018
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(540)  

(526) “PREMIER” բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ։

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

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

____________________

(210) 20080030 (111) 13503
(220) 18.01.2008 (151) 11.12.2008
   (181) 18.01.2018
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE
(540)  

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և կանաչ 
գունային համակցությամբ։
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(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

դեղամիջոցներ, դիետիկ նյութեր բուժական նպա-
տակների համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080072 (111) 13504
(220) 31.01.2008 (151) 11.12.2008
   (181) 31.01.2018
(730) Ջեներալ Մոթորս Քորփորեյշն, Դելավերի 

նահանգ, US
(540)  

(511) (510)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և դրանց

մասեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080319 (111) 13505
(220) 09.04.2008 (151) 11.12.2008
   (181) 09.04.2018
(730) Հայաստանի Հանրապետության փաստա-

բանների պալատ, Երևան, Զաքիյան 3, AM
(540)  

(526) Բացի “ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ” անվանումից մնա-
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ, երկ-
նագույն, կարմիր, նարնջագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 45. անվճար իրավաբանական ծառա-

յություններ։
____________________

(210) 20080341 (111) 13506
(220) 11.04.2008 (151) 11.12.2008
   (181) 11.04.2018
(730) “Արցախ բրենդի կոմպանի” ՓԲԸ, Ղարաբաղ, 
Ասկերանի շրջան, գյուղ Այգեստան, AM
(540)  

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ շագանա-
կագույն, ոսկեգույն, սև և սպիտակ գունային հա-
մակցությամբ։
(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։
____________________
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(210) 20080342 (111) 13507
(220) 11.04.2008 (151) 11.12.2008
   (181) 11.04.2018
(730) “Արցախ բրենդի կոմպանի” ՓԲԸ, Ղարաբաղ, 
Ասկերանի շրջան, գյուղ Այգեստան, AM
(540)  

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ, 
ոսկեգույն, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

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

____________________

(210) 20080378 (111) 13508
(220) 22.04.2008 (151) 11.12.2008
   (181) 22.04.2018
(730) “Մոնա գրուպ” ՍՊԸ, Երևան, Ագաթանգե-

ղոսի 7, AM
(540)  

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյու-
թեր բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաս-
տուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

____________________

(210) 20080630 (111) 13509
(220) 24.06.2008 (151) 11.12.2008
   (181) 24.06.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

(511) (510)
դաս 32. աղբյուրի ջուր, հանքային ջուր, մր-

գահյութեր, զովացուցիչ ըմպելիք, գազավորված 
ջրեր և ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։

____________________

(210) 20080661 (111) 13510
(220) 01.07.2008 (151) 11.12.2008
   (181) 01.07.2018
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Երեմ Մկրտչյան, Ար-

մավիր, Չարենցի փ., տուն 21, AM
(540)  

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին, ոսկե-
գույն և սև գունային համակցությամբ։
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(511) (510)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, ալ-

յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշա-
կեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ, մեղր, մաթ, 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ, աղ, մանանեխ, 
քացախ, սոուսներ, համեմունք, սառույց։

____________________

(210) 20080662 (111) 13511
(220) 01.07.2008 (151) 11.12.2008
   (181) 01.07.2018
(730) “Թաժ” ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 20, 

բն. 1, AM
(540)  

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

հեղուկներ, մասնավորապես հախճասալի և սան-
տեխնիկայի մաքրման հեղուկներ. շամպուն. լվաց-
քի պատրաստուկներ, մասնավորապես՝ լվացքի 
փոշիներ. ձեռքի օճառ, ձեռքեր լվանալու հեղուկ-
ներ. ատամի փոշիներ և մածուկներ։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20080676 (111) 13512
(220) 04.07.2008 (151) 11.12.2008
   (181) 04.07.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

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

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մր-
գային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրան-
յութեր.

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

____________________

(210) 20080677 (111) 13513
(220) 04.07.2008 (151) 11.12.2008
   (181) 04.07.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

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

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մր-
գային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրան-
յութեր.

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

____________________

(210) 20080695 (111) 13514
(220) 09.07.2008 (151) 11.12.2008
   (181) 09.07.2018
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(730) “Արմենիա թի-վի” ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճուղի 1, AM

(540)  

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

սուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային մի-
ջոցառումների կազմակերպում, (հեռուստածրագ-
րի, հեռուստասերիալի պատրաստում)։

____________________

(210) 20080696 (111) 13515
(220) 09.07.2008 (151) 11.12.2008
   (181) 09.07.2018
(730) “Արմենիա թի-վի” ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճուղի 1, AM
(540)  

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

սուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային մի-
ջոցառումների կազմակերպում (հեռուստածրագ-
րի, հեռուստասերիալի պատրաստում)։

____________________

(210) 20080878 (111) 13516
(220) 19.08.2008 (151) 11.12.2008
   (181) 19.08.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 
“Ա.Կ.Զ.” ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540)  (554) 

(511) (510)
դաս 21. շիշ, տարա.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20081163 (111) 13517
(220) 30.10.2008 (151) 11.12.2008
   (181) 30.10.2018
(730) “Ակսաշ” ՍՊԸ, ք. Երևան, Վարդանանց 7, 

բն. 9, AM
(540)  

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

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. առևտուր։

____________________

(210) 20070373 (111) 13518
(220) 04.04.2007 (151) 16.12.2008
   (181) 04.04.2017
(730) Քամփոմաթիք Օֆֆշո Ս.Ա.Լ, LB
(540)  

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

ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտա-
յին միջոցների համար նախատեսվածների). կցոր-
դիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանցման տար-
րեր (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտա-
յին միջոցների համար նախատեսվածների). գյու-
ղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռ-
քով կառավարվողների. ինկուբատորներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխա-
կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման սար-
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քեր ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդ-
ման, միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և գոր-
ծիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդ-
ման կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով աշխա-
տող ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղա-
յին ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատ-
վության մշակման սարքավորումներ և համակար-
գիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու ար-
տադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեց-
ման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և սա-
նիտարատեխնիկական սարքեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080037 (111) 13519
(220) 23.01.2008 (151) 16.12.2008
   (181) 23.01.2018
(730) Դեն-Ֆոում, Ապս, DK
(540)  

(511) (510)
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամ-

նաբուժական և անասնաբուժական սարքեր ու 
գործիքներ, վերջավորությունների պրոթեզներ, աչ-
քերի և ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժական 
իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների շր-
ջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, 
խեցուց, սաթից, սադափից,  ծովի փրփուրից, այդ 
նյութերի փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080152 (111) 13520
(220) 22.02.2008 (151) 16.12.2008
   (181) 22.02.2018
(730) “Սարկոպ” հայ-ռուսական ՀՁ ՍՊԸ, Արարա-

տի մարզ, գյուղ Հովտաշատ, AM

(540)  

(526) Բացի “ԱՐ ԵՎ ՀԱՅԱ” և “ԱՐ Ի ԱՅԱ” (ռուս.) 
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնու-
րույն պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն, ոսկե-
գույն, սև և սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ։

(511) (510)
դաս 33. գինի։

____________________

(210) 20080155 (111) 13521
(220) 25.02.2008 (151) 16.12.2008
   (181) 25.02.2018
(730) ԱԷքսՆ Նեթուորք, Ինք, US
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№ 1

