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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 
 A գյուտի արտոնագիր 
 B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն 
21 հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
 հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 գյուտի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
 որից զատված է տվյալ հայտը
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



ԳՅՈՒՏԵՐ

6

ՄԱՍ 1
 

6

ԳՅՈՒՏԵՐ
     № 7 

25 .07 . 20 14

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2014.01)  (11) 2853 (13) A
A01C 7/00

(21) AM20120180 (22) 25.12.2012
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-
սարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Շավարշ Մացակի Գրիգորյան (AM), Սիմոն 
Վլադիմիրի Ռաֆայել յան (AM), Սիրանուշ 
Արթուրի Հակոբյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-
սարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 74 
(54) Շաղացան սերմթաղիչ խոփիկ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
մեքենաշինությանը, մասնավորապես` շաղացան 
սերմթաղիչ խոփիկներին և կարող է օգտագործվել 
գյուղատնտեսության մեջ:

Շաղացան սերմթաղիչ խոփիկն ունի սլա-
քաձև թաթիկ, թաթիկին ամրակցված սերմնա-
տար խողովակաձև կանգնակ, սերմերի ցրիչ, 
ցրիչի ելքում տեղակայված գլանվակ: Ցրիչի ելքի 
տակ հատակի եզրամասն ունի եռանկյունաձև 
ելուստներ: Հարակից ելուստներն ունեն դեպի 
ակոսահատակ ուղղված ընդհանուր կող: 

Ապահովում է սերմերի համաչափ ցրում և 
առավելագույն բերքատվություն, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2854 (13) A
A23L 1/00

(21) AM20140004 (22) 17.01.2014
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-
սարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Ժիրայր Աղաջանյան (AM), Ռուզաննա Հայ-
րա պետյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-
սարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 74 
(54) Lցոնած տաքդեղ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա-
բերությանը, մասնավորապես` լցոնած տաք-
դեղին։ 

Լցոնած տաքդեղը պարունակում է բանջա-
րեղենային հիմքի, տապակած գազարի, տապա-
կած սոխի, տոմատի մածուկի, մաղադանոսի, 
նեխուրի, ալյուրի, կերակրի աղի և բուսական 
յուղի խառնուրդ: Տաքդեղը ջրախաշած է, որպես 

բանջարեղենային հիմք վերցված է տապա-
կած դդում, լցոնը լրացուցիչ պարունակում է 
1:1:1 հարաբերակցությամբ վերցված սամիթի, 
ուրցի և թարխունի եթերայուղերի խառնուրդ, 
բաղադրամասերի հետևյալ հարաբերակցությամբ 
(զանգվ. %). տաքդեղ` 26.0-29.0, տապակած 
դդում` 31.24-32.58, տապակած գազար` 2.59-
3.01, տապակած սոխ՝ 3.79- 4.41, տոմատի 
մածուկ՝ 30.16-31.14, մաղադանոս՝ 0,74-0,86, 
նեխուր՝ 0,74-0,86, ալյուր՝ 0,34-0,35, կերակրի 
աղ՝ 0,78-0,81, բուսական յուղ՝ 0,61-0,63, եթերա-
յուղերի խառնուրդ՝ 0,010-0,011: 

Ընդլայնվում է բանջարեղենային պահա-
ծոների տեսականին:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2855 (13) A
A24D 3/00

(21) AM20140021 (22) 06.03.2014
(71) «ՍՊՍ Սիգարոն» ՍՊԸ (AM)
(72) Սեմյոն Պողոսյան (AM)
(73) «ՍՊՍ Սիգարոն» ՍՊԸ, 0076, Երևան, Հով-
հան նիսյան 24 (AM)
(54) Ծխախոտի ֆիլտր
(57) Գյուտը վերաբերում է ծխախոտի արտա-
դրությանը, մասնավորապես՝ ծխախոտի ֆիլ-
տ րերին:

Ֆիլտրը ներառում է թելքավոր կամ միկրո-
ծա կոտկեն ֆիլտրող նյութ և անօրգանական 
սորբենտ՝ ջերմամշակված փքած պեռլիտ՝ 
մանրացված 0,010-10 մմ չափերի ավազա-
հատիկների և միկրոգնդերի տեսքով, որոնք 
ունեն 20-1250կգ/մ3 լցվող կշիռ և ջրային 
էքստրակտի pH 5-9: Սորբենտն օգտագործվում 
է ինչպես մամլած սալիկի ձևով, այնպես էլ՝ 
թելքավոր կամ միկրոծակոտկեն ֆիլտրող նյութի՝ 
ացետատային ցել յուլոզի հետ խառնած կամ 
խողովոկաձև սեգմենտի մեջ լցված, որը երկու 
կողմից պահվում է այլ սեգմենտներով: Ընդ որում, 
ֆիլտրն իրականացվում է ինչպես միասեգմենտ, 
այնպես էլ հաջորդաբար տեղադրված երկու կամ 
երեք սեգմենտների տեսքով: 

Կրճատվում են նիկոտինի և խեժի բաղա-
դրիչները ծխախոտի ծխի մեջ, 44 նկ.:

_____________________
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(51) (2014.01)  (11) 2856 (13) A
B25B 13/00

(21) AM20130002 (22) 08.01.2013
(71) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM)
(54) Բազմամանեկադարձակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ձեռքի գործիք նե-
րին, մասնավորապես` բազմաչափ մանեկա-
դարձակին: 

Բազմամանեկադարձակն ունի բռնակ և 
դրա ծայրամասերին կոշտ ամրակցված աշխա-
տանքային գլխիկներ: Բռնակը կազմված է երկու 
միմյանց սևեռվող մասերից, որոնցից մեկն ունի 
միմյանց համառանցք գլանային հատվածամաս, 
ութանիստ պրիզմա և քառանիստ պրիզմա 
վեցանիստ խոռոչով: Քառանիստ պրիզման 
նիստերից մեկում ունի գլանաձև խոռոչ, որտեղ 
տեղակայված է զսպանակված գնդիկ, իսկ 
բռնակի մյուս մասը գլան է՝ միմյանց համառանցք 
ութանիստ, քառանիստ և գլանաձև խոռոչներով: 
Քառանիստ խոռոչի նիստերում կատարված 
են մեկական կիսագնդաձև խորացումներ՝ 
դրանցից յուրաքանչուրում զսպանակված 
գնդիկի սևեռման հնարավորությամբ, իսկ յուրա-
քանչուր աշխատանքային գլխիկը միևնույն 
կոօրդինատական առանցքներ ունեցող գնդի 
և հավասարանիստ քառանկյուն պրիզմայի 
փոխհատված մարմին է, որի չորս կողային 
նիստերից յուրաքանչուրի վրա կատարված 
են տարբեր չափի մանեկների դարձի համար 
նախատեսված գործիքներ: 

Ապահովում է տարբեր չափերի և տեսակի 
մանեկների պտուտակահանումը կամ կարող է 
օգտագործել որպես պտուտակահան, 26 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2857 (13) A
B25B 13/00

(21) AM20130001 (22) 08.01.2013
(71) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM)
(54) Բազմաճակատադարձակ

(57) Գյուտը վերաբերում է ձեռքի գործիքներին, 
մասնավորապես` ճակատադարձակներին: 

Բազմաճակատադարձակն ունի ճակա-
տա դարձակյա խոռոչով գլխիկ և քառակուսի 
հատվածք ունեցող խոռոչով իրան: Իրանի 
խոռոչի յուրաքանչյուր նիստում կատարված 
է կիսագնդաձև խորացում: Գլխիկը միևնույն 
կոօրդինատային առանցքների կենտրոն 
ունեցող գնդի և խորանարդի փոխհատված 
մարմին է, որի ութ գագաթները հատված են 
խորանարդի անկյունագծերին ուղղահայաց 
տարած հարթություններով՝ կազմելով լրացուցիչ 
անկյունային նիստեր: Իրանի խոռոչն ունի չորս 
անկյունային շրջանաձև նիստեր, իսկ խոռոչի 
չորս հիմնական նիստերը կատարված են 
կիսաշրջանաձև բացվածքներով: Իրանն ունի 
լրացուցիչ կենտրոնական գլանաձև խոռոչ, 
իսկ անկյունային շրջանաձև նիստերի վրա 
կատարված են սևեռման միջոցներ: 

Ընդլայնվում են գործիքի ֆունկցիոնալ 
հնարավորությունները, 82 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2858 (13) A
B25B 13/00

(21) AM20120159 (22) 12.11.2012
(71) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(54) Արգելուկավոր մեխանիզմով ճակատա-
դարձակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ձեռքի գործիքներին, 
մասնավորապես` ճակատադարձակներին: 

Ճակատադարձակն ունի միմյանց ամրա-
կցված ստորին և վերին մասերից կազմված 
բռնակ: Բռնակն իր երկու ծայրերում ունի գլանաձև 
անցքեր և դրանց մեջ տեղակայված երկգլխանի 
ճակատադարձակներ: Ճակատադարձակներն 
ունեն արգելուկավոր մեխանիզմներ: Ճակա-
տա դարձակների արտաքին մակերևույթին 
կատարված են իրարից հավասարաչափ 
հեռավորությամբ շրջանաձև դասավորված 
գլանաձև խոռոչներ: Բռնակի ստորին մասն 
ունի երկու ուղղանկյուն հանվածք, որոնցում 
տեղակայված են փոխարկիչներ: Փոխարկիչն 
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իր ճակատային հատվածում ունի սևեռման 
միջոց, իսկ բռնակի հանվածքի նիստերից 
մեկում կատարված են երկու կիսագնդաձև 
խորացումներ: 

Ընդլայնվում են գործիքի ֆունկցիոնալ հնա
րա վորությունները, 69 նկ.:
(74) Ռ. Մանասերյան

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2859 (13) A
B25B 13/00

(21) AM20120013 (22) 20.01.2012
(71) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM)
(54) Բազմաճակատադարձակ և դրա գլխա
կալով բռնակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ձեռքի գործիքներին, 
մասնավորապես` ճակատադարձակներին: 

Բազմաճակատադարձակը միևնույն կոոր
դի նատական առանցքներն ունեցող գնդի և 
խորանարդի փոխհատված մարմին է, որն ար
տաքին կողմից ունի վեց տարբեր չափերի ճակա
տադարձակյա խոռոչներ: Բռնակի գլխակալի 
անկյունային նիստերի վրա կատարված են 
սևեռման միջոցներ: Բազմաճակատադարձակն 
իր յուրաքանչյուր կողմով սևեռվում է բռնակի 
գլխակալի խոռոչում: Բռնակն իր երկու ծայրերում 
ունի արգելուկավոր մեխանիզմներ: 

Ընդլայնվում են գործիքի ֆունկցիոնալ հնա
րա վորությունները, 2 անկախ կետ, 110 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2860 (13) A 
C21D 8/00 
C21D 9/00

(21) AM20130161 (22) 06.12.2013
(71) Արտակ Իսրայելի Սահրադյան (AM)
(72) Արտակ Իսրայելի Սահրադյան (AM), Արթուր 
Հարությունի Փափազ յան (AM), Մարիետա 
Նորայրի Քոլոյան (AM), Լիլիթ Արայի Գասպար
յան (AM), Աննա Սամվելի Հակոբյան (AM)
(73) Արտակ Իսրայելի Սահրադյան, 0037, 
Երևան, Արաբկիր 39 փ. 2, բն. 36 (AM)

(54) Արագահատ պողպատից պատրաստված 
կտրող գործիքի բնական ծածկութապատման 
եղանակ 
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը, 
մասնավորապես՝ արագահատ պողպատից 
պատրաստված կտրող գործիքներին: 

Արագահատ պողպատից պատրաստված 
կտրող գործիքի բնական ծածկութապատման 
եղանակ, ըստ որի ընտրում են կտրման ռեժիմները, 
կտրող գործիքին հաղորդում են համընթաց 
շարժում, իսկ պողպատից պատրաստված 
նախապատրաստվածքին՝ պտտական շարժում, 
ապա նախապատրաստվածքը մշակում են՝ 
կտրող գործիքի և նախապատրաստվածքի 
հպման տիրույթում առաջացնելով պլաստիկ 
մակահալման շերտ: Որպես կտրող գործիք 
վերցնում են B14M7K25 համաձուլվածքից 
պատրաստված գործիք, իսկ կտրման ռեժիմներն 
են՝ V=5085 մ/րոպ, գերադասելիորեն V=6570 
մ/րոպ, S=0,30 մմ/պտ, t=2,0 մմ: 

Բարձրացվում է կտրող գործիքի ջերմա
կայունությունն ու մաշակայունությունը, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2861 (13) A
E21C 47/00

(21) AM20140020 (22) 05.03.2014
(71) Ջոն Ալեքսանի Ասատրյան (AM)
(72) Ջոն Ալեքսանի Ասատրյան (AM), Սամվել 
Սերյոժայի Հարությունյան (AM), Ներսիկ Գաս
պարի Մկրտչյան (AM), Ֆերդինանդ Արամի 
Մսրյան (AM)
(73) Ջոն Ալեքսանի Ասատրյան, 3126, Գյումրի, 
Մ. Խորենացու 24, բն. 4 (AM)
(54) Քարի արդյունահանման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է քարի հանույթի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ մինչև 40 ՄՊա 
ամրության ապարներից քարի հանույթի անվա
վոր մեքենաների օգնությամբ կանոնավոր ձևի 
որմնաքարերի արդյունահանմանը: 

Ըստ եղանակի քարի հանույթի մեքենայի 
քարի կտրման սկավառակային սղոցներով 
իրականացնում են քարի լայնության չափով 
կտրման խորությամբ, քարի երկարության չա փով 
լայնական կտրումներ: Հանքախորշի կողմնային 
գոտիներում` մեքենայի երկարության չափով 
և դիմային գոտիներում` մեքենայի լայնության 
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չափով, լայնական կտրումներին ուղղահայաց 
կատարում են քարի բարձրության չափով 
ակոսներ: Իրականացնում են երկայնական հա
մա կցված՝ հորիզոնական և ուղղաձիգ կտրում
ներ, իսկ դրանցից հետո առաջացած գոտիների 
աստիճանները հեռացնում են հորիզոնական 
կտրումով: 

Ապահովվում են լեռնազանգվածից կանո
նա վոր ձևի որմնաքարի արդյունահանման 
եղանակի կատարելագործումը և հանքախորշի 
առավելագույն օգտագործումն առանց աստի
ճանների առաջացման, 9 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2862 (13) A
G01N 23/00

(21) AM20130024 (22) 25.02.2013
(71) Հենրիկ Ռուբենի Դրմեյան (AM)
(72) Հենրիկ Ռուբենի Դրմեյան (AM), Ալեքսան 
Մկրտչի Արզումանյան (AM)
(73) Հենրիկ Ռուբենի Դրմեյան, 3113, Գյումրի, 
Մեքենավարների 107 (AM)
(54) Միաբյուրեղի կառուցվածքային տվյալների 
գրանցման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է ճշգրիտ սարքա շի
նության բնագավառին և կարող է օգտագործվել 
միաբյուրեղական նյութերի կառուցվածքային 
անկատարությունների ռենտգենադիֆրակցիոն 
հետազոտությունների համար: 

Սարքն ապահովում է միաբյուրեղի ռենտ
գենադիֆրակցիոն պատկերի խոշորացման 
ակնհայտ մեծացում  և նմուշի ճշտադրման 
խախտման հավանականության զգալի փոքրա
ցում՝  մեխանիկական ճեղքը և ռենտգենյան 
թաղանթը միաժամանակ համընթացհետընթաց 
շարժման մեջ դնելու միջոցով՝ արագությունների  
նախապես ընտրված հարաբերակցությամբ:

Գյուտի նպատակն է ռենտգենադիֆրակցիոն 
պատկերի լուծելիության մեծացումը, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2863 (13) A 
G01V 1/00 
G01H 7/00

(21) AM20140042 (22) 04.04.2014

(71) ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկայի կիրառական պրոբ
լեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ (AM)
(72) Ալպիկ Մկրտչյան (AM), Արտակ Մկրտչյան 
(AM), Էդուարդ Հարությունյան (AM), Սուրեն 
Միրաքյան (AM)
(73) ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկայի կիրառական պրոբ
լեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, 0014, Երևան, Հր.  
Ներսիսյանի 25 (AM)
(54) Տատանումների պարամետրերի գրանց
ման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է տատանումների 
պարամետրերի գրանցմանը և կարող է կիրառ
վել սեյսմլոգիայում, երկրաֆիզիկայում, ակուս
տիկայում: 

Գյուտի էությունն այն է, որ տատանումների 
պարամետրերը չափում են գրանցման տարած
քում: Որպես գրանցման տարածք օգտագործում 
են բնական, կամ արհեստական պարփակ 
ծավալային օբյեկտ, ընդ որում նախապես չա
փում են օբյեկտի ռեվերբերացիոն ֆոնը, ապա 
գրանցում են տատանումներից առաջացած 
ռեվերբերացիան, ըստ որի որոշում են տատա
նումների պարամետրերը: 

Գյուտի խնդիրն է պարզեցնել գրանցման 
համակարգը, մեծացնել գրանցվող տատա
նումների հաճախային տիրույթը, մի միջավայրում 
առաջացած տատանումների գրանցումը մեկ այլ 
միջավայրում:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2864 (13) A
G01V 1/00