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

կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման սար-
քեր և գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդ-
ման, միացման, փոխակերպման, կուտակման, կար-
գավորման կամ վերահսկման սարքեր և գործիք-
ներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
և վերարտադրման սարքեր. մագնիսական տեղե-
կակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. առևտրի 
ավտոմատներ և կանխավճարով աշխատող ապա-
րատների մեխանիզմներ. դրամարկղային ապա-
րատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
կրակմարիչներ, մասնավորապես՝ նախապես 
գրանցված տեսաերիզներ, սկավառակներ, թվային 
տեսասկավառակներ (DVD), հիշողության քարտեր 
և կարծր (կիսահաղորդիչ) թվային հիշողության մի-
ջոցներ, մասնավորապես՝ հիշողության կոմպակտ 
քարտեր, բոլորը նախապես գրանցված զվարճա-
լի բովանդակությամբ. համակարգչային ծրագրա-
յին արտադրանք, որը պարունակում է կինոնկար-
ներ, հեռուստահաղորդումներ, ինչպես նաև անձ-
նական համակարգիչների, համաշխարհային հա-
ղորդակցական ցանցի և խաղային համակարգե-
րի քարթրիջների միջոցով մատչելի խաղեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյուններ. հաղորդակցական ծառայություններ. հե-
ռարձակման ծառայություններ. հեռուստածրագրե-
րի և կինոնկարների տարածում, հաղորդում, ան-
լար լազերային և միկրոալիքային փոխանցում և
հեռարձակում. հեռուստածրագրերի և կինոնկար-
ների մալուխային, արբանյակային և ուղիղ տուն 
հաղորդում և տարածում. հեռուստածրագրերի և 
կինոնկարների օն-լայն հաղորդում և տարածում 
տեսասերվերների և համակարգչային ցանցերի մի-
ջոցով. վերոհիշյալ ծառայություններին վերաբերող 
տելետեքստի ծառայություններ.

դաս 41. կենդանի զվարճությունների տրա-
մադրման ծառայություններ կամ անիմացիոն հե-
ռուստածրագրերի և ֆիլմերի տեսքով զվարճու-
թյունների տրամադրման ծառայություններ. կինոն-
կարների և հեռուստածրագրերի արտադրություն 
և տարածում. ձայնատեսողական ծրագրեր, որոնք 
հոսքային, բեռնման կամ այլ միջոցով ցուցադրվում
են համաշխարհային հաղորդակցական ցանցի 
կամ անլար սարքերի միջոցով։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080156 (111) 13522
(220) 26.02.2008 (151) 16.12.2008
   (181) 26.02.2018
(730) Գլոբլ Հոթելզ ընդ Րիզորթս ԱյՓի Բ.Վ., AN
(540)  

(511) (510)
դաս 35. հյուրանոցների կառավարում. ֆրան-

չայզինգի բնագավառում կառավարման հարցե-
րով խորհրդատվություն. մշտական ճանապար-
հորդներին հատուկ արտոնյալ ծրագրերի տրա-
մադրում. տեղեկատվական, խորհրդակցական և 
խորհրդատվական ծառայություններ վերը նշված 
ոլորտներում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառնություններ. տեղեկատվական, խորհրդակցա-
կան և խորհրդատվական ծառայություններ վերը 
նշված ոլորտներում.

դաս 43. հյուրանոցներ, առողջարաններ, մո-
թելներ, ժամանակավոր բնակատեղով ապահո-
վում. հյուրանոցային տեղերի ամրագրում. ժամա-
նակավոր բնակատեղերի ամրագրման հարցերով 
ճանապարհորդական գործակալությունների ծա-
ռայություններ. ժամանակավոր բնակատեղերի 
վարձակալություն. արձակուրդների և տոնական 
օրերի մասին տեղեկատվություն և ժամանակա-
վոր բնակատեղերի պլանավորում. բարերի, գա-
րեջրատների, պանդոկների, սրճարանների, ռեստո-
րանների և խորտկարանների ծառայություններ. 
կերակրատեսակների պատրաստման և դրանք 
տուն առաքման ծառայություններ, հանդիսավոր 
ճաշկերույթների կազմակերպում. սարքավորում-
ների, շինությունների և սրահների տրամադրում 
կոնֆերանսների անցկացման համար. շինություն-
ների, սրահների վարձակալություն՝ հանդիսավոր 
ծիսակատարությունների, կոնֆերանսների, ցու-
ցահանդեսների, սեմինարների և հանդիպումնե-
րի անցկացման համար. սարքավորումների, շի-
նությունների և սրահների տրամադրում գործնա-
կան հանդիպումների համար. տեղեկատվական, 
խորհրդակցական և խորհրդատվական ծառայու-
թյուններ վերը նշված ոլորտներում.

դաս 45. դռնապանի ծառայություններ. տեղե-
կատվական, խորհրդակցական և խորհրդատվա-
կան ծառայություններ վերը նշված ոլորտներում։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

45

26.01.2009

45

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 1

(210) 20080193 (111) 13523
(220) 05.03.2008 (151) 16.12.2008
   (181) 05.03.2018
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո “Վիմ-

պել-Կոմմունիկացիի”, RU
(540) 
 

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

կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման սար-
քեր ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդ-
ման, միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և գոր-
ծիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդ-
ման կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով աշխա-
տող ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղա-
յին ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատ-
վության մշակման սարքավորումներ և համակար-
գիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. լու-
սանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպ-
չուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և գրասենյակա-
յին պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). ուսու-
ցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ (բա-
ցառությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկ-
ված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրա-
կան կլիշեներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, դրան-
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. սնդուկ-
ներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. հովանոցներ, 
անձրևակալներ և ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծա-
սարքեր և թամբագործական իրեր.

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

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառնու-

թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-
նություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում.

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

սուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային մի-
ջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-
ռայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համակարգ-
չային ապարատների և ծրագրերի մշակում և կա-
տարելագործում։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080281 (111) 13524
(220) 26.03.2008 (151) 16.12.2008
   (181) 26.03.2018
(730) Յունիլևր Ն.Վ., NL
(540)  

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

կոսմետիկական միջոցներ. օդեկոլոններ, անուշա-
բույր ջուր, մարմնի համար անուշաբույր ցրցայտիչ-
ներ. յուղեր, քսուքներ և լոսյոններ մաշկի համար. 
սափրվելու փրփուր և գելեր, լոսյոններ սափրվե-
լուց առաջ և հետո օգտագործելու համար. տալկի 
փոշի, պատրաստուկներ լոգանքի և ցնցուղի հա-
մար. մազերի լոսյոններ, ատամի փոշիներ և մա-
ծուկներ. ոչ բուժական նյութեր բերանի խոռոչի 
լվացման համար. հոտազերծիչներ. հակաքրտին-
քային միջոցներ անձնական օգտագործման հա-
մար. արդուզարդի պարագաներ և պատրաստուկ-
ներ ոչ բուժական նպատակների համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080299 (111) 13525
(220) 03.04.2008 (151) 16.12.2008
   (181) 03.04.2018
(730) “Կարախանյան և ընկերներ իրավաբանա-

կան գրասենյակ” ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
5, սենյակ 26, AM
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(540)  

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

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, ու-
սուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային մի-
ջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-
ռայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համակարգ-
չային ապարատների և ծրագրերի մշակում և կա-
տարելագործում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ սեփականու-
թյան և անհատի պաշտպանության համար. այլ 
անձանց կողմից մատուցված անհատական և սո-
ցիալական ծառայություններ անհատի կարիքնե-
րը հոգալու համար։

____________________

(210) 20080303 (111) 13526
(220) 03.04.2008 (151) 16.12.2008
   (181) 03.04.2018
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո “Կրե-
ատիվ”, UA
(310) 08/92 (230)  04.10.2007
(540)  

(511) (510)
դաս 29. արևածաղկի սննդային յուղեր. մար-

գարին. սննդային ճարպեր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080304 (111) 13527
(220) 03.04.2008 (151) 16.12.2008
   (181) 03.04.2018
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո “Կրե-
ատիվ”, UA

(310)    08/93    (230) 04.10.2007
(540)  

(511) (510)
դաս 29. արևածաղկի սննդային յուղեր. մար-

գարին. սննդային ճարպեր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080385 (111) 13528
(220) 25.04.2008 (151) 16.12.2008
   (181) 25.04.2018
(730) “Սարկոպ” հայ-ռուսական ՀՁ ՍՊԸ, Արարա-

տի մարզ, գյուղ Հովտաշատ, AM
(540)  

(526) Բացի “ՍԱՐԿՈՊ” և “ՍԱՐԿՈՊ” (ռուս.) բառե-
րից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, արծա-
թագույն և սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ։

(511) (510)
դաս 33. օղի։

____________________
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(210) 20080386 (111) 13529
(220) 25.04.2008 (151) 16.12.2008
   (181) 25.04.2018
(730) “Սարկոպ” հայ-ռուսական ՀՁ ՍՊԸ, Արարա-

տի մարզ, գյուղ Հովտաշատ, AM
(540)  

(526) Բացի “ՍԱՐԿՈՊ” և “ՍԱՐԿՈՊ” (ռուս.) բառե-
րից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

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

(511) (510)
դաս 33. օղի։

____________________

(210) 20080387 (111) 13530
(220) 25.04.2008 (151) 16.12.2008
   (181) 25.04.2018
(730) “Սարկոպ” հայ-ռուսական ՀՁ ՍՊԸ, Արարա-

տի մարզ, գյուղ Հովտաշատ, AM

(540)  

(526) Բացի “ՍԱՐԿՈՊ” և “ՍԱՐԿՈՊ” (ռուս.) բառե-
րից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղնականաչ, կանաչ, 
երկնագույն, դարչնագույն, ոսկեգույն, սև և 
սպիտակ գունային համակցությամբ։

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

____________________

(210) 20080420 (111) 13531
(220) 06.05.2008 (151) 16.12.2008
   (181) 06.05.2018
(730) “Սարկոպ” հայ-ռուսական ՀՁ ՍՊԸ, Արարա-

տի մարզ, գյուղ Հովտաշատ, AM
(540)  
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(526) Բացի “ՍԱՐԿՈՊ”, “ՍԱՐԿՈՊ” (ռուս.), “ՀԱ-
ՅԱՍՏԱՆԻ ՎԱԶ” և “ԼՈԶԱ ԱՐՄԵՆԻԻ” (ռուս.) 
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնու-
րույն պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ վարդա-
գույն, կարմիր, ոսկեգույն, սև և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. գինի։

____________________

(210) 20080592 (111) 13532
(220) 17.06.2008 (151) 16.12.2008
   (181) 17.06.2018
(730) “Սարկոպ” հայ-ռուսական ՀՁ ՍՊԸ, Արարա-

տի մարզ, գյուղ Հովտաշատ, AM
(540)  

(526) Բացի “ԱՐԱ ԳԵՂԵՑԻԿ” և “ԱՐԱ ՊՐԵԿՐԱՍ-
ՆԻ” (ռուս.) անվանումներից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, շագանակա-
գույն, դարչնագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։

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

____________________

(210) 20080886 (111) 13533
(220) 19.08.2008 (151) 16.12.2008
   (181) 19.08.2018

(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո “Կրե-
ատիվ”, UA

(540)  

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

էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, չո-
րացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակե-
ղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-
նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080097 (111) 13534
(220) 08.02.2008 (151) 19.12.2008
   (181) 08.02.2018
(730) “Գեղամ-Էդգար” ՍՊԸ, Երևան, Գլինկայի 

45, AM
(540)  

(511) (510)
դաս 16. սեղանի անձեռոցիկ, գրպանի անձե-

ռոցիկ, խոհանոցային թղթե սրբիչներ, զուգարա-
նի թուղթ։

____________________

(210) 20080228 (111) 13535
(220) 14.03.2008 (151) 19.12.2008
   (181) 14.03.2018
(730) “Մանչո գրուպ” ՍՊԸ, Երևան, Արինբերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(540)  
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(526) “M” տառն ինքնուրույն պահպանության օբ-
յեկտ չէ։

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

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակե-
ղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-
նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր-
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մր-
գային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրան-
յութեր։

____________________

(210) 20080229 (111) 13536
(220) 14.03.2008 (151) 19.12.2008
   (181) 14.03.2018
(730) “Մանչո գրուպ” ՍՊԸ, Երևան, Արինբերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(540)  

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

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

____________________

(210) 20080233 (111) 13537
(220) 14.03.2008 (151) 19.12.2008
   (181) 14.03.2018
(730) “Մանչո գրուպ” ՍՊԸ, Երևան, Արինբերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(540)  

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակե-
ղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-
նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։

____________________

(210) 20080235 (111) 13538
(220) 14.03.2008 (151) 19.12.2008
   (181) 14.03.2018
(730) “Մանչո գրուպ” ՍՊԸ, Երևան, Արինբերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(540)  

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակե-
ղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-
նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր-
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մր-
գային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրան-
յութեր։

____________________

(210) 20080236 (111) 13539
(220) 14.03.2008 (151) 19.12.2008
   (181) 14.03.2018
(730) “Մանչո գրուպ” ՍՊԸ, Երևան, Արինբերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(540)  

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

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

____________________
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(210) 20080238 (111) 13540
(220) 14.03.2008 (151) 19.12.2008
   (181) 14.03.2018
(730) “Մանչո գրուպ” ՍՊԸ, Երևան, Արինբերդի 
նրբ. 5, N 10, AM
(540)  

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

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

____________________

(210) 20080239 (111) 13541
(220) 14.03.2008 (151) 19.12.2008
   (181) 14.03.2018
(730) “Մանչո գրուպ” ՍՊԸ, Երևան, Արինբերդի 
նրբ. 5, N 10, AM
(540)  

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակե-
ղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-
նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց.

____________________

(210) 20080366 (111) 13542
(220) 18.04.2008 (151) 19.12.2008
   (181) 18.04.2018
(730) “Մանչո գրուպ” ՍՊԸ, Երևան, Արինբերդի 
նրբ. 5, N 10, AM
(540)  

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակե-

ղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-
նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։

____________________

(210) 20080368 (111) 13543
(220) 18.04.2008 (151) 19.12.2008
   (181) 18.04.2018
(730) “Մանչո գրուպ” ՍՊԸ, Երևան, Արինբերդի 
նրբ. 5, N 10, AM
(540)  

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

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

____________________

(210) 20080369 (111) 13544
(220) 18.04.2008 (151) 19.12.2008
   (181) 18.04.2018
(730) “Մանչո գրուպ” ՍՊԸ, Երևան, Արինբերդի 
նրբ. 5, N 10, AM
(540)  

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

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

____________________

(210) 20080370 (111) 13545
(220) 18.04.2008 (151) 19.12.2008
   (181) 18.04.2018
(730) “Մանչո գրուպ” ՍՊԸ, Երևան, Արինբերդի 
նրբ. 5, N 10, AM
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(540)  

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

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

____________________

(210) 20080371 (111) 13546
(220) 18.04.2008 (151) 19.12.2008
   (181) 18.04.2018
(730) “Մանչո գրուպ” ՍՊԸ, Երևան, Արինբերդի 
նրբ. 5, N 10, AM
(540)  

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

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

____________________

(210) 20080415 (111) 13547
(220) 05.05.2008 (151) 19.12.2008
   (181) 05.05.2018
(730) “Ակոֆեռ” ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 1, AM
(540)  

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, կարմիր, կա-
պույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ։

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

____________________

(210) 20080416 (111) 13548
(220) 05.05.2008 (151) 19.12.2008
   (181) 05.05.2018
(730) “Ակոֆեռ” ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 1, AM
(540)  

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

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20080417 (111) 13549
(220) 05.05.2008 (151) 19.12.2008
   (181) 05.05.2018
(730) “Ակոֆեռ” ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 1, AM
(540)  