(21) AM20140027 (22) 20.03.2014
(71) ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկայի կիրառական պրոբ
լեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ (AM)
(72) Ալպիկ Մկրտչյան (AM), Արտակ Մկրտչյան 
(AM), Էդուարդ Հարությունյան (AM), Սուրեն 
Միրաքյան (AM)
(73) ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկայի կիրառական պրոբ
լեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, 0014, Երևան, Հր. 
Ներսիսյանի 25 (AM)
(54) Տատանումների գրանցիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է տատանումների 
գրանցման ոլորտին և կարող է կիրառվել սեյս մո
լոգիայում, շինություններում, գազային և հեղուկ 
միջավայրերում տատանումների գրանց ման 
համար:
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Սարքն ունի ճառագայթման աղբյուր, ճառա-
գայթի ճանապարհին տեղա կայված տատա -
նումների ընդունիչ, դրան ամրացված ճառա-
գայթների ձևափոխիչ, ճառագայթման գրանցիչ: 
Գյուտի համաձայն՝ որպես ճառագայթման 
աղբյուր օգտագործում են մյոսբաուերյան 
աղբյուր, իսկ որպես ճառա գայթների ձևափո-
խիչ` մյոս բաուերյան կլանիչ:  

Սարքը հնարավորություն է տալիս ընդլայնել 
տատանումների գրանցման տիրույթը, ինչպես 
նաև մեծացնել լուծելիությունը և գրանցվող 
ակուստիկ տատանումների պարամետրերի 
քանակը:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2865 (13) A
H02J 9/00

(21) AM20140049 (22) 10.04.2014
(71) «Հայաստանի պետական ճարտարա գի տա-
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն (AM)
(72) Գուրգեն Բարեղամյան (AM), Նորիկ Պետրոս-
յան (AM), Ռեմիկ Գալուստյան (AM), Աննա 
Բարեղամյան (AM)

(73) «Հայաստանի պետական ճարտարա գի տա-
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Անխափան էլեկտրասնուցման սարք 
(տարբերակներ)
(57) Ըստ առաջին տարբերակի սարքն ունի 
կուտակիչի և բեռի միջև միացվող դարձելի 
կերպափոխիչ, փոփոխական հոսանքի սնող 
ցանցի և բեռի միջև միացվող տիրիստորային 
փոխանջատիչ: Դարձելի կերպափոխիչն ունի 
միմյանց հա ջորդաբար միացված կոմուտատոր, 
տրանս ֆորմատոր և հարթեցնող զտիչ: Սարքը 
լրացուցիչ ունի փոխանջատիչին հաջորդաբար 
միացված դրոսել: 

Ըստ երկրորդ տարբերակի սարքն ունի 
կուտակիչի և բեռի միջև միացվող դարձելի 
կերպափոխիչ, փոփոխական հոսանքի սնող 
ցանցի և բեռի միջև միացվող տիրիստորային 
փոխանջատիչ: Դարձելի կերպափոխիչն ունի 
միմյանց հաջորդաբար միացված կոմուտա-
տոր և հարթեցնող զտիչ: Սարքը լրացուցիչ 
ունի փոխանջատիչին հաջորդաբար միացված 
դրոսել: 

Ընդլայնվում են սարքի ֆունկցիոնալ հնարա-
վորությունները, 2 անկախ կետ, 2 նկ.:

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

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

21
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) (2014.01)  (11) 363  (13) U
A01K 93/00

(21) AM20140052U (22) 16.04.2014
(71) Կարեն Ռուբենի Իսրաելյան (AM)
(72) Կարեն Ռուբենի Իսրաելյան (AM)
(73) Կարեն Ռուբենի Իսրաելյան, 0015, Երևան, 
Արգիշտի 11/3, բն. 68 (AM)
(54) Ինքնաձգվող էլեկտրալուսային լողան
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ձգնորսու-
թյանը, մասնավորապես՝ ձուկ որսալու լողան-
ներին։

Լողանն ունի իրան, իրանի մեջ տեղակայված 
մարտկոց, որը դրական հպակով միացված է 
իրանի վերին մասում գտնվող լուսադիոդի դրական 
հպակին, իրանի երկայնքով տեղաշարժման 
և սևեռման հնարավորությամբ տեղակայված 
տափօղակ-լողան և դրա սահմանափակիչ: 
Տափօղակ–լողանի մեջ տեղակայված է օղակաձև 
հաստատուն մագնիս: Իրանի ստորին մասում 
տեղակայված են մարտկոցի դրական հպակին 
իր դրական հպակով միացված երկրորդ 
լուսադիոդը, երկու մագնիսական անջատիչներ, 
դիմադրություն, ընդ որում երկու լուսադիոդների 
բացասական հպակները մարտկոցի բացասական 
հպակին միացված են հաջորդաբար միացված 
մագնիսական անջատիչների և դիմադրության 
միջոցով։

Ապահովվում է էլեկտրական հպակների 
հերմետիկությունը՝ բարձրացնելով լողանի 
հուսա լիությունը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 364  (13) U
A63F 3/00

(21) AM20140046U (22) 09.04.2014
(71) Պարույր Կարանի Ենոքյան (AM)
(72) Պարույր Կարանի Ենոքյան (AM)
(73) Պարույր Կարանի Ենոքյան, 0070, Երևան, 
Ե. Քոչարի 15, բն. 14 (AM)
(54) Շախմատ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերվում է սեղանի 
տրամաբանական խաղերին, մասնավորապես՝ 
100 վանդականոց շախամատին:

Շախմատն ունի 100 վանդակների (10x10) 
բաժանված խաղադաշտ ունեցող խաղա տախ-
տակ և տվյալ խաղադաշտում տեղակայվող 
շախ մատային խաղաքարերի երկու հավաքածու: 
Յուրաքանչյուր հավաքածուն ունի 8 ավանդա-
կան շախմատային ֆիգուրներ, 10 «զինվոր» 
և լրացուցիչ երկու շախմատային ֆիգուր: 
Խաղատախտակն իրականացված է իրար 
ամրակցվող երեք հատվածամասերից, որոն-
ցից առաջին կենտրոնական հատվածամասը՝ 
ավանդական 64 վանդականոց շախմատի 
խաղատախտակն է: Երկրորդն ու երրորդը՝ 
վերին և ստորին Π-աձև երկու հատվածամասեր 
են և կազմված են իրար կոշտ ամրակցված 
ուղղահայաց՝ ձախ կողմից՝ 1x4 չափի խաղա-
դաշտով, հորիզոնական՝ 10x1 և աջ կողմից՝ 4x1 
չափի խաղադաշտով մասերից են: Երկրորդ 
և երրորդ հատվածամասերի հորիզոնական 
համապատասխան մակերևույթների վրա 
կատարված են երկուական բույթեր՝ առաջին 
հատվածամասի համապատասխան վերին 
և ստորին մակերևույթների վրա կատարված 
համապատասխան երկուական փորվածքների 
մեջ մտնելու հնարավորությամբ: Լրացուցիչ 
շախմատային ֆիգուրները՝ «Հեծյալ Թագուհի» 
անվանումով ֆիգուրն է, որը ավանդական 
«Թագուհի» ֆիգուրի իրավունքների հետ 
մեկտեղ լրացուցիչ ունի ավանդական «Ձի» 
ֆիգուրի նման քայլելու իրավունք: Լրացուցիչ 
«Վագր» անվանումով ֆիգուր տեղաշարժվում 
է ավանդական «Փիղ» ֆիգուրի և ավանդական 
«Նավակ» ֆիգուրի նման: Լրացուցիչ «Առյուծ» 
ֆիգուրն ունի ավանդական «Ձի» ֆիգուրի և 
ավանդական «Նավակ» ֆիգուրի նման քայլելու 
իրավունք: Լրացուցիչ խաղաքարերով ստանում 
ենք վեց տեսակի հավաքածուներ: 

Պարզեցվում է շախմատային խաղա-
տախտակի տեղափոխման հնարավորությունը, 
12 նկ.։

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 365  (13) U
A63F 3/00

(21) AM20140043U (22) 04.04.2014

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
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(71) Պարույր Կարանի Ենոքյան (AM)
(72) Պարույր Կարանի Ենոքյան (AM)
(73) Պարույր Կարանի Ենոքյան, 0070, Երևան, 
Ե. Քոչարի 15, բն.14 (AM)
(54) Շախմատ
(57) Օգտակար  մոդելը վերաբերվում  է սեղանի 
տրամաբանական խաղերին, մասնավորապես՝ 
144 վանդականոց շախմատին:

Շախմատն ունի խաղատախտակ, խաղա-
տախտակն ունի խաղադաշտ՝ բաժանված 144 
վանդակների (12x12) և տվյալ խաղադաշտում 
տեղակայվող շախմատային խաղաքարերի 
երկու հավաքածու՝ յուրաքանչյուրում 24-ական 
խաղաքար։ Յուրաքանչյուր հավաքածուն 
ունի 8 ավանդական շախմատային ֆիգուր-
ներ, լրացուցիչ «Վագր», «Առյուծ», «Հեծյալ 
Թագուհի» և 4-ական «Զինվոր»: Խաղա տախ-
տակն իրականացված է իրար ամրակցվող 
հինգ հատվածամասերից, որոնցից  առաջին 
կենտրոնական հատվածամասը՝ ավանդական 
64 վանդականոց շախմատի  խաղատախտակն է, 
երկրորդն ու երրորդը՝ 2x10 չափի խաղադաշտով 
հատվածամասեր են, իսկ չորրորդ ու հինգերորդը՝ 
10x2 չափի խաղադաշտով հատվածամասեր 
են: Երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ 
հատվածամասերը համապատասխան չորս 
կողմերից ամրակցվում են կենտրոնական 
հատվածամասին: Կենտրոնական հատվա-
ծամասի ձախ, աջ, վերին և ստորին  կողմնային 
մակերևույթների վրա կատարված են երկուա-
կան փորվածքներ, իսկ երկրորդից հինգե րորդ 
հատվածամասերի՝ կենտրոնական հատվա-
ծամասի համապատասխան մակերևույթին 
ամրակցվող  մակերևույթի վրա կատարված են 
կենտրոնական հատվածամասի վրա կատարված 
փորվածքներին համապատասխան երկուական 
բույթեր: Լրացուցիչ շախմատային ֆիգուրը՝ 
«Հեծյալ  Թագուհի» անվանումով ֆիգուրն է, որը 
ավանդական «Թագուհի» ֆիգուրի իրավունքների 
հետ մեկտեղ լրացուցիչ ունի ավանդական «Ձի» 
ֆիգուրի նման քայլելու իրավունք: Լրացուցիչ 
«Վագր» անվանումով ֆիգուրը տեղաշարժվում 
է ավանդական «Փիղ» ֆիգուրի և ավանդական 
«Նավակ» ֆիգուրի նման: Լրացուցիչ «Առյուծ» 
ֆիգուրն ունի ավանդական «Ձի» և «Նավակ» 
ֆիգուրների նման քայլելու իրավունք: Լրացուցիչ 
խաղաքարերով ստանում ենք վեց տեսակի 
հավաքածուներ:

Պարզեցվում է 144 վանդականոց խաղա-
դաշտով շախմատային խաղատախտակի տեղա-
փոխման  հնարավորությունը, 12 նկ.։

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 366  (13) U
B25B 13/00

(21) AM20130171U (22) 28.12.2013
(71) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM)
(54) Մանեկադարձակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ձեռքի գործիքներին, 
մասնավորապես` ութ տարբեր չափերի 
մանեկադարձակին և մեկ պտուտակահանին:

Մանեկադարձակն ունի բռնակ և դրա 
ծայրամասերին ամրակցված երկուական բազ-
մաչափ մանեկադարձակներ: Բռնակը ծայրե-
րին ունի մեկական ուղղանկյունաձև պրիզմա: 
Պրիզման նիստերից մեկում ունի գլանաձև խոռոչ, 
որտեղ տեղակայված է զսպանակած գնդիկ: 
Բռնակի ծայրերին սևեռված են մեկական չորս 
մանեկադարձակյա աշխատանքային գլխիկներով 
կցորդիչներ, որոնց իրանի կենտրոնական 
մասը քառանիստ պրիզմա է, իսկ ծայրերին՝  
մեկական երկու աշխատանքային գլխիկներով 
մանեկադարձակներ: Իրանը իր առանցքի 
ամբողջ երկարությամբ ունի ուղղանկյուն 
երկայ նա կան անցք, որի կենտրոնական 
հատվածի վերին և ստորին նիստերում կան 
մեկական կիսագնդաձև խորացումներ՝ յուրա-
քանչյուրում զսպանակված գնդիկի սևեռման 
հնարավորությամբ:  Բռնակը իր ծայրերով 
երկու կողմից կարող է սևեռվել կցորդիչի իրանի 
կենտրոնական անցքի մեջ: Բռնակին կարող են 
սևեռվել տարբեր տեսակի մանեկադարձակյա 
աշխատանքային գլխիկներով կցորդիչներ:

Ապահովում է տարբեր չափերի և տեսակի 
մանեկների պտուտակահանումը, 40 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 367  (13) U
B65D 5/00

(21) AM20140037U (22) 26.03.2014
(71) Էդուարդ Արթուրի Աղաջանյան (AM)
(72) Էդուարդ Արթուրի Աղաջանյան (AM)
(73) Էդուարդ Արթուրի Աղաջանյան, 0001, 
Երևան,  Սայաթ-Նովայի 20, բն. 48 (AM)
(54) Ծալովի ստվարաթղթե տուփ
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(57) Ծալովի ստվարաթղթե տուփն ունի ծալքա-
գծերով կատարված միակտոր հարթ նախա-
պատրաստվածքից քառակուսի հատակ, դրա 
պարագծով տեղակայված կողմնային ու ճակա-
տային պատեր, ինչպես նաև դրանք իրար 
միակցող՝ անկյունագծային ծալքագծով երկու 
հատվածի բաժանված միջանկյալ տարրեր 
ունեցող իրան և ճակատային պատերի վերին 
եզրերից շարունակվող կափարիչներ: Տուփը 
լրացուցիչ ունի կողմնային պատերի եզրերից 
շարունակվող, վերին ծայրամասում G-աձև 
լեզվակներ ունեցող փականներ, ընդ որում՝ G-
աձև լեզվակները կատարված են իրար հետ 
սևեռման հնարավորությամբ: Տուփը լրա-
ցուցիչ ունի նաև յուրաքանչյուր կողմնային 
պատին կից միջանկյալ տարրերից մեկի այդ 
պատին կից հատվածից շարունակվող սևեռող 
փական իր ուղղանկյուն լեզվակով: Սևեռող 
փականները տեղակայված են իրար նկատմամբ 
անկյունագծորեն՝ համապատասխան միջան-
կյալ տարրերի անկյունագծային ծալքագծերին 
կից: Յուրաքանչյուր ճակատային պատն ու 
համապատասխան կափարիչը միակցող 
ծալքագծի վրա կատարված է սևեռող փականի 
չափին համապատասխանող կտրվածք, իսկ 
դրան զուգահեռ յուրաքանչյուր կափարիչի վրա 
կատարված են սևեռող փականի ուղղանկյուն 
լեզվակի չափին համապատասխանող երկու 
իրար զուգահեռ կտրվածքներ:

Բարձրացվում է տուփի շահագործման 
հուսալիությունը, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 368 (13) U
F01P 1/00

(21) AM20140056U (22) 23.04.2014
(71) Արմեն Ստեփանյան (AM)
(72) Արմեն Ստեփանյան (AM)
(73) Արմեն Ստեփանյան, 3401,Սյունիքի մարզ, 
Մեղրի, Մրգանուշի փող.,1-ին նրբ., 10 (AM)
(54) Ներքին այրման շարժիչի հովացման 
համակարգ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ավտո-
մոբիլաշինությանը, մասնավորապես՝ ներքին 
այրման շարժիչի հովացման համակարգին:

Ներքին այրման շարժիչի հովացման 
համակարգն ունի շարժիչի գլանների բլոկի 
խուց, ծնկաձև լիսեռից պտտվող թևանիվ, 
ջերմակայունարար, որի մուտքը միացված 
է խցին, իսկ ելքը՝ արտամղման փականի 
մուտքին: Հովացման համակարգը լրացուցիչ 
ունի էլեկտրական օդափոխիչ և թևանվին 
համառանցք տեղակայված օդամղիչ: Էլեկ-
տրական օդափոխիչի մուտքը միակցված է 
օդամղիչի ելքին, իսկ ելքը՝ խցին: Օդամղիչի 
մուտքը միակցված է ջերմակայունարարի 
երկրորդ ելքին, ընդ որում սարքը լրացուցիչ ունի 
ջերմակայունարարի հետ փոխազդող, խցում 
տեղադրված, ջերմաստիճանի էլեկտրական 
տվիչ:

Բարձրացվում է հովացման համակարգի 
արդյունավետությունը, 1 նկ.:

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

(51) 11-02 (11) 334  (13) S
(21) 20140010  (22) 31.03.2014
(71) Լևոն Եղիշեյի Ներսիսյան (AM)
(72) Լևոն Ներսիսյան (AM)
(73) Լևոն Ներսիսյան, Երևան, Կոմիտասի փ. 
58/22 (AM)
(54) Հուշանվեր «Հայկական այբուբեն» 
(2 տար  բերակ)
(55)