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

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20080418 (111) 13550
(220) 05.05.2008 (151) 19.12.2008
   (181) 05.05.2018
(730) “Ակոֆեռ” ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 1, AM
(540)  

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

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20080419 (111) 13551
(220) 05.05.2008 (151) 19.12.2008
   (181) 05.05.2018
(730) “Ակոֆեռ” ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 1, AM
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(540)  

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

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20071236 (111) 13552
(220) 05.11.2007 (151) 23.12.2008
   (181) 05.11.2017
(730) “Ֆրագրանս կոնսեփթ” ՍՊԸ, Երևան, Կոմի-
տասի 65, բն. 11, AM
(540)  

(511) (510)
դաս 35. առևտուր։

____________________

(210) 20071237 (111) 13553
(220) 05.11.2007 (151) 23.12.2008
   (181) 05.11.2017
(730) “Ֆրագրանս կոնսեփթ” ՍՊԸ, Երևան, Կոմի-
տասի 65, բն. 11, AM
(540)  

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

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

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների շրջա-
նակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջ-
յուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի 
զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի փրփու-
րից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ պլաստ-
մասսայից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկ-
ված չեն այլ դասերում.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահկա-
րասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. խոզանակ-
ներ և դրանց պատրաստման համար նյութեր. իրեր 
մաքրման նպատակների համար. պողպատյա տաշ-
եղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի (բա-
ցառությամբ շինարարական ապակու). ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկ-
ված չեն այլ դասերում.

դաս 35. առևտուր։
____________________

(210) 20071378 (111) 13554
(220) 11.12.2007 (151) 23.12.2008
   (181) 11.12.2017
(730) Պեպսիկո, Ինք., US
(540)  

(511) (510)
դաս 29. մրգի, բանջարեղենի, պանրի, մսի, 

ընկույզների հիմքով խորտիկներ. մշակված ըն-
կույզներ.

դաս 30. ալյուրի, եգիպտացորենի, հացահա-
տիկային բույսերի, բրնձի հիմքով խորտիկներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071402 (111) 13555
(220) 18.12.2007 (151) 23.12.2008
   (181) 18.12.2017
(730) “Էրեբունի” գինու կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 

Երևան, Նոր Արեշ 15 փող., 18 տուն, AM
(540) (554) 
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(511) (510)
դաս 21. ապակյա տարա (շիշ).
դաս 32. գարեջուր։

____________________

(210) 20071427 (111) 13556
(220) 21.12.2007 (151) 23.12.2008
   (181) 21.12.2017
(730) “Դոստ Ինթերնեյշընըլ” ՍՊԸ, Երևան, Արտաշ-

իսյան 89, AM

(540)  

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

մսի պատրաստուկներ. պահածոյացված, չորաց-
ված և ջերմամշակման ենթարկված բանջարեղեն 
և մրգեր. դոնդող, մուրաբա, կոնֆիտյուր. ձու. սնն-
դային յուղեր և ճարպեր. այդ թվում պինդ, հալած 
և հեղուկ բուսական յուղեր. մարգարին։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20071465 (111) 13557
(220) 27.12.2007 (151) 23.12.2008
   (181) 27.12.2017
(730) “Սմարթ սիսթեմս” ՍՊԸ, Երևան, Հ. Ներսիս-

յան 6, AM
(540)  

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

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

____________________

(210) 20080286 (111) 13558
(220) 27.03.2008 (151) 23.12.2008
   (181) 27.03.2018
(730) Արմավիրի պահածոների գործարան “Նյու-

Վեյվ” ՍՊԸ, Արմավիր, Շահումյան 9, AM
(540)  

(526) “ARMAVIR CANNED FOOD” արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

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

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

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործա-
կան, անտառային և հացահատիկային մթերք-
ներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդա-
նիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, բնա-
կան բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների հա-
մար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր-
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մր-
գային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրան-
յութեր.

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080326 (111) 13559
(220) 09.04.2008 (151) 23.12.2008
   (181) 09.04.2018
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US
(540)  

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

կակաո, հեղուկ շոկոլադ. շաքար, բրինձ, տապիո-
կա, սագո. ալյուր և հացահատիկային պատրաս-
տուկներ. մակարոնեղեն. հաց, թխվածքաբլիթներ, 
գալետներ, տորթեր, հրուշակներ, խմորեղեն. շոկո-
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լադ. հրուշակեղեն. սննդային սառույց, սառեցված 
ապրանքներ և պաղպաղակ. մեղր, մաթ. աղ, մա-

նանեխ. քացախ, սոուսներ. համեմունք. ամոքանք. 

մթերքներ՝ հիմնականում պատրաստված վերը 

թվարկված ապրանքներից։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080356 (111) 13560
(220) 17.04.2008 (151) 23.12.2008
   (181) 17.04.2018
(730) Ղազարյան Հակոբ Սամվելի, Երևան, Գարե-

գին Նժդեհի 34/1, բն. 50, AM
(540)  

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ և սպի-
տակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամ-

նաբուժական և անասնաբուժական սարքեր ու 
գործիքներ, վերջավորությունների պրոթեզներ, աչ-
քերի և ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժական 
իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար։

____________________

(210) 20080503 (111) 13561
(220) 22.05.2008 (151) 23.12.2008
   (181) 22.05.2018
(730) Ղազարյան Հակոբ Սամվելի Երևան, Գարե-

գին Նժդեհի 34/1, բն. 50, AM
(540)  

(511) (510)
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամ-

նաբուժական և անասնաբուժական սարքեր ու 
գործիքներ, վերջավորությունների պրոթեզներ, աչ-
քերի և ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժական 
իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար։

____________________

(210) 20080578 (111) 13562
(220) 16.06.2008 (151) 23.12.2008
   (181) 16.06.2018

(730) “Կլիմատեքնիք” ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 15 
շ., 55,57 տարածք, AM

(540)  

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

(511) (510)
դաս 11. օդի լավորակիչներ։

____________________

(210) 20080579 (111) 13563
(220) 16.06.2008 (151) 23.12.2008
   (181) 16.06.2018
(730) “Կլիմատեքնիք” ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 15 

շ., 55,57 տարածք, AM
(540)  

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

(511) (510)
դաս 11. օդի լավորակիչներ։

____________________

(210) 20080580 (111) 13564
(220) 16.06.2008 (151) 23.12.2008
   (181) 16.06.2018
(730) “Կլիմատեքնիք” ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 15 

շ., 55,57 տարածք, AM
(540)  

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

(511) (510)
դաս 11. օդի լավորակիչներ։

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

4419   12.08.2018  Ալթիքոր Ինք., US

4420   12.08.2018  Ալթիքոր Ինք., US

4426   12.08.2018  Ալթիքոր Ինք., US

4545   12.08.2018  Ալթիքոր Ինք., US

4547   12.08.2018  Ալթիքոր Ինք., US

4548   12.08.2018  Ալթիքոր Ինք., US

4549   12.08.2018  Ալթիքոր Ինք., US

4636   09.06.2018  Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

4658   12.08.2018  Ալթիքոր Ինք., US

4660   12.08.2018  Ալթիքոր Ինք., US

4662   12.08.2018  Ալթիքոր Ինք., US

4663   12.08.2018  Ալթիքոր Ինք., US

4668   29.09.2018  Հաուս օֆ Դոնաթս Ինթերնեյշնլ, KY

4693   21.08.2018  ՈՒՍԳ Ինթերիորս, Ինք., US

4856   01.12.2018  Ըֆինիթի Փեթքեը, Ս.Ա., ES

4859   10.12.2018  ԼՋ Լայֆ Սայընսիզ, ԼԹԴ., KR

5022   25.01.2019  Վայեթ, US

5044   08.01.2019  Վայեթ Հոլդինգս Քորփորեյշն, US

5229   28.12.2018  Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

5480   11.11.2019  Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU

(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

A01B 59/00 2189 A2

A01G 15/00 2190 A2

A44C 17/00 2191 A2

B25B 5/00 2192 A2

C02F 1/28 2193 A2

C02F 1/28 2194 A2

C04B 33/00  2195 A2

C09B 47/00  2196 A2

C09B 67/00 2196 A2

C12G 3/00  2197 A2

E04B 1/19 2198 A2

E04H 9/02 2198 A2 

E05B 35/00  2199 A2

G01F 17/00  2200 A2

H02M 7/00  2201 A2 

H02M 7/02 2202 A2

H02M 7/12 2201 A2

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

 C12Q 1/68  150 U

 E21C 47/00 151 U

 F17C 5/00 152 U

 G01N 33/00 150 U

Արդյունաբերական նմուշների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на промышленные образцы

02-99    198   S 

      05-04             198   S

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК
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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   827
Ապրանքային նշանի լիցենզ
(11) Վկայական No 5073
73 (1) Լիցենզատու   "Կերամիկա" ՍՊԸ,
Երեւան, Չարենցի 7, AM
73 (2) Լիցենզառու   "Իմէքս Գրուպ" ՍՊԸ,
Երեւան, Թբիլիսյան խճուղի 25,AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը      26.10.2018
Գործողության տարածքը     Հայաստանի           
                                              Հանրապետություն
Գրանցված է                          26.11.2008

______________________

Գրանցում No  828
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No 6385, 6387
73 (1) Զիջող Բեռլին-Խեմի ԱԳ
BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker Weg 125-127, 
12489 Berlin, Germany, DE
73 (2) Ստացող Ռեքորդատի  Այըրլենդ Լիմիթիդ
RECORDATI IRELAND LIMITED, Raheens East, 
Ringaskiddy Co.Cork, Ireland, IE
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի           
                                              Հանրապետություն
Գրանցված է                           04.12.2008

______________________

Գրանցում No  829
Ապրանքային նշանի լիցենզ
 (11) Վկայական No 7701, 7702, 7710, 7714, 
7236, 7281, 7297, 8745, 9320, 9809, 
12832, 12833, 12859, 13086, 13417, 13468, 
13469, 13470, 
73 (1) Լիցենզատու "Ինտերնեյշնլ Մասիս 
Տաբակ" ՍՊԸ, Մասիս, Մասիս կայարան, AM

73 (2) Լիցենզառու   "Գրանդ տոբակո" 
հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երեւան, 
Շահամիրյանների 22, AM
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը       նշանների 
գրանցման գործողության ամբողջ ընթացքում
Գործողության տարածքը     Հայաստանի           
                                              Հանրապետություն
Գրանցված է                           04.12.2008

______________________

Գրանցում No  830
Ապրանքային նշանի լիցենզ
(11) Վկայական No  2178, 3452, 3923, 3924, 
9575, 12812
73 (1) Լիցենզատու   Աթլանթիք Ինդասթրիզ
ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box 309GT, Ugland 
House, South Church Street, George Town, Grand 
Cayman, Cayman Islands, BWI,
73 (2) Լիցենզառու   Շվեփս Հոլդինգս Լիմիթիդ
SCHWEPPES HOLDINGS LIMITED, Industrial 
Estate, Drogheda, County Louth, Republic of 
Ireland, IE
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը       նշանների 
գրանցման գործողության ամբողջ ընթացքում
Գործողության տարածքը     Հայաստանի           
                                              Հանրապետություն
Գրանցված է                          05.12.2008

______________________

Գրանցում No   831
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No 12834
73 (1) Զիջող   "Արաքս-ֆիրմա" ՍՊԸ
Երեւան, Բրյուսովի 23, բն. 18, AM
73 (2) Ստացող   Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո "Վինիմպորտ"
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ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO 
"VINIMPORT", g. Oryol, ul. Mashinostroiteley 
7, Russia, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի           
                                              Հանրապետություն
Գրանցված է                          08.12.2008

______________________

Գրանցում No   832
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No  12742
73 (1) Զիջող  "Իջեւանի գինու գործարան" ՓԲԸ
Իջեւան, Երեւանյան 9, AM
73 (2) Ստացող  Ավետիս Գալստյան
Երեւան, Կասյան 10-1, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի           
                                              Հանրապետություն
Գրանցված է                          16.12.2008

______________________

Գրանցում No 833
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No 4351
73 (1) Զիջող Ֆիլոդորո Կալզե Ս.պ.Ա.
FILODORO CALZE S.p.A., Via Brescia 6, 46040 
Casalmoro, MN, Italy, IT
73 (2) Ստացող   Սարամար Յուրոփ Բ.Վ.
SARAMAR EUROPE B.V., Wegalaan 39, 2132 JD 
Hoofddorp, The Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի           
                                              Հանրապետություն
Գրանցված է                          18.12.2008

______________________

Գրանցում No  834
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No 4351
73 (1) Զիջող   Սարամար Յուրոփ Բ.Վ.
SARAMAR EUROPE B.V., Wegalaan 39, 2132 JD 
Hoofddorp, The Netherlands, NL
73 (2) Ստացող  Փրովիդենս 2003 Թրեյդ 
Մարք Լայսենզինգ Լիմիթիդ
Լայըբիլիթի Քամփնի
PROVIDENCE 2003 TRADE MARK 
LICENSING LIMITED LIABILITY COMPANY, 
Szentendre, Szabadkai U.9., Hungary, HY
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի           
                                              Հանրապետություն
Գրանցված է                          18.12.2008

______________________

Գրանցում No   835

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 4351

73 (1) Զիջող Փրովիդենս 2003 Թրեյդ 

Մարք Լայսենզինգ Լիմիթիդ

Լայըբիլիթի Քամփնի

PROVIDENCE 2003 TRADE MARK 

LICENSING LIMITED LIABILITY COMPANY, 

Szentendre, Szabadkai U.9., Hungary, HY

73 (2) Ստացող   Գոլդեն Լեյդի Քամփնի Ս.պ.Ա.

GOLDEN LADY COMPANY S.p.A., viale 

Cavallotti 11, Jesi  (Ancona), Italy, IT

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի           

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          18.12.2008
______________________
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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 

1725  16.05.2008
1729  18.05.2008

1855 19.05.2008

1863 11.05.2008

1881 25.04.2008

2048 21.05.2008

2070 15.03.2008

2072 18.05.2008

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)

129  U   03.05.2008

133  U   29.05.2008

Գործողության 
դադարեցման թվականը

Дата прекращения 
действия 

Արտոնագրի համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վերականգնման մասին

Сведения
о восстановлении действия патентов на изобретения

№ 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. 1785 A2 05.12.2008 08.12.2008
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Լրացում
ՀՀ արտոնագրային հավատարմատարների ցուցակում

Վահագն Պետրոսյան
Առանց սահմանափակումների
0025, Երեւան
Չարենցի 44, բն.19
Հեռախոս` (374-10) 557-098
Ֆաքս` (374-10) 526-836
Էլ. փոստ` petrosyan@petrosyan.am
www.petrosyan.am

Дополнение
к списку патентных поверенных РА

Петросян Ваагн
Без ограничений 
Ул. Чаренца 44, кв. 19 
0025, Ереван 
Республика Армения 
Телефон: (374-10) 557-098 
Факс: (374-10) 526-836
E-mail: petrosyan@petrosyan.am
www.petrosyan.am 

Supplement
in the list of Patent Attorneys of the Republic of Armenia

Vahagn Petrosyan
Without limitations
Charents St. 44, Apt. 19 
0025, Yerevan 
Republic of Armenia 
Telephone: (374-10) 557-098 
Fax: (374-10) 526 836 
E-mail: petrosyan@petrosyan.am
www.petrosyan.am
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Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся 
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9

11 номер патента
13 код вида документа
 A1 основной патент на изобретение
 А2 предварительный патент на изобретение
 В2 патент на изобретение, ранее защищенное предварительным 
  патентом РА
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 приоритет по дате поступления дополнительных материалов
24 дата начала действия прав, представляемых патентом 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
42 дата представления заявки для всеобщего ознакомления
44  дата публикации сведений о предварительном патенте
45 дата публикации сведений обосновном патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
65 номер ранее опубликованного патентного документа
71 заявитель, код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата 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) (2006)  (11) 2189 (13) A2
A01B 59/00

(21) AM20080061 (22) 16.05.2008
(42) 01.07.2008
(71) “Государственный аграрный университет 
Армении» государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Норик Базикян (AM), Арам Оганесян (AM), 
Симон Симонян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении» государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Система навески трактора
(57) Изобретение относится к сельскохозяйст-
венному машиностроению, в частности, к навесным 
системам тракторов.