_____________________

(51) 27-01 (11) 335  (13) S
(21) 20140013  (22) 05.05.2014
(71) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան (AM)
(72) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան (AM)
(73) Սեմյոն Պողոսյան, Երևան, Թավրիզյան փ., 
տուն 46 (AM)
(54) Ծխախոտի հատիկ (2 տարբերակ)
(55)
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_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20130825 (111) 21577
(220) 19.06.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 19.06.2023
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթար բեկ-
յան 22, AM 
(442) 03.07.2013
(540) 

(526) «Եղեգնաձոր» անվանումը և «խաղողի 
կարմիր կիսաքաղցր» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20130826 (111) 21578
(220) 19.06.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 19.06.2023
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկ-
յան 22, AM 
(442) 03.07.2013
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(526) «Մալիշկա» անվանումը և «խաղողի կարմիր 
անապակ» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20130827  (111) 21579
(220) 19.06.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 19.06.2023
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկ-
յան 22, AM 
(442) 03.07.2013
(540) 

(526) «Աղավնաձոր» անվանումը և «խաղողի 
կարմիր անապակ» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20130989 (111) 21580
(220) 23.07.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 23.07.2023
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(730) Արոմա Յուրոփ Լիմիթիդ, CY 
(442) 06.09.2013
(540) 

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

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. սրճարաններ, 
բարեր. ռեստորաններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20130990 (111) 21581
(220) 23.07.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 23.07.2023
(730) Արոմա Յուրոփ Լիմիթիդ, CY 
(442) 06.09.2013
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. սրճարաններ, 
բարեր. ռեստորաններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131046  (111) 21582
(220) 01.08.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 01.08.2023
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 
22, AM 
(442) 20.08.2013
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
շագանակագույնով:
(511) 

դաս 21. տարա.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20131226  (111) 21583
(220) 13.09.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 13.09.2023
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» 
ՓԲԸ, Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 
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(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 
(բացառությամբ գարեջրի):

_____________________

(210) 20131337  (111) 21584
(220) 04.10.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 04.10.2023
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 06.11.2013
(540) 

(526) «135 years» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 
ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի ծխախոտ, 
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ (սնուս). սիգարետներ,  
սիգարներ, սիգարիլներ. ծխելու նյութեր, որոնք 
վաճառվում են առանձին կամ ծխախոտի հետ 
խառնուրդում ոչ բժշկական կամ բուժական 
նպատակների համար. քթախոտ. ծխելու 
պիտույքներ, ընդգրկված  34-րդ դասում. 
սիգարետի  թուղթ, սիգարետի պարկուճներ և 
լուցկի:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131338  (111) 21585
(220) 04.10.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 04.10.2023
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 06.11.2013
(540) 

(526) «60 YEARS» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ, 
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ (սնուս). սիգարետներ, 

սիգարներ, սիգարիլներ. ծխելու նյութեր, որոնք 
վաճառվում են առանձին կամ ծխախոտի հետ 
խառնուրդում ոչ բժշկական կամ բուժական 
նպատակների համար. քթախոտ. ծխելու 
պիտույքներ, ընդգրկված  34-րդ դասում. 
սիգարետի թուղթ, սիգարետի պարկուճներ և 
լուցկի:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131370  (111) 21586
(220) 14.10.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 14.10.2023
(730) «Հայկական մշակույթի վերածնունդ և 
կայուն զարգացում» հիմնադրամ, Երևան, Յան 
Ռայնիսի 21/2, AM 
(442) 06.11.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. Հայաստանում տուրիզմի զար-
գացմանն ուղղված ծրագրերի իրակա նացում.

դաս 41. հայկական մշակույթի զարգացմանն 
ուղղված ծրագրերի իրականացում:

_____________________

(210) 20131430  (111) 21587
(220) 23.10.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 23.10.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Բուդաղյան, 
Երևան, Ն. Շենգավիթ, 9-րդ փ., շ. 3, բն. 415, AM 
(442) 18.11.2013
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց կապույտ, կարմիր, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. պատրաստուկներ մաքրման, ողորկ-
ման (փայլեցման), ճարպազերծման համար, 
օճառներ. սպասք լվանալու միջոցներ:

_____________________

(210) 20131504  (111) 21588
(220) 31.10.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 31.10.2023
(730) «Բետանեթ» ՍՊԸ, Երևան, Աբելյան փ. 
6/1, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կանաչ, կանաչ և բաց կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 42. վեբ-կայքերի ստեղծում և հոսթինգ:
_____________________

(210) 20131565  (111) 21589
(220) 12.11.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 12.11.2023
(730) Բրիսթոլ-Մայըրզ Սքուիբ ՍԱՐԼ, FR 
(442) 17.01.2014

(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20131566  (111) 21590
(220) 12.11.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 12.11.2023
(730) Բրիսթոլ-Մայըրզ Սքուիբ ՍԱՐԼ, FR 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20131567  (111) 21591
(220) 12.11.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 12.11.2023
(730) Բրիսթոլ-Մայըրզ Սքուիբ ՍԱՐԼ, FR 
(442) 17.01.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20131603  (111) 21592
(220) 21.11.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 21.11.2023
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սամվել Վար-
դանյան, Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, 
Շա հում յան 4-րդ փ., 2/25, AM 
(442) 04.12.2013

(540) 

(526) «ԲԵՍՏ ՄՈԼ» արտահայտությունը և 
«shopping» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20131632  (111) 21593
(220) 27.11.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 27.11.2023
(730) «Լաքի շեյկեր» ՍՊԸ, Երևան, Ավան-
Առինջ 1, 2/4 շ., բն. 71, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:

_____________________

(210) 20131634  (111) 21594
(220) 28.11.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 28.11.2023
(730) «Պատմամշակութային արգելոց-թան-
գա րանների և պատմական միջավայրի պահ-
պանության ծառայություն» ՊՈԱԿ, Երևան, 
Թաիրով 15, AM 
(442) 18.12.2013

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, սև, մոխրագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. հրատարակություններ:
_____________________

(210) 20131641  (111) 21595
(220) 02.12.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 02.12.2023
(730) Անդրանիկ Տոնյան, Երևան, Մ. Խորենացու 
47/1 շ., բն. 51, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

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

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

_____________________
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(210) 20131644  (111) 21596
(220) 03.12.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 03.12.2023
(730) Յըլդըզ Հոլդինգ Ա. Շ., TR 
(442) 18.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

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

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ նյութեր բուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփա-
պատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտա-
հանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա նիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ.

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րա կան գործունեություն գործարա րու թյան 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20131645  (111) 21597
(220) 03.12.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 03.12.2023
(730) Յըլդըզ Հոլդինգ Ա. Շ., TR 
(442) 18.12.2013
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ.

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ նյութեր բուժական 
նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն-
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________
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(210) 20131646  (111) 21598
(220) 03.12.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 03.12.2023
(730) «Մեդիա օնիքս» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-Արեշ 
20, տուն 9, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

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

դաս 16. ամսագիր. բուկլետներ, բրո-
շյուրներ.

դաս 35. զբոսաշրջության պրոպագանդա 
ինտերնետային կայքի միջոցով. 

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում. 
տուրիզմի վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում և փոխանակում (ինֆոտուր).

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
օնլայն էլեկտրոնային հրատարակություններ, 
պարբերականներ (չբեռնվող). շբոսաշրջության 
ոլորտի հետ կապված միջոցառումների 
կազմակերպում. փառատոների և մրցանա-
կաբաշխությունների կազմակերպում. շոու 
ծրագրերի կազմակերպում:

_____________________

(210) 20131699  (111) 21599
(220) 13.12.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 13.12.2023
(730) «Մեղրաձորի ձկնաբուծարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Կոմիտաս 48/9, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(526) «FISH AND CHIPS» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ, կարմիր, դեղին և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. սննդամթերքի առաքման ծառա-
յություններ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Մարիաննա Մխիթարյան

_____________________

(210) 20131700  (111) 21600
(220) 13.12.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 13.12.2023
(730) «Մեղրաձորի ձկնաբուծարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Կոմիտաս 48/9, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(526) «ՄԵՂՐԱՁՈՐԻ ԻՇԽԱՆ» արտահայ տու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. սննդամթերքի առաքման 
ծառայություններ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Մարիաննա Մխիթարյան

_____________________
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(210) 20131701  (111) 21601
(220) 13.12.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 13.12.2023
(730) «Մեղրաձորի ձկնաբուծարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Կոմիտաս 48/9, AM 
(442) 17.01.2014
(540) 

(526) «FISH BURGER» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց կապույտ, կարմիր, մարմնագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. սննդամթերքի առաքման 
ծառայություններ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Մարիաննա Մխիթարյան

_____________________

(210) 20131720  (111) 21602
(220) 16.12.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 16.12.2023
(730) Ջիլիդ Սայընսիզ Լիմիթիդ, IE 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20131725  (111) 21603
(220) 17.12.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 17.12.2023
(730) Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր 
Միություն, US 
(442) 04.02.2014
(540) 

(526) «ՀԱՅԿԱԿԱՆ», «ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ», 
«ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ» և «ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը և 
դրանց թարգմանություններն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 36. բարեգործական ծառայություններ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20131774  (111) 21604
(220) 26.12.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 26.12.2023
(730) «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, 
Հանրապետության հրապարակ, Վ. Սարգսյան 
26/1, AM 
(442) 04.02.2014
(540) 

(526) «TRANSFER» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, նարնջագույն և կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20131789  (111) 21605
(220) 28.12.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 28.12.2023
(730) «Լյուքս էռա գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ն. 
Նորքի 8-րդ զ., 6-րդ շ., բն. 25, AM 
(442) 04.02.2014
(540) 

(526) «сода» բառը և «R» տառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կանաչ և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սոդա:
_____________________

(210) 20131792  (111) 21606
(220) 28.12.2013 (151) 01.07.2014
   (181) 28.12.2023
(730) «Սիմփլ դիլ» ՍՊԸ, Երևան, Հովսեփ Էմին 
3ա, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. սրճարան, 
ռեստորան, հրուշակարան, շոկոլատերիա:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140002  (111) 21607
(220) 08.01.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 08.01.2024
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, դեղին, բեժ և մանուշակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. թեյ, բուսական թեյ, մրգային թեյ, 
համային հավելումներով թեյ, հատիկավոր թեյ, 
լուծվող թեյ, փաթեթիկներով թեյ, սառը թեյ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140018  (111) 21608
(220) 10.01.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 10.01.2024
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«Ռոսսպիրտպրոմ», RU 
(442) 20.02.2014
(540) 
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(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 
(բացառությամբ գարեջրի):
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140032  (111) 21609
(220) 15.01.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 15.01.2024
(730) Բիթս Էլեքթրոնիքս, ԷլԷլՍի, US 
(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. գլխային հեռախոսներ, 

ականջակալներ, բարձրախոսներ, ձայնային 
խոսափողեր, ձայնային մալուխներ, 
ավտոմեքենաների ձայնային խոսափողեր, 
մեդիա նվագարկիչներ ավտոմեքենաների 
համար, թվային ձայնային նվագարկիչներ 
ավտոմեքենաների համար, շարժական 
հեռախոսներ, լեփթոփ համակարգիչներ.

հաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 38. հայտարարությունների էլեկտրո-

նային տախտակների տրամադրում՝ համա-
կարգիչ օգտագործողների միջև մեդիային, 
երաժշտությանը, տեսանյութերին, ֆիլմերին, 
գրքերին և հեռուստատեսությանը վերաբերող 
հաղորդագրությունների փոխանցման համար. 
տեսաբովանդակության տարածում համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցի միջոցով. 
ձայնային բովանդակության տարածում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով.

դաս 41. զվարճությունների ծառայություն-
ներ, այն է՝ շարժական հաղորդակցական 
սարքերի համար համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի և անլար ցանցի միջոցով 
տրամադրվող չբեռնվող հեռախոսային 
մեղեդիներ, նախապես գրանցված 
երաժշտություն, տեսանյութեր և գրաֆիկաներ. 
օնլայն երաժշտական ծառայությունների 
տրամադրում, այն է՝ չբեռնվող նախապես 
գրանցված երաժշտության տրամադրում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով. զվարճությունների ծառայություններ, 
այն է՝ երաժշտական ներկայացումների, 
երաժշտական տեսանյութերի, դրանց 
վերաբերող տեսահոլովակների, լուսանկար-
ների և այլ մուլտիմեդիային զվարճալի 
նյութերի  պարունակությամբ վեբ-կայքերի 
տրամադրում, երաժշտական ներկա-
յացումների, համերգների, երաժշտական 
ալբոմների ու ձայնագրությունների և 
երաժիշտների վերաբերյալ օնլայն ակնարկների 
տրամադրում, չբեռնվող նախապես գրանցված 
երաժշտության, երաժշտական ոլորտում 
տեղեկատվության,  երաժշտության վերաբերյալ 
մեկնաբանությունների ու հոդվածների 
տրամադրում՝ բոլորը տրամադրվող օնլայն 
ռեժիմում համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140058 (111) 21610
(220) 22.01.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 22.01.2024
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(730) Ամերիքն-Սիգրեթ Քամփնի (Օվերսիզ) 
Լիմիթիդ, CH 
(442) 20.02.2014
(310) 59021/2013   (320) 22.07.2013   (330) CH
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140091  (111) 21611
(220) 31.01.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 31.01.2024
(730) «Դե.Լաուր» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
2-րդ թ., 1-ին շ., բն. 1, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 

չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես՝ առևտուր:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20140094 (111) 21612
(220) 31.01.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 31.01.2024
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգ, US 
(442) 20.02.2014
(310) 86051300   (320) 29.08.2013  (330) US
(540) 

(511) 
դաս 21. ատամի խոզանակներ:

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20140121  (111) 21613
(220) 04.02.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 04.02.2024
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US 
(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

քաղցկեղի բուժման համար:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140125  (111) 21614
(220) 05.02.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 05.02.2024
(730) «Արաքս Թռչնաֆաբրիկա» ՓԲԸ, 
Արմավիրի մարզ, Ջրառատի թ/ֆ, Բանավան, AM 
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(442) 07.03.2014
(540) 

(526) «Nature Food» արտահայտությունն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 29. հավկիթ:
_____________________

(210) 20140126  (111) 21615
(220) 05.02.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 05.02.2024
(730) «Արաքս Թռչնաֆաբրիկա» ՓԲԸ, Արմա
վիրի մարզ, Ջրառատի թ/ֆ, Բանավան, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(526) «Nature Food» արտահայտությունն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 29. հավի միս, ենթամթերք:
_____________________

(210) 20140138  (111) 21616
(220) 07.02.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 07.02.2024
(730) Դաբուր Ինդիա Լիմիթիդ, IN 
(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20140139  (111) 21617
(220) 07.02.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 07.02.2024
(730) Դաբուր Ինդիա Լիմիթիդ, IN 
(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ, օծանելիք, եթերային 

լոսյոններ մազերի համար, մաշկի խնամքի 
միջոցներ, մաշկի լոսյոններ և այլ կոսմե
տիկական պատրաստուկներ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20140140  (111) 21618
(220) 07.02.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 07.02.2024
(730) Դաբուր Ինդիա Լիմիթիդ, IN 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ 

(ոչ դեղորայքային), մազերը ներկելու միջոցներ, 
մազահեռացման և մազերը վերականգնող 
միջոցներ, լոսյոններ, քսուքներ, սփրեյ, 
շամպուններ, օդեկոլոններ և փոշի տալկեր, 
օծանելիք, օճառներ, արդուզարդի պարագաներ, 
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ատամնաքսուքներ, մեղրամոմով պատված նեղ 
ժապավեններ, մաքրող կաթ, մերսման համար 
նախատեսված քսուքներ և յուղեր, մազերի յուղ, 
մաքրող և սպիտակեցնող պատրաստուկներ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20140141  (111) 21619
(220) 07.02.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 07.02.2024
(730) Դաբուր Ինդիա Լիմիթիդ, IN 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20140158  (111) 21620
(220) 11.02.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 11.02.2024
(730) Սարգիս Յուրիկի Թարվերդյան, Երևան, 
Վ. Դավթյան փ., տուն 13, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

(բացառությամբ գարեջրի):
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140161  (111) 21621
(220) 11.02.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 11.02.2024

(730) «Կլեոպատրա» ՍՊԸ, 0012, Երևան, 
Փա փազ յան 17, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու
թյուններ:

_____________________

(210) 20140211  (111) 21622
(220) 18.02.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 18.02.2024
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճուղի 2ա, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20140215  (111) 21623
(220) 18.02.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 18.02.2024
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM 
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(442) 18.03.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

(բացառությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20140225  (111) 21624
(220) 19.02.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 19.02.2024
(730) «Ֆուդէքս» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 55/1, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

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

դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:
_____________________

(210) 20140248 (111) 21625
(220) 21.02.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 21.02.2024

(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բրոնզագույն, բաց և մուգ վարդագույն, կարմիր, 
կանաչ, երկնագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 21. տարաներ.
դաս 30. թեյ, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք:

_____________________

(210) 20140260  (111) 21626
(220) 25.02.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 25.02.2024
(730) «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Թումանյան 
17, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն:
_____________________

(210) 20140268 (111) 21627
(220) 26.02.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 26.02.2024
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճուղի 1, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, 
հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդման 
պատրաստում:

_____________________

(210) 20140269  (111) 21628
(220) 26.02.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 26.02.2024
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճուղի 1, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, 
հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդման 
պատ րաստում:

_____________________

(210) 20140270  (111) 21629
(220) 26.02.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 26.02.2024
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճուղի 1, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, 
հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդման 
պատրաստում:

_____________________

(210) 20140272  (111) 21630
(220) 26.02.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 26.02.2024
(730) «Վիվա-Տուր» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Վաղար-
շյան 23, բն. 17, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20140284 (111) 21631
(220) 27.02.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 27.02.2024
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեն-
նոստյու «Անտիվիրուսնիյե րեշենիյա», RU 
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(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. կոմպակտ սկավառակներ. 