На корпусе трактора посредством нижней оси 
установлены две нижние тяги. Система снабжена 
механизмом гашения вибраций тракторного 
агрегата, включающая перекрестно установленных 
два гидроцилиндра двойного действия, полости 
которых трубопроводами высокого давления 
связаны с пневмоаккумуляторами. Корпуса гидро-
цилиндров шарнирно установлены в кронштейнах, 
закрепленных на корпусе трактора в разных 
плоскостях относительно тяг, а поршни шарнирно 
установлены в кронштейнах, закрепленных у 
концов тяг.

Обеспечивается гашение продольных 
колебаний тракторного агрегата, 2 ил.

_____________________

(51) (2006)  (11) 2190 (13) A2
A01G 15/00

(21) AM20080093 (22) 19.06.2008
(42) 01.08.2008
(71) Сурен Овсепян (AM)
(72) Сурен Овсепян (AM)
(73) Сурен Овсепян, 0014, Ереван, К.Улнеци 72, 
кв.5 (AM)
(54) Дистанционная управляемая противо-
градовая станция
(57) Изобретение относится к метеорологии, 
в частности к противоградовым системам и 

может быть использовано для защиты от града 
сельскохозяйственных угодий, лесных массивов 
и других объектов.

Дистанционная управляемая противоградовая 
станция содержит системы электропитания и 
контроля, дистанционный пульт управления, пушку, 
к которой подсоединены система зажигания и 
система газоснабжения, включающая баллоны, 
заполненные пропаном. Станция дополнительно 
содержит систему регулирования, включающую 
процессор, и дистанционную систему сигналов 
безопасности, включающую датчики утечки газа, 
несанкционированного входа, противопожарные, 
открывания крышки ящика с электронными 
устройствами, а также датчик, информирующий 
о неполадках на станции.

Основой работы станции является принцип 
воздействия на атмосферные явления направ-
ленными звуковыми волнами, полученными при 
взрыве смеси газов пропан-бутан. 

Понижается себестоимость станции, повы-
шаются результативность и безопасность работы, 
2 ил.

_____________________

(51) (2006)  (11) 2191 (13) A2
A44C 17/00 

(21) AM20080048 (22) 25.04.2008
(42) 01.08.2008
(71) Алексан Арзуманян (AM), Паруйр Султанян (AM)
(72) Алексан Арзуманян (AM), Паруйр Султанян (AM)
(73) Алексан Арзуманян, 3102, Гюмри, Севян 47, 
кв. 5 (AM), Паруйр Султанян, 3100, Гюмри, Борян 
204/110 (AM)
(54) Устройство для закрепления вставки в 
оправе ювелирного изделия
(57) Изобретение относится к ювелирной области, 
в частности, к приспособлениям, используемым в 
ювелирном деле. 

Устройство для закрепления вставки в оправе 
ювелирного изделия имеет корпус с прикрепленным 
к нему Г-образным кронштейном. На кронштейне, 
с возможностью фиксации в нужной позиции, 
установлен подпружиненный вертикальный 
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стержень, с зажимом, фиксирующим вставку 
в оправе, и рабочей головкой с одновременно 
работающей резьбо-конусной парой, собранной 
на вертикальном стержне, и инструментами, 
направляющими со всех сторон слой металла на 
внешнюю поверхность оправы.

Повышается возможность юстировки и 
надежность закрепления, 5 ил.

_____________________

(51) (2006)  (11) 2192 (13) A2
B25B 5/00

(21) AM20080099 (22) 02.07.2008
(42) 01.08.2008
(71) Карен Гаспарян (AM), Патвакан Ахинян (AM)
(72) Карен Гаспарян (AM), Патвакан Ахинян (AM)
(73) Карен Гаспарян, 0035, Ереван, Лепсиуса 10а, 
кв. 18 (AM), Патвакан Ахинян, 0091, Ереван, М. 
Меликян 13, кв. 23 (AM)
(54) Зажимный и стягивающий инструмент со 
стержнем
(57) Изобретение относится к ручным инстру-
ментам, в частности к зажимным и стягивающим 
инструментам со стержнем, которые преду-
смотрены для зажима и удержания деталей в 
этом состоянии.

Зажимный инструмент имеет стержень, 
на концах которого с возможностью фиксации 
и дефиксации расположен узел неподвижной 
зажимной губки, на другом конце стержня с 
возможностью скольжения по нему и фиксации 
на нем расположен узел подвижной зажимной 
губки. 

Узел неподвижной зажимной губки имеет 
корпус, к которому с возможностью поворота 
к нему подпружинена неподвижная зажимная 
губка, к которой прикреплено средство фиксации 
на стержне.

Узел подвижной зажимной губки имеет 
корпус, к которому, прикреплена задняя рукоятка. 
В полости корпуса размещены подпружиненные к 
нему и выполненные с возможностью скольжения 
по стержню и фиксации на нем движущие рычаги. 
В передней части корпуса размещены стопорный 
рычаг и передняя рукоятка, имеющая возможность 
поворота к корпусу и предназначенная для 
взаимодействия с движущими рычагами и для 
зажима детали между зажимными губками.

Повышается удобство пользования, 6 ил.
_____________________

(51) (2006)  (11) 2193 (13) A2
C02F 1/28 

(21) AM20080108 (22) 11.07.2008
(42) 01.08.2008
(71) Гагик Торосян (AM), Ваган Давтян (AM)
(72) Гагик Торосян (AM), Ваган Давтян (AM), 
Сирануш Арутюнян (AM)
(73) Гагик Торосян, 0001, Ереван, проспект Саят-
Нова 37, кв. 10 (AM), Ваган Давтян, 0031, Ереван, 
А. Хачатрян 21а, кв. 41 (AM)
(54) Способ очистки сточных вод от пес-
тицидов
(57) Изобретение относится к способам очистки 
воды и может использоваться для очистки от 
пестицидов сточных вод. 

Для сорбции пестицидов в воду вносят 
фильтр с сорбентом. Фильтр представляет 
собой сетчатую перемычку, между сетками 
которой насыпают сорбент. В качестве сорбента 
используют размельченную скорлупу плодов 
ореховых и косточковых растений. Процесс 
сорбции осуществляют в течение 24 часов. 

Повышается эффективность очистки воды.
_____________________

(51) (2006)  (11) 2194 (13) A2
C02F 1/28

(21) AM20080107 (22) 11.07.2008
(42) 01.08.2008
(71) Гагик Торосян (AM)
(72) Гагик Торосян (AM), Аида Алексанян (AM), 
Сирануш Арутюнян (AM)
(73) Гагик Торосян, 0001, Ереван, пр. Саят-Нова 
37, кв.10 (AM)
(54) Способ очистки водного раствора от анилина
(57) Изобретение относится к способам очистки 
воды и может использоваться для очистки сточных 
вод от анилина. 

Для очистки воды от анилина в воду вносят 
сорбент. В качестве сорбента используют 
размельченную скорлупу плодов ореховых 
и косточковых растений, причем скорлупу 
размельчают до 500-800 мкм, а процесс сорбции 
осуществляют в течение 24 часов. 

Ускоряется процесс очистки воды.
_____________________
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(51) (2006)  (11) 2195 (13) A2
C04B 33/00

(21) AM20080069 (22) 02.06.2008
(42) 01.08.2008
(71) Микаел Амамчян (AM)
(72) Микаел Амамчян (AM)
(73) Микаел Амамчян, 0010, Ереван, пр. Маршала 
Баграмяна 62, кв. 60 (AM)
(54) Способ получения строительного кирпича
(57) Из глины, кварцевого песка и связующей 
добавки- крахмала готовят сухую смесь, к смеси 
добавляют 20% водный раствор гидроокиси 
натрия, полученную шихту формуют и подвергают 
обжигу при температуре 960-1050°C в течение 
1,5 часов. 

Соотношение кварцевого песка и глины 
составляет 2,33:1, соотношение сухой смеси и 
раствора гидроокиси натрия составляет 6,25:1. 

Упрощается способ, получаются морозо-, 
тепло- и химически стойкие кирпичи, имеющие 
низкие теплопроводность и вес.

_____________________

(51) (2006)  (11) 2196 (13) A2 
C09B 47/00
C09B 67/00

(21) AM20080062 (22) 19.05.2008
(42) 01.08.2008
(71) Институт физических исследований НАН 
РА (AM)
(72) Эдуард Шароян (AM), Арам Манукян (AM)
(73) Институт физических исследований НАН 
РА (AM)
(54) Способ получения пигментов фталоцианина 
меди
(57) Изобретение относится к органическим 
краскам, в частности, к способам получения 
пигментов фталоцианина меди альфа - и бета - 
модификаций. 

Сырой фталоцианин меди смешивают с 
кристаллическим йодом, затем полученную смесь 
нагревают при температуре 60-110°С до перехода 
фталоцианина меди в аморфную фазу, после чего 
температуру смеси повышают и выдерживают 
смесь при повышенной температуре до полного 
удаления паров йода и перехода фталоцианина 
меди в кристаллическое состояние. Повышение 

температуры смеси осуществляют до 150 - 200°С 
– для получения фталоцианина меди альфа - 
модификации, до 200 - 250°C - для получения 
фталоцианина меди альфа- и бета  модификаций 
и до 250 - 350°C - для получения фталоцианина 
меди бета – модификации.

Упрощается способ, обеспечивается его 
безопасность.
(74) А. Петросян

_____________________

(51) (2006)  (11) 2197 (13) A2
C12G 3/00 

(21) AM20080060 (22) 15.05.2008
(42) 01.08.2008
(71) Ваграм Габзималян (AM)
(72) Ваграм Габзималян (AM)

(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, Арцаха 

1, кв. 32 (AM)

(54) Алкогольный напиток

(57) Изобретение относится к пищевой промыш-

ленности, в частности, к алкогольным напиткам. 

Алкогольный напиток содержит 96%-

ый этиловый спирт, воду, ванилин, аспартам 

и концентрат «Кока-колы» при следующем 

соотношении компонентов (кг,л/100дал)։ 96%-

ый этиловый спирт -104,0-208,0 л, вода - 789,0-

891,5л, аспартам - 0,2-0,3 кг, ванилин - 0,125-

0,188 кг, концентрат «Кока-колы» - 3,0 –4,5л. 

Улучшаются вкусовые качества алкогольного 

напитка.

_____________________

(51) (2006)  (11) 2198 (13) A2 

E04B 1/19

E04H 9/02 

(21) AM20080072 (22) 09.06.2008

(42) 01.08.2008

(71) ЗАО “ВПЭКТИ” (AM)

(72) Александр Саакян (AM), Александр Саакян (AM)
(73) ЗАО «ВПЭКТИ», 0051, Ереван, Мамиконянц 
48 (AM)
(54) Здание комбинированной конструктивной 
системы (варианты)
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(57) Изобретение относится к конструктивным 
системам многоэтажных зданий, возводимых в 
зонах с различными ветровыми нагрузками и/или 
с различной сейсмичностью. 

По первому варианту изобретения в зданиях 
с нецентричным расположением вертикальных 
объемно-пространственных несущих конструкций 
каждая из этих конструкций сформирована из 
совокупности цельных неразрезных монолитных 
блоков высотой на этаж, образующих в поперечном 
сечении ячеистую структуру с замкнутым 
контуром. 

По второму варианту изобретения в зда-
ниях, включающих центрально расположенную 
вертикальную объемно- пространственную 
несущую конструкцию, последняя сформирована 
из совокупности цельных неразрезных монолитных 
блоков высотой на этаж, образующих в попереч-
ном сечении ячеистую структуру с замкнутым 
контуром. 

Обеспечивается возможность варьирования 
жесткостью несущей конструкции в зависимости 
от природно-климатических условий данной 
местности։ сейсмичности, ветровых нагрузок, 
18 ил.

_____________________

(51) (2006)  (11) 2199 (13) A2
E05B 35/00

(21) AM20080038 (22) 31.03.2008
(42) 01.07.2008
(71) Альберт Погосян (AM)
(72) Альберт Погосян (AM)
(73) Альберт Погосян, 0088, Ереван, Ширази 20, 
кв. 30 (AM)
(54) Врезной замок
(57) Врезной замок имеет корпус, установленный 
в корпусе засов, элементы, перемещающие засов 
и цилиндрический механизм. На засов опирается 
подпружиненный, имеющий выступ на одном 
конце несущий рычаг, который другим концом 
присоединен к установленному с возможностью 
вращения и прикрепленному к корпусу рычагу. 
Несущий рычаг в своей центральной части с 
помощью промежуточного рычага присоединен 
к рычагу, имеющему возможность вращаться с 
помощью рукоятки. На засове, с возможностью 

взаимодействия с выступом несущего рычага, 
выполнена выемка. На засове одним концом 
с возможностью вращения закреплен под-
пружиненный рычаг, на одной стороне второго 
конца которого выполнена прямоугольная 
выемка, имеющая возможность взаимодействия с 
выступом несущего рычага, а на другой стороне 
выполнен плоский участок, имеющий возможность 
взаимодействия с фиксирующим засов выступом, 
прикреплённого к корпусу подпружиненного 
опорного рычага. 

Создаётся возможность для перемещения 
засова врезного замка использовать рукоятки, 
имеющие ось с квадратным сечением, 2 ил.

_____________________

(51) (2006)  (11) 2200 (13) A2
G01F 17/00 

(21) AM20080065 (22) 26.05.2008
(42) 01.08.2008
(71) Ваге Тунян (AM), Тигран Искоян (AM)
(72) Ваге Тунян (AM), Тигран Искоян (AM)
(73) Ваге Тунян, 0046, Ереван, С.Таронц 3/67 
(AM), Тигран Искоян, 0050, Ереван, Маис 9-и 49/
11 (AM)
(54) Устройство измерения изменения объема 
гибкого элемента гидропривода
(57) Изобретение относится к машиностроению, 
в частности к устройствам измерения изме-
нения объема гибкого элемента тормозного 
гидропривода. 

Устройство содержит герметический пря-
моугольный резервуар, заполненный рабочей 
жидкостью. На дне резервуара и на одной из 
боковых стенок имеются клапаны, на боковой 
стенке, противоположной упомянутой, закреплен 
штуцер. На верхней стенке резервуара закреплена 
стеклянная прозрачная трубка со шкалой. Гибкий 
элемент гидропривода в виде трубки размещен в 
резервуаре и прикреплен одним концом к штуцеру 
подачи тормозной жидкости, другим концом – к 
клапану на боковой стенке. 