ձայնագրման սկավառակներ. մագնիսական 
սկավառակ ներ. օպտիկական սկավառակներ. 
հաշվիչ սկավառակներ. ինտերֆեյսներ 
(համակար գիչներ). տեսախաղերի քարթրիջներ. 
կոմպակտ սկավառակներ (մշտապես հիշող 
սարքեր). կոմպակտ սկավառակներ (ձայնա-
տեսային). մագնիսական տեղեկակիրներ. 
ծրագրեր համակարգիչների համար. 
համակարգչային խաղային ծրագրեր. 
համակարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող 
ծրագրեր). համակարգիչների կից սարքեր.

դաս 35. գովազդ,  այդ թվում՝  ռադիո- 
և հեռուստատեսային գովազդ. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործարա-
րության ասպարեզում. ներմուծման-արտա-
հանման գործակալություններ. նմուշների, 
այն է՝ հակավիրուսային պաշտպանության և 
լցոնից (անցանկալի էլեկտրոնային նամակ 
(սպամ)) պաշտպանվելու, տեղեկատվական 
անվտանգության և տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների (ՏՏ) լուծումների ծրագրային 
ապահովման տարածում. ապրանքների, 
այն է՝ հակավիրուսային պաշտպանության և 
լցոնից (անցանկալի էլեկտրոնային նամակ 
(սպամ)) պաշտպանվելու, տեղեկատվական 
անվտանգության և ՏՏ լուծումների (երրորդ 
անձանց համար) ծրագրային ապահովման 
խթանում, այդ թվում՝ մանրածախ և 
մեծածախ առևտրի ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և 
դրանցով ձեռնարկատերերին ապահովում), 
այն է՝ հակավիրուսային պաշտպանության և 
լցոնից (անցանկալի էլեկտրոնային նամակ 
(սպամ)) պաշտպանվելու, տեղեկատվական 
անվտանգության և ՏՏ լուծումների 
ծրագրային ապահովման մատակարարման 
ծառայություններ. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. ապրանքների ցուցադրում. 

մանրածախ առևտրի նպատակով բոլոր մեդիա 
միջոցներով ապրանքների ներկայացում. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. գնումների պատվերների գործընթացի 
կառավարում.

դաս 42. համակարգչային ապարատների  
և ծրագրերի մշակում և կատարելագործում, 
այդ թվում՝ տեղեկատվական ռեսուրսների 
տվյալների հիմնապաշարների ստեղծում.  
համակարգչային ծրագրերի ստեղծում. 
համակարգչային համակարգերի վերլու-
ծու թյուն, համակարգչային տվյալների 
հիմն ա   պաշարների վերականգնում. խորհրդա-
տվու թյուն համակարգչային տեխնիկայի 
ոլորտում. ծրագրային ապահովման արդիա կա-
նացում. ծրագրային ապահովման տեխնիկական 
սպասարկում. ֆիզիկական կրիչներից  դեպի 
էլեկտրոնային կրիչներ տվյալ ների կամ 
փաստաթղթերի տեղափոխում. համա կարգչային 
համակարգերի նախագծում. համակարգիչների 
վարձույթ.  ծրագրային ապահովման միջոց-
ների վարձույթ. վեբ-կայքերի տեղադրում. 
համակարգչային ծրագրերի բազմացում. 
ծրագրային ապահովման մշակում. երրորդ 
անձանց համար վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում. երրորդ անձանց 
համար նոր ապրանքների հետազոտություններ 
և մշակում. տեղեկատվական համակարգերը 
վիրուսներից պաշտպանելու ծառայություններ. 
ծրագրային ապահովման տեղակայում. 
խորհրդա տվություն ծրագրային ապահովման 
հարցերով:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20140324  (111) 21632
(220) 07.03.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 07.03.2024
(730) «Կլեոպատրա» ՍՊԸ, 0012, Երևան, 
Փափազյան 17, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 
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(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

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

_____________________

(210) 20140357  (111) 21633
(220) 12.03.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 12.03.2024
(730) Հակոբ Գրիգորյան, Երևան, Ա. Խա չատրյան 
փ., 4-րդ շ., բն. 11, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(526) «VIDEO STUDIO» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ, դեղին և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20140362  (111) 21634
(220) 13.03.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 13.03.2024
(730) Ինթեր Իքեա Սիսթըմզ ԲՎ, NL 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140363 (111) 21635
(220) 13.03.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 13.03.2024
(730) Ինթեր Իքեա Սիսթըմզ ԲՎ, NL 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում.
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140368 (111) 21636
(220) 14.03.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 14.03.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մհեր Գրիգորյան, 
0010, Երևան, Փ. Բյուզանդի փ., 8ա շ., բն. 3, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20140538 (111) 21637
(220) 09.04.2014 (151) 01.07.2014
   (181) 09.04.2024
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետ-
ստվեն նոստյու «Դիս պլյուս», RU 
(540) 

(511) 
դաս 11. լամպերի գնդաձև թասակներ. 

էլեկտրական լամպեր. ջահեր. շենքերի 
լույս արձակող համարանիշեր. լամպերի 
անդրադարձիչներ. լուսավորման սարքեր և 
տեղակայանքներ արտաքին օգտագործման 
համար. հատակաջահեր. առաստաղային 
լուսատուներ. էլեկտրական լուսատուներ. 

արտաքին լուսավորման համար լամպեր. 
լուսամփոփներ. լուսադիոդային լուսատուներ. 
փողոցային լապտերի, նշանների, առևտրային 
լուսավորման, ավտոմոբիլների, շենքերի 
և այլ ճարտարապետական կա ռույցների, 
լուսատուների լուսադիոդային հավաք-
վածքներ ավտոկայանատեղերում և 
ավտոտնակներում օգտագործման համար. 
լուսատուներ ավտոկայանատեղերում և 
հետիոտնային մայթերում օգտագործման 
համար. ցոլալապտերներ աստիճանների, 
դռների և շենքերի այլ մասերի լուսավորման 
համար. լուսադիոդային լամպանոթներ. լույսի 
լուսադիոդային աղբյուրներ. լուսադիոդային 
լուսավորման սարքավորանք. ներքին և 
արտաքին լուսավորման լուսադիոդային 
լուսատուներ. լուսատուներ լուսային հաղոր-
դագրությունների համար. լույս արձակող 
լամպեր. շենքերի լույս արձակող համարանիշեր. 
լուսարձակներ։
(646) 1060273, 22.12.2009
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20130967  (111) 21638
(220) 17.07.2013 (151) 10.07.2014
   (181) 17.07.2023
(730) Բալմեյն Էս.Էյ., FR 
(442) 06.09.2013
(540) 

(526) «PARIS» և «CARBONE» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, 
կոսմետիկական մատիտներ անձնական 
օգտագործման համար, մասնավորապես, 
շուրթերի մատիտներ և աչքի մատիտներ, 
ցերեկային տոնային (երանգավորող) քսուքներ, 
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գիշերային քսուքներ, քսուքներ, ժելեր, յուղեր, 
աղեր և լոգանքի փրփուրներ նախատեսված 
ցնցուղի և լոգանքի համար ոչ բժշկակական 
նպատակներով օգտագործման համար, ատամի 
փոշիներ, հոտազերծիչներ և հոտազերծիչ 
օճառներ անձնական օգտագործման 
համար, օծանելիք, հարդարանքի ջուր և 
օդեկոլոն, անուշահոտություններ, կարմրա-
ներկ, դիմահարդարման հիմքեր, եթերային 
յուղեր անձնական օգտագործման համար, 
կոսմետիկական կաթեր, լոսյոններ, 
էմուլսիաներ և քսուքներ և դիմահարդարման 
հիմքեր դեմքի և մարմնի կոսմետիկական 
օգտագործման համար, լոսյոններ 
սափրվելուց առաջ և հետո օգտագործման 
համար, դիմահարդարման միջոցներ, 
դիմակներ, օծանելիքային արտադրանք, 
օծանելիքներ, չորացված ծաղիկների և 
խոտաբույսերի անուշաբույր խառնուրդներ, 
դիմահարդարման հիմքեր, մասնավորապես՝ 
պատրաստուկների հիմքեր, ժելի հիմքով 
դիմահարդարման միջոցներ, քսուքային կամ 
հեղուկ հիմքեր, կարմրաներկող միջոցներ, 
դիմափոշիներ (փոշիներ), կոսմետիկական 
դիմափոշիներ, շուրթերի հարդարման համար 
պատրաստուկներ, մասնավորապես՝ շրթներկ, 
փայլող շրթներկ, աչքերի դիմահարդարման 
համար պատրաստուկներ, մասնավորապես՝ 
կարմրաներկ, ստվերափոշի, սևաներկեր 
թարթիչների համար, սուրմաներ (սևաներկ 
աչքերը ընդգծելու համար), եղունգների և 
ոտքերի խնամքի համար նախատեսված 
պատրաստուկներ, մասնավորապես լաք 
եղունգների համար, մատնահարդարման 
պարագաներ, արհեստական եղունգներ, 
մերսման համար նախատեսված միջոցներ, 
մասնավորապես՝ յուղեր, լոսյոններ, 
ժելեր, տոնիկ-լոսյոններ, հանգստացնող 
միջոցներ, միջոցներ նախատեսված մաշկի 
պաշտպանության համար, մասնավորապես՝ 
արևից պաշտպանող կոսմետիկական 
կաթեր, արևայրուքի լոսյոններ, արևայրուքի 
յուղեր, ուլտրամանուշակագույն ճառա գայ-
թումից պաշտպանող միջոցներ, մաշկի 
և մարմնի խնամքի և պաշտպանության 
համար նախատեսված միջոցներ, մազերի 
խնամքի միջոցներ, մասնավորապես՝ մազերի 
պատրաստուկներ ոչ բժշկական նպատակներով 

օգտագործման համար, մազերի սփրեյներ, 
ժելեր, քսուքներ, բալզամներ, մուսեր, 
շամպուններ, մազերի պարզաջրման համար 
միջոցներ, ներկման միջոցներ, միջոցներ 
մազերի երկարատև գանգրացման համար, 
մազերի գանգրացման համար նախատեսված 
պատրաստուկներ, հատուկ խնամքի 
միջոցներ, մասնավորապես՝ սպիտակեցման 
և գունաթափման պատրաստուկներ, 
հակակնճիռային միջոցներ, կարծրացնող  
միջոցներ, մազերը փափկացնող և խճճումը 
կանխող միջոցներ (կոնդիցիոներներ), դիմա-
հարդարումը մաքրող միջոցներ լոսյոն ների, 
կոսմետիկական կաթերի, քսուքների, ժելերի 
տեսքով, աչքերի դիմահարդարումը մաքրող 
միջոցներ, դիմահարդարումը մաքրող միջոցներ` 
լվացող և մաքրող, մասնավորապես` մուսեր, 
լոսյոններ, ժելեր, քսուքներ, յուղեր և աղեր 
ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման 
համար, խոնավացնող և սնուցող միջոցներ, 
մասնավորապես՝ էմուլսիաներ, քսուքներ, 
տոնիկ-լոսյոններ, հանգստացնող լոսյոններ, 
ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման 
համար անհրաժեշտ յուղեր, սափրվելու 
միջոցներ, մասնավորապես՝ մուսեր, լոսյոններ, 
ժելեր, քսուքներ ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտագործման համար, զուգարանի օճառներ, 
մարմնի խնամքի միջոցներ, մասնավորապես՝ 
կոսմետիկական կաթեր, լոսյոններ, քսուքներ, 
նիհարեցման միջոցներ, տալկ  ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործման համար, 
ցերեկային քսուքներ, մազերը հեռացնելու 
միջոցներ, մաշկի առաձգականությունը 
բարձրացնող պատրաստուկներ, անուշահոտ 
ջուր, մաշկի խոնավացման համար 
նախատեսված պատրաստուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20131154  (111) 21639
(220) 26.08.2013 (151) 10.07.2014
   (181) 26.08.2023
(730) Ֆաստ Ֆուդ Սիսթմս Լիմիթիդ, GB 
(442) 04.12.2013
(540) 
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(526) «EXPRESS» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս պարունակող 
սննդամթերք. պատրաստի կերակուրներ և 
բաղադրամասեր ուտեստների համար. հավ 
պիրի-պիրի (շատ կծու սոուս պատրաստված 
կծու չիլի պղպեղով). տապակած հավ. 
պատրաստի մթերքներ, ներառյալ` հավ. 
ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. միրգ, բանջարեղեն. սննդային 
յուղեր և ճարպեր. դոնդող, մուրաբա, 
մրգային սոուսներ. պահածոյացված մրգեր, 
պահածոյացված բանջարեղեն. մանրաթթու, 
ձու, կաթ. կաթնամթերք.

դաս 30. թթվաջրեր. սոուսներ, ամոքանք. 
սննդի բուրումնավետարարներ. ալրային 
պատրաստուկներ. ալրային ուտեստներ 
և մթերքներ. ալյուր և հացահատիկային 
արտադրանք. թավալելու պաքսիմատ. 
թավալելու խառնուրդներ և հարած հեղուկ 
խմորի խառնուրդներ սննդամթերքի պատման 
համար. խմորիչներ, թխելու փոշիներ. աղ, 
մանանեխ, քացախ. սոուսային խառնուրդներ. 
պատրաստի ուտեստներ և պատրաստուկներ 
ուտեստների համար. չորացրած կանաչի. 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 
սրճարանների ծառայություններ, սուրճի 
խա նութների ծառայություններ, ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայություն-
ներ, ռեստորանի ծառայություններ արագ սննդով 
ապահովման համար. սննդի պատրաստում. 
առաքման (դուրս հանման) սննդի պատրաստում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131266  (111) 21640
(220) 23.09.2013 (151) 10.07.2014
   (181) 23.09.2023
(730) «Ֆինլոու» ՍՊԸ, 0025, Երևան, Կորյունի 
7, տարածք 1, AM 
(442) 04.10.2013

(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:

_____________________

(210) 20131483  (111) 21641
(220) 28.10.2013 (151) 10.07.2014
   (181) 28.10.2023
(730) Քափսի Քոաթինգս, EG 
(442) 18.12.2013
(540) 

(526) «COATINGS» բառը և արաբերեն գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մոխրագույն, սպիտակ, երկնագույն, կապույտ, 
կանաչ, բաց կանաչ, դեղին, նարնջագույն, 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. 
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը 
քայքայումից պաշտպանող նյութեր. ներ-
կանյութեր. խածանյութեր, ներկանյութերի 
սևեռակայիչներ. չմշակված բնական 
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խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ` 
գեղարվեստական, գեղազարդման նպա-
տակների և գեղարվեստական տպագրության 
համար. անատո (փայտային ներկանյութերի 
լուծամզուքներ). աուրամին. կանադական 
բալզամ (բալասան). շպար, սպիտականերկ 
(ներկեր, ներկանյութեր). կապարի շպար. 
թուղթ զատիկի ձվերը ներկելու համար. 
ներկանյութեր. կցող պատրաստուկներ 
ներկերի համար. ջնարակներ (պատվածքներ). 
կապարի գլյոտ (քարմարցանկ). նախաներկեր. 
դեղնախեժ նկարչության համար. տիտանի 
երկօքսիդ (գունանյութ). տեղափոխվող ներկեր-
կարկատանիկներ. ինդիգո (ներկանյութ). 
բուսախեժեր. բևեկնախեժ. կարամելներ 
(շաքարավենի, այրաշաքար) (սննդային 
ներկանյութ). կարբոնիլ փայտանյութի 
պահպանման համար. որդան կարմիր. կոպալ 
(բուսական խեժ). ալիզարինային ներկանյու-
թեր. անիլինային ներկանյութեր. ներկանյութեր 
լիկյորների համար. ներկանյութեր ըմպելիքների 
համար. ներկանյութեր կոշիկների համար. 
ներկանյութեր փայտանյութից. ներկանյութեր 
ածիկից. սննդային ներկանյութեր. ներկող 
նյութեր. ներկեր (երանգավորիչներ) պատ-
ճենահանող ապարատների և մեքենաների 
համար. ալյումինային ներկեր. ասբեստային 
ներկեր. մանրէասպան ներկեր. ներկեր 
փայտանյութի համար. ներկեր խեցեգործա-
կան իրերի համար. ներկեր կենդանիների 
խա րանման համար. սոսնձաներկեր. հրակա յուն 
ներկեր. տպագրական ներկեր. տպագրական 
ներկեր կլիշեների պատրաստման համար. 
արծնաներկեր. կրեոզոտ փայտանյութի 
տոգորման համար. քրքում (ներկանյութ). սև 
լաք (ասֆալտի). բիտումային լաքեր. լաքեր 
բրոնզապատման համար. հանածո խեժի 
լաքեր. հակակոռոզիական ժապավեններ. 
հակակոռոզիական յուղեր. պաշտպանական 
յուղեր փայտանյութի համար. մածիկներ 
(բնական խեժեր). կրակաթ. ներկանյութեր 
կոբալտի օքսիդի հիմքի վրա. ցինկի օքսիդներ 
(գունանյութեր). արծաթի մածուկ. տպագրական 
մածուկներ. գունանյութեր. ոսկեջուր. 
պատվածքներ (ներկեր). պատվածքներ (ներ-
կեր) գուդրոնապատված ստվարաթղթի 
համար. պատվածքներ (ներկեր) փայտանյութի 

համար. պաշտպանական նախաներկային 
(ներկապաստառային) պատվածքներ տրանս-
պորտային միջոցների շրջանակ ների (հենոց-
ների), ամրաշրջանակների համար. ներկեր 
աղտոտման դեմ. արծնուկներ. ալյումինի փոշի 
գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների 
համար. փոշիներ բրոնզապատման համար. 
փոշիներ արծաթապատման համար. 
մետաղական փոշիներ գեղարվեստա-
դեկորատիվ նպատակների և տպագրության 
համար. հակակոռոզիական պատրաստուկներ. 
պաշտպանական պատրաստուկներ մետաղ-
ների համար. խածա(տա)նյութեր փայտանյութի 
համար. խածա(տա)նյութեր կաշվի համար. 
նոսրացուցիչներ (ջրիկացուցիչներ) ներկերի 
համար. նոսրացուցիչներ (ջրիկացուցիչներ) 
լաքերի համար. (ներկա)լուծույթներ սպի-
տակեցման համար. մուր (ներկանյութ). գազի 
մուր (ներկանյութ). լամպի մուր (ներկանյութ). 
սանդարակ (հոտավետ խեժ). լցանյութեր 
(լցուկներ) ներկերի համար. սիենա (մուգ դեղին 
ներկանյութ). սիկատիվներ (ներկերի չորացման 
կատալիզատորներ). թանձր հակակոռոզիա-
կան քսուքներ. բնական անմշակ խեժեր. 
կարամելացված ածիկ (սննդային ներկանյութ). 
բաղադրություններ ներքին հարդարանքի 
համար. բաղադրություններ մետաղների 
խունացումը (փայլազրկումը, խամրումը) 
կանխելու համար. բաղադրություններ 
ժանգից պաշտպանելու համար. միջոցներ 
փայտանյութը պաշտպանելու համար. աղտոր 
(կոծոխուր) լաքերի համար. կապարի սուսր. 
բևեկն (ներկերի նոսրացուցիչ). ներկանյութեր 
քարթրիջների համար (երանգավորիչներ) 
լուսապատճենահանող ապարատների և տպիչ 
սարքերի համար. սևեռիչներ (լաքեր). սևեռիչներ 
ջրաներկերի համար. մետաղական նրբաթիթեղ 
(մետաղաթաղանթ) գեղարվեստա-դեկորատիվ 
նպատակների և տպագրության համար. 
արծաթե նրբաթիթեղ (մետաղաթաղանթ) 
(թերթավոր). ֆուստին (ներկանյութ). զաֆրան 
(քրքում) (ներկանյութ). շելլաք (գոճխեժ). ներկիչ 
լուծամզուքներ փայտանյութից. արծներ (լաքեր). 
արծաթի էմուլսիա (ներկանյութեր):
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20131653  (111) 21642
(220) 03.12.2013 (151) 10.07.2014
   (181) 03.12.2023
(730) «Վիվառո» ՍՊԸ, MA 
(442) 04.02.2014
(540) 

(526) «bet» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծա ռա յություններ և հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյու նաբերական վերլուծումներ և 
հետազոտություններ. համա կարգչային ապա-
րատների և ծրագրերի մշակում և կատա-
րելագործում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20131715  (111) 21643
(220) 16.12.2013 (151) 10.07.2014
   (181) 16.12.2023
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM 
(442) 04.02.2014
(540) 

(526) «Կաթնային իրիս» և «Milk iris» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց դեղին, կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. կաթնային իրիս:
_____________________

(210) 20131721  (111) 21644
(220) 16.12.2013 (151) 10.07.2014
   (181) 16.12.2023
(730) Սոդիլաք, FR 
(442) 04.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
նպատակների համար. մանկական սնունդ. 
կաթի փոշի և կաթ երեխաների և նորածինների 
համար. սննդային և դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց, հատկապես՝ երեխաների և 
նորածինների համար. վիտամինային և 
հանքանյութերով հարստացված ըմպելիքներ. 
սննդարար դիետիկ ըմպելիքներ.

դաս 29. կաթ և կաթնամթերք, այն 
է՝ վիտամիններով հարստացված կաթ 
(ոչ բուժական նպատակների համար), 
բուրավետացված կաթ, կաթնային աղանդեր, 
յոգուրտներ. սննդային յուղեր և ճարպեր. 
կարագ. պանիրներ. կաթնային ըմպելիքներ 
(կաթի գերակշռությամբ). 

դաս 30. կակաո. ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. 
պաղպաղակ, սննդային սառույց. սոուսներ 
(համեմունք). պանրով սոուսներ.

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր 
և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________
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(210) 20131769  (111) 21645
(220) 26.12.2013 (151) 10.07.2014
   (181) 26.12.2023
(730) Օթըմփեյփըր Լիմիթիդ, GB 
(442) 07.04.2014
(310) 12233003   (320) 17.10.2013   (330) EM
(540) 

(511) 
դաս 14. թանկարժեք քարեր. մարգարիտ 

և ազնիվ մետաղներ, և դրանց նմանակներ. 
ոսկերչական իրեր. ժամանակի գրանցման 
սարքեր. այլ իրեր ազնիվ մետաղներից և 
թանկարժեք քարերից և դրանց նմանակներից. 
արձաններ և արձանիկներ ազնիվ մետաղներից. 
զարդարանքներ (թանկարժեք). զարդատուփեր 
զարդերի և ժամացույցների համար. ազնիվ 
մետաղներ և դրանց համահալվածքներ, 
իրեր և դրանցից պատվածքներ, որոնք չեն 
վերաբերում այլ դասերի. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. ձեռքի ժամացույցներ. 
ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի). ոսկյա 
իրեր նմանակող զարդեղեն. զարթուցիչներ. 
ապարանջաններ. մետաղազարդեր. 
վզնոցներ. նշանի մատանի, մատանի 
(քարով). ականջօղեր. շղթաներ. փողկապների 
սեղմիչներ. գնդասեղներ (քորոցներ) 
փողկապների համար. կախազարդեր. 
թևքաճարմանդներ. ալմաստներ. ոսկերչական 
իրեր ալմաստներով. մարգարիտով 
ոսկերչական իրեր. թանկարժեք քարերից 
ոսկերչական իրեր. ազնիվ մետաղ ներից 
զարդարանքներ. դեկորատիվ գնդասեղներ 
(քորոցներ). պատյաններ և փաթեթվածք-
ներ ոսկերչական իրերի և  ժամացույց ների 
համար. կախազարդեր բանալիների համար. 
մեդալներ. ժամացույցների ապարանջաններ. 
ժամացույցների շղթաներ. գրպանի և ձեռքի 

ժամացույցների իրաններ. մասեր և դետալներ 
վերոնշյալ բոլոր ապրանքների համար, որոնք 
ընդգրկված են տվյալ դասում.

դաս 18. թաղանթներ երշիկների, 
նրբերշիկների համար և դրանց նմանակումներ. 
անձրևի և արևի հովանոցներ. ձեռնափայ-
տեր (գավազաններ). ձեռքի պայուսակներ, 
պայու սակներ, դրամապանակներ և այլ 
հարմարանքներ փոխադրման համար. կաշի 
և կաշվի նմանակումներ, կենդանիների 
կաշիներ և կաշվի հումք, և դրան ցից 
իրեր. կաշեգործական-թամբագործական 
իրեր, մտրակներ և հանդերձանք կենդա-
նիների համար. կենդանիների մորթիներ. 
ճամփորդական սնդուկներ և ճամպրուկներ 
(ուղեբեռ). ձիու հեծելասարքեր և 
կաշեգործական-թամբագործական իրեր. 
պայու սակներ. կանացի պայուսակներ. պատ-
յաններ ճանապարհորդության համար. 
ձեռնածանրոց. սնդուկներ և ճամպրուկներ 
ճանապարհորդության համար. պորտպլեդներ 
(ճանապարհորդական պայուսակներ). թիկնա-
պայուսակներ. դպրոցական պայուսակներ. 
ծովափի պայուսակներ. տափակ ճամպրուկներ. 
կռնապայուսակներ. տուրիստական պայու-
սակներ. մորթեղեն. մորթե կաշիներ. 
վզնոցներ կենդանիների համար. հագուստ 
կենդանիների համար. տուփեր կաշվից կամ 
կաշեստվարաթղթից. տափակ ճամպրուկներ 
փաստաթղթերի համար. քսակներ. դպրոցա-
կան կռնապայուսակներ և պորտֆելներ. 
բանա լիների պատյաններ. պորտֆելներ (կաշվե-
գալանտերեա). ձեռնափայտիկ ներ. այցե-
քար   տե րի թղթապանակներ. ուսի վրայով 
գցվող կաշվե պայուսակներ. պորտմաններ. 
պարկեր. արշավական պարկեր. պայուսակներ 
երեխաների համար. տնտեսական պայու-
սակներ. մեծ տնտեսական պայուսակներ. 
ճամփորդական սնդուկներ. ճամփորդական 
պայուսակներ. պիտույքատուփեր հարդարանքի 
իրերի համար (դատարկ). պատյաններ 
հովանոցների համար. արևի հովանոցներ. 
բռնակներ գավազանների համար. ձեռնափայտ– 
նստոցներ. պայուսակներ արդուզարդի 
պարագաների համար. իրերի տոպրակներ. 
գոտու քսակներ. սպորտային պայուսակներ. 
ամենօրյա պայուսակներ. թղթապանակներ 
երաժշտական նոտաների համար. պորտֆել 
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պայուսակներ. գեղարարության տուփեր 
(կոսմետիչկա). հարմարանքներ կոստյումների, 
բլուզների և զգեստների փոխադրման համար. 
պատյաններ փողկապների համար. բռնիչներ 
և պատյաններ կրեդիտ քարտերի համար. 
կաշեփոկեր. կաշվե շարժական պայուսակներ. 
տարաներ և պաշտպանիչ պատյաններ. 
կաշվե պատյաններ շարժական էլեկտրոնային 
սարքավորանքի, գրպանի անձնական համա-
կարգիչների, բջջային (շարժական) հեռա-
խոսների, MP3 -նվագարկիչների և շարժական 
համակարգիչների համար. վզի կաշեփոկիկներ 
բջջային (շարժական) հեռախոսների և  MP3 
-նվագարկիչների համար. կաշվե ծրարներ. 
կաշվե ժապավեններ. տնային կենդանիների 
հագուստի պարագաներ. կաշվե վզափոկեր. 
կաշվե պարաններ. կահույքի կաշվե 
պաստառներ. բոլորագլխարկների կաշվե 
տուփեր. պորտֆելներ փաստաթղթերի 
համար. պատյաններ փաստաթղթերի համար. 
պատյաններ այցեքարտերի համար. մասեր 
ու դետալներ վերոնշյալ բոլոր ապրանքների 
համար, որոնք ընդգրկված են տվյալ դասում.

դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ. 
քուղերով կիսակոշիկներ. կիսակոշիկներ. 
կրունկներ. տնային (կիսա)կոշիկներ. լոգանքի 
հողաթափներ. սանդալներ (ոտնամաններ). 
վազքի կոշիկներ (կրոսովկաներ). լողափի 
կոշիկ (ոտնաման). կոշիկներ դահուկով 
սահելու համար. բուտսեր. ֆուտբոլ խաղալու 
համար կոշիկ (ոտնաման). մարմնամարզական 
(կիսա)կոշիկներ. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. կոշիկներ վազքի համար. կոշիկներ 
ժայռեր մագլցելու համար. սպորտային 
կոշիկներ. կիսագուլպաներ. տրիկոտաժեղեն. 
զուգագուլպաներ. բոլորագլխարկներ. շարֆեր 
(պարանոցի թաշկինակներ). գլխարկներ. 
արևի հովարներ. բերետներ. վզպատներ. 
ձեռնոցներ. թաթմաններ. գոտիներ (հագուստի 
պարագաներ). շապիկներ (բլուզներ). 
ֆուտբոլկաներ. պոլո շապիկներ (բլուզներ). 
սպորտային շապիկներ (բլուզներ). տաբատներ. 
ջինսեր. շորտեր. սպորտային շորտեր. լոգանքի 
հագուստ. լողավարտիքներ. լողազգեստներ. 
լողագլխարկներ. բիկինի. հագնելու սպի-
տակեղեն. կանացի սպիտակեղեն. կանացի 
հարսանեկան սպիտակեղեն. իրանակալներ. 
կրծկալներ. կորսետներ. կախակապեր. գոտի-

ներ (հագնելու սպիտակեղեն).   տաբատակալ  ներ. 
կանացի շապիկներ (hագնելու սպիտակե-
ղեն). ջերմային սպիտակեղեն. տղամարդու 
կիսավարտիքներ. սթրինգ-կիսավարտիքներ. 
ընտանեկան կիսավարտիքներ. կանացի 
շորտեր-կիսավարտիքներ. կորսետ շապիկներ. 
բյուստյե (կանացի սպիտակեղեն). լիֆեր. 
լոգանքի խալաթներ. մարզական հագուստ. 
վերնազգեստ. մանտո (կանացի լայն վերարկու, 
հիմնականում մորթեղենից). բաճկոններ. 
եղջերվամուշտակներ. դահուկորդի բաճկոն-
ներ. անջրանցիկ և վատ եղանակից պաշտ-
պանող բաճկոններ և վերարկուներ. 
դահուկելու հագուստ. լողափի հագուստ. 
կոստյումներ. պուլովերներ և կարդիգաններ. 
տրիկոտաժե հագուստ. լեգինսներ. 
փողկապներ. պիժամաներ (ննջազգեստներ). 
բաճկոնակներ. գլխակապեր (գլխի ծածկոցներ) 
և բազկապատներ. տղամարդու հագուստ. 
կանացի հագուստ. մանկական հագուստ. 
ներքին հագուստ. հագուստ տղամարդկանց, 
կանանց, երեխաների և մանուկների 
համար. լայն տաբատներ. շրջազգեստներ. 
պալանտիններ (մորթե կամ թավշե կանացի 
թիկնոց). հագուստ ջերսիից. բլուզներ. 
զգեստներ. սերթուկներ. երեկոյան զգեստներ. 
սարոնգներ. քնելու հագուստ. խալաթներ. 
լոգանքի խալաթներ. լոգանքի հողաթափներ. 
մարզական շապիկներ. մանկական կրծկալներ 
(բացառությամբ թղթից պատրաստվածների). 
գուլպաներ. ականջակալներ (հագուստ). 
ժապավենակապ փողկապներ. սմոքինգներ 
(հագուստ). ժիլետներ. կիլտեր. շալեր. 
բլեյզերներ. կոմբինեզոններ (հագուստ). 
դիմակներ քնելու համար (հագուստ). գոտի-
քսակներ (դրամապանակներ). գոգնոցներ 
(հագուստ). հարսանեկան զգեստներ. 
հարսանեկան կոստյումներ. զգեստներ հարսի 
ընկերուհիների համար. կոստյումներ փեսայի 
ընկերների համար. քողեր (շղարշներ). 
թևքածալ. բոաներ. մորթե թիկնոցներ. ձմեռային 
սպորտային հագուստ. հագուստ վազքի, քայլքի, 
տուրիզմի, հանգստի և հեծանվորդների համար. 
գլխանոցներ. գլխաշորեր. մասեր և դետալներ 
վերոնշյալ բոլոր ապրանքների համար, որոնք 
ընդգրկված են տվյալ դասում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20131794  (111) 21646
(220) 28.12.2013 (151) 10.07.2014
   (181) 28.12.2023
(730) Սոսյետե դե Պրոդույի Նեստլե Ս.Ա., CH 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. շոկոլադե արտադրանք՝ սալիկներ, 

ցպիկաձև շոկոլադ, առանց տուփի` կիլոգրամով 
վաճառվող կոնֆետներ, տուփով կոնֆետներ, 
փաթեթով կոնֆետներ, դրաժե:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140001  (111) 21647
(220) 08.01.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 08.01.2024
(730) Փաուըր Րութ (ԵՄ) Էսդիէն Բիեյջդի, MY 
(442) 04.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. համեմված թեյ (բացառությամբ 

որպես դեղորայք օգտագործվողների), խոտա-
բույսային թեյեր, թեյ, թեյի միանգամյա 
օգտագործման պարկիկներ (ոչ դեղորայքային), 
թեյի հիմքով ըմպելիքներ (բժշկականից 
տարբերվող), ածիկով սննդային ըմպելիքներ. 
լուծվող թեյ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140041  (111) 21648
(220) 20.01.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 20.01.2024
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 20.02.2014

(540) 

(526) «AMERICAN BLEND», «SLIMS BLUE» գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, մոխրագույն, արծաթագույն, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված կամ մշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ 
թվում՝ սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, 
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում՝ 
սիգարետի թուղթ և ծխափողեր, սիգարետի 
զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի 
համար, սիգարետի տուփեր և մոխրամաններ, 
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ. 
լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140042  (111) 21649
(220) 20.01.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 20.01.2024
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 20.02.2014
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(540) 

(526) «AMERICAN BLEND», «SLIMS SILVER» գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է արծա-
թագույն, մոխրագույն, կապույտ, սպիտակ, կար-
միր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված կամ մշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ 
թվում՝ սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, 
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում՝ 
սիգարետի թուղթ և ծխափողեր, սիգարետի 
զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի 
համար, սիգարետի տուփեր և մոխրամաններ, 
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ. 
լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140045 (111) 21650
(220) 21.01.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 21.01.2024
(730) «ԷսՍիԹի Լյուբրիկանթս» ԲԸ, LT 
(442) 07.04.2014

(540) 

(511) 
դաս 1. արդյունաբերական նպատակներով 

օգտագործման համար նախատեսված 
քիմիական նյութեր, մասնավորապես` 
քսանյութերի, քսուքների, ավտոմեքենաների 
քսանյութերի, տրանսմիսիոն, կոմպրեսորային 
և հիդրավլիկ յուղերի համար քիմիական 
և ֆիզիկական ակտիվ հավելումներ, 
հավելանյութեր վառելիքի, մասնավորապես` 
բենզինի և դիզելային վառելիքի համար. 
սառեցնող հեղուկների և դիմապակու 
լվացող համակարգի հեղուկների համար 
հավելանյութեր. ակտիվացված ածուխ 
զտիչների համար. արդյունաբերական 
նպատակների համար նախատեսված 
սոսինձներ. արգելակման հեղուկներ. զտող 
նյութեր (չմշակված պլաստմասսաներ). զտող 
նյութեր (ոչ օրգանական նյութեր). զտող նյութեր 
(բուսական նյութեր). զտող նյութեր (քիմիական 
նյութեր). մասնիկների տեսքով կավանյութեր, 
օգտագործվող որպես զտող նյութեր. հեղուկներ 
հիդրավլիկ համակարգերի համար.