Через клапан, размещенный на дне резервуара, 
заливают рабочую (тормозную) жидкость до 
первой отметки на шкале измерительной трубки. 
Через штуцер тормозная жидкость под давлением 
подается в гибкую трубку. Клапан на боковой 
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стенке обеспечивает необходимое давление в 
гибкой трубке. Измерения производят изменением 
объема тормозной жидкости в трубке, что 
фиксируется на шкале стеклянной трубки. 

Повышается точность измерения, 1 ил.
_____________________

(51) (2006)  (11) 2201 (13) A2
H02M 7/12
H02M 7/00

(21) AM20080105 (22) 09.07.2008
(42) 01.08.2008
(71) Грайр Антонян (AM), Владимир Миняйло (RU)
(72) Грайр Антонян (AM), Владимир Миняйло (RU)
(73) Грайр Антонян, 0063, Ереван, Себастиа 30, 
кв.19 (AM), Владимир Миняйло, 0033, Ереван, 
Комитас 1, кв.92 (RU)
(54) Конвертер постоянного тока
(57) Изобретение относится к электротехнике, в 
частности к конвертерам и может быть исполь-
зовано в повышающих, понижающих и инвер-
тирующих преобразователях постоянного тока.

Конвертер содержит источник питания, 
два полупроводниковых ключа, один из которых 
мощный, три индуктивные катушки, два конден-
сатора, один из которых является фильтром. Две 
из индуктивных катушек соединены магнитной 
связью, а соединение обмоток синхронизировано. 
Схема может содержать компаратор нулевого 
напряжения и двухвходовый логический эле-
мент «И», один из входов которого соединен с 
выходом компаратора, а другой подключен ко 
входу мощного полупроводникового ключа, или 
схема может иметь формирователь импульса 
напряжения, выход которого соединен со входом 
второго полупроводникового ключа. 

Упрощается конструкция конвертера, повы-
шается к.п.д., 4 ил.

_____________________

(51) (2006)  (11) 2202 (13) A2

H02M 7/02

(21) AM20080059 (22) 15.05.2008

(42) 01.08.2008

(71) Вильям Мовсисян (AM), Гоар Саркисян (AM)

(72) Вильям Мовсисян (AM), Гоар Саркисян (AM)

(73) Вильям Мовсисян, 0096, Ереван, Молдовакан 

19, кв.23 (AM), Гоар Саркисян, Ереван, Гусан 

Шерам 63, кв.32 (AM)

(54) Система управления резонансным инвер-

тором с циклическим методом управления
(57) В системе заранее определяют последо-
вательности определяющие очередность им-

пульсов управления силовых ключей и заносят в 
постоянное запоминающее устройство.  Значение 
необходимого выходного напряжения задается 
по адресу кодовой последовательности. В 
соответствии с предлагаемой очередностью 
адреса, на выходе постоянного запоминающего 
устройства определенного момента времени 
формируется код, соответствующий одному из 
рабочих режимов инвертора. Для обеспечения 

необходимого минимального промежутка времени 

для закрывания одной пары транзисторов и 

открывания другой, тактовый генератор гене-

рирует прямоугольные импульсы постоянной 

длительности и двойной рабочей частоты. Эта 

частота с помощью триггера делится пополам 

и с помощью логических ключей формируются 

импульсы управляющие транзисторами так, 

что между ними обеспечивается необходимое 

минимальное время для закрывания одной пары 

транзисторов и открывания другой.

Обеспечивается безопасное отключение 

ключей с минимальными потерями в случае 

изменений внешних сигналов, 3 ил.

_____________________
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(51) (2006)  (11) 150 (13) U 

C12Q 1/68 

G01N 33/00

(21) AM20080042U (22) 11.04.2008

(71) Джи М Си Айпи- Холдинг Лтд. (VG)

(72) Сергей Волков (RU), Игорь Пиковски (UA)

(73) Джи М Си Айпи- Холдинг Лтд (VG)

(54) Биологический микрочип для идентифика-

ции трансгенных последовательностей ДНК и 

измерительный комплекс

(57) Полезная модель относится к области 
молекулярной биологии и генной инженерии, 
в частности предназначена для выявления 
трансгенных последовательностей ДНК в расти-
тельном материале и продуктах на его основе. 

Биологический микрочип имеет следующую 
схему: 

Повышается надежность определения нали-
чия трансгенного вещества, 2 н.з.п.ф-лы, 5ил.
(74) Р. Давтян

_____________________

(51) (2006)  (11) 151 (13) U

E21C 47/00

(21) AM20080177U (22) 08.10.2008

(71) Джон Асатрян (AM)

(72) Джон Асатрян (AM), Фердинанд Мсрян (AM), 

Хорен Суварян (AM)

(73) Джон Асатрян, 3126, Гюмри, М.Хоренаци 

24, кв.4 (AM)

(54) Машина для добычи камня

(57) Изобретение относится к камнеобработке, в 

частности к добыче стеновых камней правильной 

формы из горных пород прочностью до 40 МПа.

Машина имеет четырехколесную самоходную 

раму, салазки, перемещающиеся по вертикальным 

направляющим и тяговый барабан проводов, 

размещенный на самой высокой точке нерабочей 

зоны, при этом все они имеют собственные 

приводы. Машина имеет также режущие головки 

для продольного и поперечного пропилов. 

На салазке имеется только одно место для 

установления режущей головки, при этом режу-

щие головки выполнены сменными. Головка 

поперечного пропила имеет, по крайней мере, 

одну вертикальную пилу поперечного пропила, 

а головка продольного пропила – две пилы, из 

которых горизонтальная предназначена для 

подошвенного пропила, а вертикальная для 

тылового.

Повышается эффективность работы, рас-

ширяются возможности маневрированности, 

уменьшается количество отходов, 6 ил.

_____________________

Сведения о выданных патентах
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(51) (2006)  (11) 152 (13) U
F17C 5/00 

(21) AM20080176U (22) 07.10.2008
(71) Джианкарло Магро (IT)
(72) Джианкарло Магро (IT)
(73) Джианкарло Магро (IT)
(54) Газозаправочная станция для транспортного 
средства
(57) Полезная модель относится к области газовой 
промышленности.

Газозаправочная станция имеет компрессор 
с приводом, как минимум одну газозаправочную 
колонку, блок управления и систему трубопроводов 
для соединения компрессора с источником 
сжатого газа и для соединения компрессора с 
газозаправочной колонкой. Станция дополни-
тельно имеет аккумулятор сжатого газа, кото-

рый выполнен в виде баллонов и соединён 

к трубопроводу, соединяющему компрессор 

с газозаправочной колонкой. Трубопровод, 

соединяющий компрессор с аккумулятором и 

газозаправочной колонкой выполнен в виде 

высоконапорного, или высоконапорного и 

средненапорного, или высоконапорного, сред-

ненапорного и низконапорного трубопровода. 

Компрессор с приводом, блок управления и 

аккумулятор расположены в корпусе, который 

имеет контрольно-регулировочные средства.

Повышается эффективность заправки авто-
мобилей, комфортабельность и надежность 
работы. 4 ил.
(74) Р. Давтян

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

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

(51) 02-99 (11) 198 (13) S

 05-04

(21) 20080012 (22) 22.08.2008

(71) Такамацу Куниаки (JP), Охара Нарико (JP)

(72) Такамацу Куниаки (JP), Охара Нарико (JP)

(73) Такамацу Куниаки (JP), Охара Нарико (JP)

(74)  А. Галоян

(54) Браслет

_____________________
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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



ԳՅՈՒՏԵՐ

78

ՄԱՍ 1
26.01.2009

78

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
№ 1 

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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