դաս 3. օճառներ. լվացող միջոցներ և 
նյութեր. պատրաստուկներ և նյութեր մաքրման, 
ողորկման(փայլեցման), ճարպազերծման և 
հղկամշակման համար. մաքրող հեղուկներ. 
մաքրող փոշիներ. մաքրման պատրաստուկներ 
կարբյուրատորների և կարբյուրատորների 
օդային խուփերի համար. ավտոմեքենաների 
լվացման միջոցներ. ավտոմեքենաների 
անվադողերի և անիվների մաքրման միջոցներ. 
ցանկացած նպատակների համար մաքրման 
միջոցներ. վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների անվադողերի և անիվների մաքրման 
միջոցներ. տրանսպորտային միջոցների 
մակերեսների մաքրման, պաշտպանման 
և պահմանման միջոցներ. մոմանյութ 
ավտոմեքենաների համար. բրազիլական 
արմավենու (կարնաուբյան) մոմանյութ 
ավտոմեքենաների ողորկման համար. ավտո-
մեքենաների լվացման պատրաստուկներ. 
ավտոմեքենաների ողորկման միջոցներ. 
լվացման պատրաստուկներ. լվացման հեղուկ 
միջոցներ. մաքրման լուծույթներ. դիմապակու 
մաքրման միջոցներ. պոլիմերային նյութեր 
ավտոմեքենաների մակերեսների մաքրման, 
փայլի հաղորդման և պաշտպանման համար.
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դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, 
թրջման և կապակցման բաղադրություններ. 
վառելիք (ներառյալ շարժիչային բենզինը) և 
նյութեր լուսավորման նպատակների համար. 
մոմեր, պատրույգներ լուսավորման համար. 
ածխաքար. բենզին. բենզոլ. հում բենզոլ. 
փայտից բրիկետներ. վառելիքի բրիկետներ. 
տեխնիկական վազելին արդյունաբերական 
նպատակների համար. լեռնային մոմ 
(օզոկերիտ). լուսավորման համար մոմ. 
արդյունաբերական նպատակների համար 
մոմ. գոտիների համար մոմ. բրազիլական 
արմավենու մոմ (կարնաուբյան մոմ). մեղրամոմ. 
մոմ (հումք). լուսավորման համար գազ. 
նավթային գազ. գազոլին. վառելիքային գազ. 
գեներատորային գազեր. պնդացված գազեր 
(վառելիք). վառելիք. գրաֆիտե քսանյութ. 
շարժիչային վառելիքի համար ոչ քիմիական 
հավելանյութեր. վառելափայտ. թղթյա կեմեր 
վառման համար. սառեցնող հեղուկ քսանյութեր. 
ձկան յուղ տեխնիկական նպատակների համար. 
բրդաճարպ. լանոլին. յուղեր լուսավորման 
համար. ճարպեր կաշվի յուղման համար. 
ճարպեր կոշկեղենի յուղման համար. պինդ 
ճարպեր. տեխնիկական ճարպեր. կերոսին. 
կոքս. քսիլեն. քսիլոլ. լիգրոին. փայտյա տաշեղ-
ներ վառելու համար. մազութ. վառելիքային 
յուղեր. ներկերի յուղեր. կաղապարներից 
հեշտ հեռացման համար նախատեսված 
յուղեր (շինարարություն). քարաշարվածքի 
կամ աղյուսշարվածքի պաշտպանման 
համար յուղեր. կաշվի պահպանման համար 
յուղեր. կտորների համար յուղեր. քսայուղ. 
խոնավացնող յուղեր. ածխաձյութի յուղեր. 
քարածխային յուղ. տեխնիկական գերչակի ձեթ. 
ոսկրայուղ արդյունաբերական նպատակների 
համար. շարժիչային յուղ. արևածաղկի ձեթ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
բարբարուկի յուղ արդյունաբերական 
նպատակների համար. նավթային սպիրտ. 
նավթ, այդ թվում՝ նաև վերամշակված. 
գիշերալամպեր (մոմեր). օլեին. պարաֆին. 
փոշու հեռացման պատրաստուկներ. սոյայի 
յուղից պատրաստուկներ այրուկի կանխման 
նպատակով խոհանոցային սպասքի 
մշակման համար. գոտիների սղալը կանխելու 
պատրաստուկներ. ածխափոշի (վառելիք). 

կպչան. բուրավետ մոմեր. մոմեր նոր տարվա 
եղևնիների համար. թանձր քսուքներ զենքի 
համար. թանձր քսուքներ. գոտիների համար 
խիտ քսուքներ. վառելիքի ածխածնացած 
խառնուրդներ. խառնուրդներ ավլելու ընթաց-
քում փոշին կապակցելու համար. փոշու համար 
կապակցող խառնուրդներ. սպիրտ (վառելիք). 
մեթիլացված էթիլային սպիրտ. մաշկի 
պաշտպանման միջոցներ (ճարպեր և յուղեր). 
բնաճարպ (ստեարին). դիզելային վառելիք. 
լուսավորման համար վառելիք. հանքային 
վառելիք. շարժիչային վառելիք. սպիրտի հիմքով 
վառելիք. բրիկետավորված տորֆ (վառելիք). 
տորֆ (վառելիք). աբեթ. գորշ քարածուխ. 
փայտածուխ. քարածուխ. բրիկետավորված 
քարածուխ. լամպի պատրույգներ. մոմի 
պատրույգներ. ցերեզին. էլեկտրական էներգիա. 
էթանոլ (վառելիք). նավթային էֆիր:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140050 (111) 21651
(220) 21.01.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 21.01.2024
(730) Արտյոմ Տեր-Աստվածատրյան, ք. Սևան, 
Աբովյան 5, բն. 14, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 35. քարերի ներմուծում, քարերի 

վաճառք:
_____________________

(210) 20140062  (111) 21652
(220) 23.01.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 23.01.2024
(730) «Վիպ» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 
51-55, AM 
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(442) 20.02.2014
(540) 

( 5 2 6 )  « CO M PA NY» ,  « О Б Щ Е С Т В О »  և 
«ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյետներ չեն:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու թյուն-
ներ, բացառությամբ առևտրի.

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ    և    հետազոտություններ   և  
դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և 
հետազոտություններ. համա կարգչային 
ապարատների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելագործում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփակա նության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:

_____________________

(210) 20140080 (111) 21653
(220) 30.01.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 30.01.2024
(730) «Ռիպռիչի» ՍՊԸ, 0056, Երևան, Նանսենի 
16 շ., բն. 37, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանի- 
ների համար. մանկական սնունդ. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ.

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

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20140100  (111) 21654
(220) 31.01.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 31.01.2024
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(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ, Ղարա-
բաղ, Ասկերանի շրջան, գյուղ Այգեստան, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(526) Բացի «ARTSAKH», «Ohanyan» գրառումնե-
րից մնացած բլոր գրառումները և շշի ձևն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140116  (111) 21655
(220) 04.02.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 04.02.2024
(730) «Լյուքս» ԲԲԸ, 0040, Երևան, Աճառյան 
46, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշիկ:

_____________________

(210) 20140117  (111) 21656
(220) 04.02.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 04.02.2024

(730) «Լյուքս» ԲԲԸ, 0040, Երևան, Աճառյան 
46, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(526) «J.S.C»  գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 25. կոշիկ:
_____________________

(210) 20140129  (111) 21657
(220) 05.02.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 05.02.2024
(730) Արտմիս Տհեր Հակոփյան, Երևան, 
Դավիթաշեն, Ձոր 1, տուն 1, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(526) «NEWS» և «Լուրեր» բառերը ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, մոխրագույն, մուգ նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. հանդես, ամսագիր:
_____________________

(210) 20140147  (111) 21658
(220) 10.02.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 10.02.2024
(730) «Աստղունք» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթ 
Մալյան 4, AM 
(442) 18.03.2014
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(540) 

(526) «Dried fruits in chocolate» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնա գույն, նարնջագույն, շագանակագույն, 
թանաքագույն, մուգ կարմիր և բեժ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ 
շոկոլադապատ չրեր:

_____________________

(210) 20140181  (111) 21659
(220) 12.02.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 12.02.2024
(730) «Միրգ» ՍՊԸ, 4102, Տավուշի մարզ, ք. 
Այրում, Շահումյան փ., 1բ, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(526) «Fruits» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սպիտակ, կարմիր, նարնջագույն, մուգ 
և բաց թանաքագույն գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական, անտառային մթերքներ, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. թարմ մրգեր:

_____________________

(210) 20140184  (111) 21660
(220) 13.02.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 13.02.2024
(730) «Էդվագ Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 
35, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(526) «WINES» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 33. նռան գինի:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140185  (111) 21661
(220) 13.02.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 13.02.2024
(730) «ԱրմենՏել» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Ահարոնյան 
2, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տո գրա ֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
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կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

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

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություն-
ներ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնու թյուններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավո րումն երի տեղակայում.

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծա ռա յություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և 
հետազոտություններ. համա կարգչային 
ապա րատների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելագործում:

_____________________

(210) 20140186  (111) 21662
(220) 13.02.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 13.02.2024
(730) «ԱրմենՏել» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Ահարոնյան 
2, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

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

բաշ խական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

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

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություն-
ներ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնու թյուններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

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

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծա ռա յություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և 
հե տա զոտություններ. համակարգչային 
ապա րատների և ծրագրերի մշակում և կա տա-
րելագործում:

_____________________

(210) 20140187  (111) 21663
(220) 13.02.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 13.02.2024
(730) «ԱրմենՏել» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Ահարոնյան 
2, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդա նշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

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

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.



ԳՅՈՒՏԵՐ

54

ՄԱՍ 1

54

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 7 

25 .07 . 20 14

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնու թյուններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

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

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և
դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և 
հետազոտություններ. համա կարգչային 
ապարատների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելագործում:

_____________________

(210) 20140205  (111) 21664
(220) 18.02.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 18.02.2024
(730) «Առմս» ՍՊԸ, Երևան, Նորագյուղ 21/3, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(526)  «ARMENIAN SECURITY SERVICE» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մոխրագույն և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 45. անվտանգության ծառայություն:
_____________________

(210) 20140233  (111) 21665
(220) 20.02.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 20.02.2024
(730) «Զանգի լայվքոմ» ՓԲԸ, Երևան, Հյուսի-
սային պողոտա 10/4, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
_____________________

(210) 20140252  (111) 21666
(220) 24.02.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 24.02.2024
(730) «Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
57/2, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(526) «LLC» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20140256  (111) 21667
(220) 24.02.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 24.02.2024
(730) Գեղամ Ռուբիկի Կարապետյան, Երևան, 
Տ. Պետրոսյան 6, բն. 18, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, 
զարդեր, թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և 
այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և 
հետազոտություններ. համակարգչային 
ապարատների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելագործում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140259  (111) 21668
(220) 24.02.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 24.02.2024
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 18.03.2014
(310) 1425853   (320) 24.10.2013   (330) MX
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական արդուզարդի պարագաներ. 
անուշաբույր արտադրանք անձնական 
օգտագործման համար:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140271  (111) 21669
(220) 26.02.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 26.02.2024
(730) «Ռիպռիչի» ՍՊԸ, 0056, Երևան, Նանսենի 
16 շ., բն. 37, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիե նիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանի-
ների համար. մանկական սնունդ. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ.

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

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20140276  (111) 21670
(220) 27.02.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 27.02.2024
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճուղի 2ա, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20140278  (111) 21671
(220) 27.02.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 27.02.2024
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 18.03.2014

(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20140285 (111) 21672
(220) 27.02.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 27.02.2024
(730) Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US 
(442) 07.04.2014
(540) 
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(511) 
դաս 29. կաթնամթերք, կաթնամթերքի 

հիմքով հացին քսվող մթերքներ (սփրեդներ), 
սերուցքային պանիր, պանիր, պանրի հիմքով 
մթերքներ, պանրի հիմքով հացին քսվող 
մթերքներ. ցածր յուղայնությամբ փափուկ 
պանիր, կաթ և կաթնային մթերքներ, կաթնային 
ըմպելիքներ (կաթի գերակշռությամբ), 
յոգուրտ, կաթնային կոկտեյլներ, հարած 
սերուցք, կաթնամթերքից պատրաստված 
աղանդեր և բաղադրություններ աղանդերի 
պատրաստման համար. դոնդող, հարած 
սերուցքի պարունակությամբ աղանդեր, հացին 
քսվող մթերքներ (սփրեդներ). սննդային յուղեր 
և ճարպեր.

դաս 30. աղցանների համեմունքներ, 
սուոսներ (համեմունք), պաղպաղակ, սառեց-
ված հրուշակեղեն, սառեցված յոգուրտ, 
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն), 
պուդինգներ (ջեռեփուկներ), ալրային հրուշա-
կեղեն, թխվածքաբլիթներ, գալետներ, համե-
մունքներ, մայոնեզ: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140305 (111) 21673
(220) 05.03.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 05.03.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դիանա Մովսիսյան, 
Երևան, Զ. Սարկավագի 125 շ., բն. 2, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(526) «J» տառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 20. կահույք.
դաս 35. առևտուր:

_____________________

(210) 20140322  (111) 21674
(220) 07.03.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 07.03.2024

(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական արդուզարդի պարագաներ. 
անուշաբույր արտադրանք անձնական 
օգտագործման համար:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140340 (111) 21675
(220) 11.03.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 11.03.2024
(730) «Հանքավան» ԲԲԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Հանքավան, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(526) «ՍՊԱ ՌԵԶՈՐՏՍ», «SPA RESORTS», «СПА 
РЕЗОРТС» արտահայտություններն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

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

_____________________

(210) 20140342  (111) 21676
(220) 11.03.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 11.03.2024
(730) «ԳՄԲ» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 1 
փակուղի 2/41, AM 
(442) 07.04.2014
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(540) 

(526) «SOUP & SANDWICH» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կարմիր, նարնջագույն, դեղին և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. սննդամթերքի առաքման ծառա-
յություններ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Մարիաննա Մխիթարյան

_____________________

(210) 20140377  (111) 21677
(220) 17.03.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 17.03.2024
(730) Օբշեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ-
վեննոստյու «Ինտելեկտ պրոդակտս», RU 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի):
(740) Մարիաննա Մխիթարյան

_____________________

(210) 20140392  (111) 21678
(220) 19.03.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 19.03.2024
(730) «Փոքրիկ hրեշտակներ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կողբացի 30, 3-րդ մուտք, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ շագանակագույն, բաց մոխրագույն, մուգ 
կանաչ, մուգ կարմիր, դեղին, փիրուզագույն, 
սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմա-
կերպում. տեղեկատվություն կրթության 
(դաստիարակության, ուսուցման) վերաբերյալ. 
սպորտային, ուսուցողական, մշակութային, 
սոցիալական իրադարձությունների կազմա-
կերպում. մրցույթների կազմակերպում 
(կրթություն կամ զվարճություններ):

_____________________

(210) 20140437  (111) 21679
(220) 20.03.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 20.03.2024
(730) Մակպար Էքսփորթս Փրայվիթ Լիմիթիդ, IN 
(442) 07.04.2014
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանի-
ների համար. մանկական սնունդ. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140438 (111) 21680
(220) 20.03.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 20.03.2024
(730) Մակպար Էքսփորթս Փրայվիթ Լիմիթիդ, IN 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վն ասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140439 (111) 21681
(220) 20.03.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 20.03.2024

(730) Մակպար Էքսփորթս Փրայվիթ Լիմիթիդ, IN 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անաս-

նաբուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140440 (111) 21682
(220) 20.03.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 20.03.2024
(730) Մակպար Էքսփորթս Փրայվիթ Լիմիթիդ, IN 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անաս-

նաբուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________
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(210) 20140441  (111) 21683
(220) 20.03.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 20.03.2024
(730) Մակպար Էքսփորթս Փրայվիթ Լիմիթիդ, IN 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա բու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140443 (111) 21684
(220) 21.03.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 21.03.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Աճեմյան, 
Երևան, Դիմիտրովի փ., տուն 6, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, կանաչ և վարդագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
_____________________

(210) 20140448 (111) 21685
(220) 21.03.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 21.03.2024
(730) Մակպար Էքսփորթս Փրայվիթ Լիմիթիդ, IN 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140478 (111) 21686
(220) 27.03.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 27.03.2024
(730) «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան փող. 
7/9 շենք, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 
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(526) «PHARMACEUTICALS» գրառումն ինքն-
ուրյուն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ նյութեր բուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփա-
պատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն-
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

_____________________

(210) 20140901  (111) 21687
(220) 13.06.2014 (151) 10.07.2014
   (181) 13.06.2024
(730) Էփլ Ինք., US 
(310) 39888   (320) 04.06.2008   (330) TT
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրային 

ապահովում. համակարգչային օպերացիոն 
համակարգի ծրագրային ապահովում:
(646) 988796, 04.12.2008
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________
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8158	 	 05.02.2024	 «Արարատ»	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	0061,	Մասիսի	7,	AM

8242	 	 19.02.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8245	 	 19.02.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8251	 	 19.02.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8258	 	 19.02.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8291	 	 19.02.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8509	 	 23.06.2024	 «Շահումյան-վին»	ՍՊԸ,	Արարատի	մարզ,	գյուղ	Շահումյան,	AM

8510	 	 23.06.2024	 «Շահումյան-վին»	ՍՊԸ,	Արարատի	մարզ,	գյուղ	Շահումյան,	AM

8615	 	 12.07.2024	 «Եղվարդի	գինու-կոնյակի	գործարան»	ԲԲԸ,	Եղվարդ,	Չարենցի	1,	AM

8616	 	 12.07.2024	 «Եղվարդի	գինու-կոնյակի	գործարան»	ԲԲԸ,	Եղվարդ,	Չարենցի	1,	AM

8645	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8646	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8649	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8653	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8654	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8655	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8656	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8657	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8658	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8660	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8661	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8663	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8668	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8669	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8670	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM
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8671	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8672	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8673	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8674	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8675	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8676	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8677	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8678	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8679	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8681	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8696	 	 11.03.2024	 Ալ	Ջազիրա	Սեթելայթ	Չենլ,	QA

8706	 	 03.06.2024	 «Կարդինալ	ինթերնեյշնլ»	ՍՊԸ,	Երևան,	Արցախի	10բ	շենք,	բն.	46,	AM

8710	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8711	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8712	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8713	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8714	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8717	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8718	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8721	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8726	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8747	 	 10.06.2024	 «Շահումյան-վին»	ՍՊԸ,	Արարատի	մարզ,	գյուղ	Շահումյան,	AM

8764	 	 03.06.2024	 «Արեգակ»	կոնյակի	գործարան»	ՍՊԸ,	Արարատի	մարզ,	գ.	Դալար,	AM

8799	 	 26.05.2024	 «Հասմիկ	և	եղբայրներ»	ՍՊԸ,	Գեղարքունիքի	մարզ,	գյուղ	Վարդաձոր,	AM

8852	 	 26.05.2024	 Օրիոն	Քորփորեյշն,	KR

8853	 	 26.04.2024	 Օրիոն	Քորփորեյշն,	KR

8854	 	 26.05.2024	 Օրիոն	Քորփորեյշն,	KR
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8855	 	 18.06.2024	 «Պռոշյանի	կոնյակի	գործարան»	ՍՊԸ,	Երևան,	Աշտարակի	խճուղի	2,	AM

8872	 	 15.07.2024	 Ջեյ	Թի	Ռոնֆելդ	ԿԳ,	DE

8896	 	 17.06.2024	 «Իստ	լոգոս»	էքսպո	կենտրոն	ՍՊԸ,	Երևան,	Տոլբուխինի	33/19,	բն.	21,	AM

8906	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8907	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8911	 	 23.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

8930	 	 22.06.2024	 Աթլանթիք	Ինդասթրիզ,	KY

8931	 	 22.06.2024	 Աթլանթիք	Ինդասթրիզ,	KY

8941	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

9150	 	 10.09.2024	 «Արփիմեդ»	ՀՁ	ՓԲԸ,	Կոտայքի	մարզ,	ք.	Աբովյան,	2-րդ	միկրոշրջան,	շենք	19,	AM

9299	 	 01.06.2024	 «ՆՊՕ	Պետրովակս	Ֆարմ»	ՍՊԸ,	RU

9300	 	 01.06.2024	 «ՆՊՕ	Պետրովակս	Ֆարմ»	ՍՊԸ,	RU

9349	 	 30.06.2024	 Դըֆեյսշոփ	Քո.,	Լթդ.,	KR

9575	 	 22.06.2024	 Աթլանթիք	Ինդասթրիզ,	KY

9579	 	 30.08.2024	 Զոեթիս	Փի	ԼԼՔ,	US

9633	 	 21.06.2024	 Օտկրիտոյե	Ակցիոներնոյե	Օբշչեստվո	“Օրկլա	Բրենդս	Ռոսիյա”,	RU

9862	 	 02.06.2024	 «Գրանդ	քենդի»	հայ-կանադական	ՀՁ	ՍՊԸ,	ք.	Երևան,	Մասիսի	31,	AM

10162	 	 01.07.2024	 Դենսո	Քորփորեյշն,	JP
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01C 7/00 2853 A

A23L 1/00 2854 A

A24D 3/00 2855 A

B25B 13/00 2856 A

B25B 13/00 2857 A

B25B 13/00 2858 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01K 93/00 363 U

A63F 3/00 364 U

A63F 3/00 365 U

B25B 13/00 366 U

B65D 5/00 367 U

F01P 1/00 368 U

       11-02     334 S

       27-01     335 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

B25B 13/00 2859 A

C21D 8/00  2860 A

C21D 9/00 2860 A

E21C 47/00 2861 A

G01N 23/00 2862 A

G01V 1/00  2863 A

G01H 7/00 2863 A

G01V 1/00 2864 A

H02J 9/00 2865 A
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1403

Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 1053193, 813519

73 (1) Լիցենզատու Ջորջիո Արմանի Ս.Պ.Ա.

GIORGIO ARMANI S.P.A., Via Borgonuovo, n. 11, 
20121, Milan, Italy, IT
73 (2) Լիցենզառու «Զեթ ընդ էյ» ՍՊԸ,  
ք. Երևան, Ավան 4-րդ փ., շ. 19 թիվ 5, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ

Գործողության ժամկետը 30.09.2015

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 26.05.2014
_____________________

Գրանցում No 1404

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

(11) Վկայական No 2894

73 (1) Իրավատեր Բ.Վ. Մայքրզ

B.V. MICRES, Jan Smitzlaan 11, 5611 LD Eindhoven, NL
73 (2) Իրավունքներն ստացող Միգնոթ ընդ Դե 
Բլոք Բ.Վ.
MIGNOT & DE BLOCK B.V., Jan Smitzlaan 11, 5611 
LD, Eindhoven, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 27.05.2014
_____________________

Գրանցում No 1405

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16050

73 (1) Իրավատեր «Աղորիք» ՍՊԸ, Աբովյան, 
Սևանի 6, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Ս ընդ 
Ս» ՍՊԸ, Երևան, Կամարակ 2 նրբ., 28տ, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                 Հանրապետություն
Գրանցված է 29.05.2014

_____________________

Գրանցում No 1406

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13562, 13563, 13564

73 (1) Իրավատեր «Կլիմատեքնիք» ՍՊԸ, 

Երևան, Խանջյան 15 շ., 55,57 տարածք, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ռհիմ
Մենուֆեքթուրինգ Քամփնի, Դելավերի
Քորփորեյշն
RHEEM MANUFACTURING COMPANY, a Delaware 
corporation, 500 Northpark Town Center, 1100 
Abernathy Road, N.E., Suite 1400, Atlanta, GA 
30328, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 29.05.2014
_____________________
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Գրանցում No 1407
Արտոնագրի լիցենզի փոփոխություն
(11) Արտոնագիր No 2370 A2
73 (1) Լիցենզատու Սուրեն Հովսեփյան, ք. 
Երևան, Կ. Ուլնեցու 72, բն.5, AM
73 (2) Լիցենզառու «Պոստ Լեքս Քոնսալթինգ» 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Նալբանդյան 26/1, 624 սենյակ, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը բացառիկ 
Գործողության ժամկետը 01.09.2017
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                     Հանրապետություն
Գրանցված է 02.06.2014

_____________________

Գրանցում No 1408
Արտոնագրի լիցենզի փոփոխություն
(11) Արտոնագիր No 2190 A2
73 (1) Լիցենզատու  Սուրեն Ռոբերտի Հովսեփյան, 
Երևան, Կ. Ուլնեցու 72, բն. 5, AM
73 (2) Լիցենզառու «Պոստ Լեքս Քոնսալթինգ» 
ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 26/1, 624 սենյակ, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը բացառիկ 
Գործողության ժամկետը 11.02.2017
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                     Հանրապետություն
Գրանցված է 02.06.2014

_____________________

Գրանցում No 1409
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No  1020634, 887932, 760208
73 (1) Լիցենզատու Լեմասերա Լիմիթիդ
LEMASERA LIMITED, Spyrou Kyprianou, 61 SK 
House CY-4003 Limassol, CY
73 (2) Լիցենզառու  «Մակո Գրուպ» ՍՊԸ, Արա-
րատի մարզ 0735, գյուղ Վերին Արտաշատ, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը 03.06.2015

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                                                         Հանրապետություն

Գրանցված է 03.06.2014
_____________________

Գրանցում No 1410
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12144
73 (1) Իրավատեր Սեն-Գոբեն Վիդրոս Ս. Ա.

SAINT-GOBAIN VIDROS S. A., Av. Santa Marina, 
No. 482, 3rd floor, Sao Paulo, Brazil, BR
73 (2) Իրավունքներն ստացող Կոլորեքս 
Կոմերցիո Է Դեսենվոլվիմենտո Դե Պրոդուտոս
Լթդա
COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS LTDA, Deputado Vicente Penido, No 
06, Vila Guilherme, CEP 02064-120, Sao Paulo/
SP, Brasil, BR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                       Հանրապետություն
Գրանցված է 03.06.2014

_____________________

Գրանցում No 1411

Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 12144
73 (1) Լիցենզատու Կոլորեքս Կոմերցիո Է 
Դեսենվոլվիմենտո Դե Պրոդուտոս Լթդա

COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS LTDA, Deputado Vicente Penido, No 
06, Vila Guilherme, CEP 02064-120, Sao Paulo/
SP, Brasil, BR
73 (2) Լիցենզառու Նադիր Ֆիգուեիրեդո 
Ինդուստրիա Է Կոմերցիո Ս/Ա

NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO S/A, 
Av. Morvan Dias Figueiredo, No 3535, CEP 02063-
903, Sao Paulo/SP, Brasil, BR

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը բացառիկ
Գործողության ժամկետը ապրանքային
նշանի գրանցման գործողության ժամկետի 
ավարտը
Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                                             Հանրապետություն

Գրանցված է 03.06.2014
_____________________
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Գրանցում No 1412
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14318, 14512, 14536, 14555
73 (1) Իրավատեր Ուայզ Թեքնոլըջի Լ.Լ.Ք.
WYSE TECHNOLOGY L.L.C., 3471 N. First Street, 
San Jose, California 95134 USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դել Ինք.
DELL INC., One Dell Way, Round Rock, Texas 
78682, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                      Հանրապետություն
Գրանցված է 10.06.2014

_____________________

Գրանցում No 1413
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11383, 11384, 16202, 16771, 
17802
73 (1) Իրավատեր   Ֆինլանդիա Վոդկա Ուորլդուայդ 
ԼԹԴ
FINLANDIA VODKA WORLDWIDE LTD,
Porkkalankatu 24,  00180 Helsinki, Finland, FI
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Բրաուն-Ֆորման 
Ֆինլընդ Լթդ.
BROWN-FORMAN FINLAND LTD., Porkkalankatu 
24, 00180, Helsinki, Finland, FI
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է 10.06.2014
_____________________

Գրանցում No 1414
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No 18134, 18135, 18136, 18137, 
18968
73 (1) Ենթալիցենզատու Հայաթ Ինթերնեշնլ 
(Յուըրըփ Աֆրիքա Միդլ Իսթ) ԼԼՔ
HYATT INTERNATIONAL (EUROPE AFRICA MIDDLE 
EAST) LLC, Balz - Zimmermannstrasse 7,8152 
Opfikon / Zurich, Switzerland, CH
73 (2) Ենթալիցենզառու «Ջերսան» ՍՊԸ, 
ք. Ջերմուկ, 3701, Մյասնիկյան 2, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը «Հայաթ Փլեյս
Ջերմուկ» հյուրանոցի բացման տարվան               
հաջոր դող 30-րդ տարվա դեկտեմբերի 31-ը 
ներառյալ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                Հանրապետություն
Գրանցված է 11.06.2014

_____________________

Գրանցում No 1415
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17947
73 (1) Իրավատեր Չոնգքինգ Յուան Իննըվեյշն 
Թեքնոլըջի քո., Լթդ. 
CHONGQING YUAN INNOVATION TECHNOLOGY 
CO. LTD., Fenghuang, Shapingba District, 
Chongqing, China, CN
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Չոնգքինգ Սոկոն 
Ինդասթրի Գրուփ Սթոք Քո., Լթդ.
CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP STOCK 
CO., LTD., No. 61-1, Jinqiao Road, Shapingba 
District, Chongqing, China, CN
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                    Հանրապետություն

Գրանցված է 16.06.2014
_____________________

Գրանցում No 1416
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20746
73 (1) Իրավատեր «Կայրոս» ՓԲԸ, Երևան, 
Ամիրյան փ., թիվ 13, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սաս-գրուպ» 
ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 18, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                    Հանրապետություն
Գրանցված է 24.06.2014

_____________________
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Գրանցում No  1417

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

(11) Վկայական No 12789

73 (1) Իրավատեր «Վիններ թայերս» ՍՊԸ, 

Երևան, Աբովյան 21, բն. 60, AM

73 (2) Իրավունքներն ստացող Նանքանգ 

Ռաբբեր Թայր Քորփ., ԼԹԴ.

NANKANG RUBBER TIRE CORP., LTD., Room 608, 

6F, No. 136, Sec. 3, Jen Ai Road, Taipei, Taiwan, 

R.O.C., TW

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                  Հանրապետություն

Գրանցված է 24.06.2014

_____________________

Գրանցում No 1418
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17435, 17436
73 (1) Իրավատեր Քլեքթիվ Լայսենզինգ 
Ինթերնեյշնլ, ԼԼՔ
COLLECTIVE LICENSING INTERNATIONAL, LLC, 
800 Englewood Parkway, Suite C-200, Englewood, 
Colorado, 80110 USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Փեյլես Շուսորս 
Ուորլդվայդ, Ինք.
PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC., 
Jayhawk Towers, 700 Southwest Jackson Street, 
Suite 202, Topeka, Kansas 66603 USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                    Հանրապետություն
Գրանցված է 24.06.2014

_____________________
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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 

2011                    29.12.2013

2505                   21.12.2013

2520                    14.12.2013

2729                    13.12.2013

2750                    17.12.2013

2824                    14.12.2013

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)

   287U                 22.12.2013

   288U                22.12.2013

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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Տեղեկություններ
Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия свидетельств на промышленные образцы

(за неуплату годовых госпошлин)

    201S                 19.12.2013

    204S                 02.12.2013

    205S                 25.12.2013

    217S                  02.12.2013

    230S                 27.12.2013

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

Տեղեկություններ 
Գյուտի արտոնագրի գործողության վերականգնման մասին

Сведения
о восстановлении действия патента на изобретение

N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին 
դիմումի ներկայացման 

թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնելու  թվականը

 Дата восстановления 
действия патента

1. 2635 A 15.07.2014 25.07.2014 
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Տեղեկություններ
ապրանքային նշանների գրավադրման մասին

“ՍՊՍ Սիգարոն” ՍՊԸ-ին պատկանող №№ 11492, 11498, 11493, 10399, 10885, 10888, 10887, 10639, 
10890, 10130, 10131, 11494, 10199, 10379, 9673, 11657, 11107, 11105, 11104, 10249, 11337, 11335, 11334, 
11333, 11332, 11331, 11330, 11329, 11336, 14206, 14526, 14529, 14427, 14208, 14207, 13790, 13789, 
13788, 14203, 13453, 13452, 13356, 13355, 13215, 13216, 13214,13210, 13201, 13205, 13207, 9675, 
9674, 13209, 111061,2134, 12124, 11664  ապրանքային նշանները համաձայն 04.07.2014թ.-ին կնքված 
թիվ  ՀԳ4173-8 Հաջորդող Գրավի պայմանագրի, գրավադրվել են “Անելիք Բանկ” ՓԲԸ- ում մինչև 
27.12.2020 թվականը։ 

Сведения о залоге прав на товарные знаки

Товарные знаки №№ 11492, 11498, 11493, 10399, 10885, 10888, 10887, 10639, 10890, 10130, 10131, 
11494, 10199, 10379, 9673, 11657, 11107, 11105, 11104, 10249, 11337, 11335, 11334, 11333, 11332, 11331, 
11330, 11329, 11336, 14206, 14526, 14529, 14427, 14208, 14207, 13790, 13789, 13788, 14203, 13453, 
13452, 13356, 13355, 13215, 13216, 13214,13210, 13201, 13205, 13207, 9675, 9674, 13209, 11106,12134, 
12124, 11664, принадлежащие ООО “СПС Сигарон”, оставлены под залог в ЗАО “Анелик Банк” до 
27.12.2020 года, согласно заключенному 04.07.2014 года договору ՀԳ4173-8 о последующем залоге 
прав. 

Տեղեկություններ
Ապրանքային նշանի գրանցումն անվավեր ճանաչելու և ապրանքային նշանի 

իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения
 О  признании регистрации товарного знака недействительной

и о прекращении правовой охраны товарного знака 

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата прекращения 
действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

    10251               25.03.2014

    16223              18.06.2014
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Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով 
ընդունված որոշումների մասին

(Հրապարակվում են համաձայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 
մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերի).

Ապրանքային նշանի հայտը հետ կանչելու մասին որոշում

(210) Հայտի №  20130415
(220) Հայտի ներկ. թվ. 02.04.2013
(730) Հայտատու՝ Ա/Ձ Վախթանգ Մելքոնյան, ք. Երևան, Նար Դոսի փող., շ. 1, բն. 12 
(540) Ապրանքային նշան՝ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆԱՐԴԻ

Ապրանքային նշանը գրանցելու մասին

(211) Հայտի №  20120840
(221) Հայտի ներկ. թվ. 25.06.2012
(730) Հայտատու՝ Մարգար Մարգարյան, ք. Երևան, Ավան-Առինջ 2-րդ միկրոշրջան, 2/9շ., բն. 4
(540) Ապրանքային նշան՝ ԹԱԼԻՆԻ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ
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Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся 
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
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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масла. Перец бланшированный, в качестве овоща 
взята жареная тыква, а фарш дополнительно 
содержит взятую в соотношении 1:1:1 смесь 
эфирных масел укропа, мяты и эстрагона, при 
следующем соотношении компонентов, мас. %: 
перец - 26,0-29,0; жареная тыква - 31,24-32,58; 
жареная морковь - 2,59-3,01; томатная паста - 
30,16-31,14; петрушка - 0,74-0,86; сельдерей - 
0,74-0,86; мука - 0,34-0,35; поваренная соль - 
0,78-0,81; растительное масло - 0,61-0,63 и смесь 
эфирных масел - 0,010-0,011.

Расширяется ассортимент овощных кон-
сервов.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2855 (13) A 
A24D 3/00

(21) AM20140021 (22) 06.03.2014
(71) ООО “СПС Сигарон” (AM)
(72) Семен Погосян (AM)
(73) ООО “СПС Сигарон”, 0076, Ереван, 
Оганнисян 24 (AM)
(54) Фильтр сигареты
(57) Изобретение относится к табачной промыш-
ленности, в частности к фильтрам для сигарет.

Фильтр состоит из волокнистого или микро-
пористого фильтрующего вещества и неорга-
нического сорбента – термообработанного 
вспу ченного перлита, в виде измельченных до 
0,010-10 мм микрогранул, и песка с насыпным 
весом 20-1250 кг/м3, водный экстракт которых 
имеет pH = 5-9. Сорбент используется как в 
виде прессованной плитки, так и в сочетании с 
волокнистым или микропористым фильтрующим 
веществом- ацетилцеллюлозой, либо заполнен 
внутри трубкообразного сегмента, который с двух 
сторон держится другими сегментами. При этом, 
фильтр реализуется как в виде моносегмента, так 
и двух или трех последовательно расположенных 
сегментов. 

Уменьшаются никотиновые и смоляные 
компоненты в табачном дымe, 44 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2853 (13) A 
A01C 7/00

(21) AM20120180 (22) 25.12.2012
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Шаварш Григорян (AM), Симон Рафаелян 
(AM), Сирануш Акопян Сирануш Акоп (AM)
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM)
(54) Сошник для разбросного посева
(57) Изобретение относится к сельско хозяйст-
венному машиностроению, в частности, к 
сошникам разбросного посева и может исполь-
зоваться в сельском хозяйстве.

Сошник для разбросного посева имеет 
стреловидную лапку, семяпроводную трубчатую 
стойку прикреплённую к лапке, разбрасыватель 
семян и установленный у выхода разбрасывателя 
семян каток. Под выходом разбрасывателя 
нижняя образующая пола имеет треугольные 
выступы. Прилежащие выступы имеют общее 
ребро наклоненное ко дну борозды. 

Обеспечивается равномерность разбра-
сывания семян и максимальная урожайность, 
3 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2854 (13) A 
A23L 1/00

(21) AM20140004 (22) 17.01.2014
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Жирайр Агаджанян (AM), Рузанна Айрапетян 
(AM)
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM)
(54) Фаршированный перец
(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышлен  ности, в частности, к фаршированным 
перцам. 

Фаршированный перец содержит фарш 
в виде смеси из овощей, жареной моркови, 
жареного лука, томатной пасты, петрушки, 
сельдерея, муки, поваренной соли и растительного 

Сведения о выданных патентах
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(51) (2014.01)  (11) 2856 (13) A 
B25B 13/00

(21) AM20130002 (22) 08.01.2013
(71) Володя Восканян (AM)
(72) Володя Восканян (AM)
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцахи 8, 
кв. 10 (AM)
(54) Многомерный гаечный ключ
(57) Изобретение относится к ручным инстру-
ментам, в частности, к многомерному гаечному 
ключу. 

Многомерный гаечный ключ имеет рукоятку 
и присоединенные жестко к его кон цам рабо-
чие головки. Рукоятка состоит из двух фик-
сированных частей, одна из них имеет соосные 
цилиндрические части, восьмигранную призму 
и четырехгранную призму с шестигранной 
полостью. Четырехгранная призма на одной 
из граней имеет цилиндрическую полость, в 
которой установлен подпружиненный шарик, 
а другой конец рукоятки цилиндр с соосными 
восьми, четырех и цилиндрическими полостями. 
На гранях четырехгранной полости сделаны 
полуцилиндрические углубления, с возможностью 
фиксации в каждом из них подпружиненного 
шарика, а каждая рабочая головка имеет один 
координатный осевой центр, образованный от 
пересечения шара и четырехгранной призмы, 
на каждой боковой грани которой сделаны 
инструменты для поворота гаек разной величины.

Обеспечивает отвинчивание гайек разных 
размеров и видов или его можно использовать 
как отвертку, 26 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2857 (13) A 
B25B 13/00

(21) AM20130001 (22) 08.01.2013
(71) Володя Восканян (AM)
(72) Володя Восканян (AM)
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцахи 8, 
кв. 10 (AM)
(54) Многоторцевой ключ
(57) Изобретение относится к ручным инстру-
ментам, в частности, к многоторцевым ключам.

Многоторцевой ключ имеет головку с 
торцевой полостью и корпус с квадратным 
сечением. На каждой грани полости корпуса 
выполнены полусферические углубления. 
Головка имеет один координатный осевой центр, 
образованный от пересечения шара с кубом, 
восемь вершин которой усечены плоскостями,  
перпендикулярными его диагоналям, образуя 
дополнительные угловые грани. Полость корпуса 
имеет четыре угловые круговые грани, а 
четыре основные грани полости выполнены 
полукруговыми прорезями. Корпус дополни-
тельно имеет центральную цилиндрическую 
прорезь, а на угловых круговых гранях выполнены 
фиксаторы.

Расширяются функциональные возможности 
инструмента, 82 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2858 (13) A 
B25B 13/00

(21) AM20120159 (22) 12.11.2012
(71) Володя Восканян (AM)
(72) Володя Восканян (AM)
(73) Володя Восканян (AM)
(54) Торцевой ключ с храповым механизмом
(57) Изобретение относится к ручным инстру-
ментам, в частности, к торцевым ключам.

Торцевой ключ имеет рукоятку состоящую из 
прикрепленных друг к другу нижней и верхней 
частей. На двух концах рукоятка имеет цилин-
дрические отверстия и установленный между 
ними двухголовый торцевой ключ. Торцевые 
ключи имеют храповые механизмы. На внешних 
поверхностях торцевых ключей выполнены 
расположенные на одинаковых растояниях друг 
от друга круговые  цилиндрические полости. 
Нижняя часть рукоятки имеет две прямоугольные 
выемки, которые установлены в переключателе. 
В торцовой части переключателя имеется 
фиксатор, а на одной из частей рукоятки сделаны 
два полушаровидных углубления.

Расширяются функциональные возможности 
инструмента, 69 ил.
(74) Р. Манасерян

_____________________
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(51) (2014.01)  (11) 2859 (13) A 
B25B 13/00

(21) AM20120013 (22) 20.01.2012
(71) Володя Восканян (AM)
(72) Володя Восканян (AM)
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцахи 8, 
кв. 10 (AM)
(54) Многоторцевой ключ и рукоятка с головкой
(57) Изобретение относится к ручным инстру-
ментам, в частности, к многоторцевым ключам.

Многоторцевой ключ имеет один коорди-
натный осевой центр, образованный от пересе-
чения шара с кубом, который с внешней 
стороны имеет шесть разных размеров торцевых 
полостей. На угловых гранях головки рукоятки 
выполнены фиксаторы. Многоторцевой ключ 
каждой стороной фиксируется в полости головки 
рукоятки. На двух концах рукоятка имеет хра-
повые механизмы. 

Расширяются функциональные возможности 
инструмента, 2 н.п.ф., 110 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2860 (13) A 
C21D 8/00
C21D 9/00 

(21) AM20130161 (22) 06.12.2013
(71) Артак Саградян (AM)
(72) Артак Саградян (AM), Артур Папазян (AM), 
Мариета Колоян (AM), Лилит Гаспарян (AM), Анна 
Акопян (AM)
(73) Артак Саградян, 0037, Ереван, Арабкир 39 
ул. 2, кв. 36 (AM)
(54) Способ нанесения естественного покрытия 
на режущий инструмент изготовленный из 
быстрорежущей стали
(57) Изобретение относится к машиностроению, 
в частности, к режущим инструментам, изготов-
ленным из быстрорежущей стали.

Способ нанесения естественного покрытия 
на режущий инструмент, изготовленный из 
быстрорежущей стали, согласно которому выби-
рают режимы резания, режущему инструменту 
сообщают совпадающее (параллельное) дви-
жение, а заготовке, изготовленной из стали 
– вращательное движение, затем заготовку 
обрабатывают, при этом в зоне контакта заго-

товки и режущего инструмента возникает слой 
пластичной наплавки. В качестве режущего 
инструмента берут инструмент, изготовленный 
из сплава марки B14M7K25, а режимы резания – 
V=50-85 м/мин., предпочтительней V=65-70 м/
мин., S=0,30 мм/вр., t=2,0 мм. 

Повышается теплостойкость и износо-
стойкость режущего инструмента, 3 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2861 (13) A 
E21C 47/00

(21) AM20140020 (22) 05.03.2014
(71) Джон Асатрян (AM)
(72) Джон Асатрян (AM), Самвел Арутюнян (AM), 
Нерсик Мкртчян (AM), Фердинанд Мсрян (AM)
(73) Джон Асатрян, 3126, Гюмри, М. Хоренаци 
24, кв. 4 (AM)
(54) Способ добычи камня
(57) Изобретение относится к области добычи 
камня, в частности, к добыче стеновых камней 
правильной формы из пород прочностью до 40 
МПа с помощью колесных машин для добычи 
камня.

Согласно способу, посредством дисковых 
пил резания камня машины добычи камня 
осуществляют поперечные пропилы по длине 
камня с глубиной резания, равной ширине 
камня. На боковых полосах забоя, равных длине 
машины и на фронтальных полосах, равных 
ширине машины, перпендикулярно поперечным 
пропилам выполняют нарезы по высоте камня. 
Осуществляют продольные комбинированные 
– горизонтальные и вертикальные пропилы, а 
образованные после них ступени полос удаляют 
горизонтальным резанием. 

Обеспечиваются усовершенствование спо-
соба добычи камня правильной формы из 
горного массива и максимальное использование 
забоя без образования ступеней, 9 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2862 (13) A 
G01N 23/00

(21) AM20130024 (22) 25.02.2013
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(71) Генрик Рубенович Дрмеян (AM)
(72) Генрик Дрмеян (AM), Алексан Арзуманян (AM)
(73) Генрик Рубенович Дрмеян, 3113, Гюмри, ул. 
Мекенаварнери 107 (AM)
(54) Устройство для регистрации структурных 
данных монокристаллов
(57) Изобретение относится к области точного 
приборостроения и может быть применено для 
рентгенодифракционного изучения структур-
ных несовершенств монокристаллических мате-
риалов.

Устройство обеспечивает значительное 
уменьшение вероятности нарушения юсти ровки 
образца и очевидное увеличение рентгеноди-
фракционного изображения монокристалла 
с помощью приведения в одновременное 
поступателно-возвратное движение механи чес-
кого отверстия и рентгеновской пленки с пред-
варительно выбраннной скоростью.

Цель изобретения – увеличение разрешимости 
рентгенодифракционного изображения, 3 илл.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2863 (13) A 
G01V 1/00 
G01H 7/00

(21) AM20140042 (22) 04.04.2014
(71) ГНО “Институт прикладных проблем физики” 
НАН РА (AM)
(72) Алпик Мкртчян (AM), Артак Мкртчян (AM), 
Эдуард Арутюнян (AM), Сурен Миракян (AM)
(73) ГНО “Институт прикладных проблем физики” 
НАН РА, 0014, Ереван, Г. Нерсесяна 25 (AM)
(54) Способ регистрации параметров коле-
баний
(57) Изобретение относится к измерению пара-
метров колебаний и может применяться в 
сейсмологии, в геофизике, в акустике.

Параметры колебания измеряются в изме-
рительном пространстве. В качестве этого 
пространства используются естественные или 
искусственные замкнутые объемные объекты, 
причем заранее регистрируют реверберационный 
фон объекта, затем измеряют реверберацию 

колебаний и вычисляют параметры колебаний.
Упрощается  система регистрации, увели-

чивается область регистрируемых частот коле-
баний, регистрируется возникшие в одной среде 
колебания в другой.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2864 (13) A 
G01V 1/00

(21) AM20140027 (22) 20.03.2014
(71) ГНО “Институт прикладных проблем физики”  
НАН РА (AM)
(72) Алпик Мкртчян (AM), Артак Мкртчян (AM), 
Эдуард Арутюнян (AM), Сурен Миракян (AM)
(73) ГНО “Институт прикладных проблем физики” 
НАН РА, 0014, Ереван, Г. Нерсесяна 25 (AM)
(54) Измеритель колебаний
(57)Изобретение относится к области колеба-
тельных измерений и может быть применено в 
измерении колебаний в сейсмологии, в строениях, 
в газовых и жидких средах.

Прибор имеет источник излучения, приемник, 
расположенный на пути луча, прикрепленный к 
приемнику преобразователь лучей и регистратор 
излучения. В качестве источника излучения 
применяется мёссбауэровский источник, а в ка-
честве преобразователя лучей - мёссбауэровский 
абсорбер.

Прибор позволяет расширить область изме-
рения колебаний, а также увеличить разре-
шимость и число регистрируемых пара метров 
акустических колебаний.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2865 (13) A 
H02J 9/00

(21) AM20140049 (22) 10.04.2014
(71) “Государственный инженерный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Гурген Барегамян (AM), Норик Петросян (AM), 
Ремик Галустян (AM), Анна Барегамян (AM)
(73) “Государственный инженерный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьяна 105 (AM)
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(54) Устройство бесперебойного электро-
питания (варианты)
(57) Согласно первому варианту устройство 
содержит включенный между аккумулятором и 
нагрузкой обратимый преобразователь и вклю-
ченный между питающей сетью перемен ного 
тока и нагрузкой тиристорный переключа тель. 
Обратимый преобразователь содержит после-
довательно включенные коммутатор, транс-
фор матор и сглаживающий фильтр. Устройство 
дополнительно содержит влючен ный после -

довательно с переключателем дроссель. Согласно 
второму варианту устройство содержит вклю-
ченный между аккумулятором и нагрузкой обра-
тимый преобразователь и включенный между 
питающей сетью переменного тока и нагрузкой 
тиристорный переключатель. Обратимый пре-
обра зователь содержит последовательно вклю-
ченные коммутатор и сглаживающий фильтр. 
Устройство дополнительно содержит влюченный 
последовательно с переключателем дроссель. 

Расширяются функциональные возможности 
устройства, 2 н. п. ф., 2 ил.

_____________________
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Сведения о выданных патентах

(51) (2014.01)  (11) 363  (13) U 
A01K 93/00

(21) AM20140052U (22) 16.04.2014
(71) Карен Исраелян (AM)
(72) Карен Исраелян (AM)
(73) Карен Исраелян, 0015, Ереван, Аргишти 
11/3, кв. 68 (AM)
(54) Самоподсекающий электросветовой 
поплавок
(57) Полезная модель относится к рыболовству, в 
частности, к поплавкам для ужения рыбы.

Поплавок имеет корпус, размещенную в 
корпусе батарейку, которая плюсовым контактом 
соединена с плюсовым контактом установлен-
ного в верхней части корпуса светодиода, уста-
новленый с возможностью перемещения вдоль 
корпуса и фиксации шайбу-поплавок и его 
ограничитель. В шайбе- поплавке размещен 
кольцеобразный постоянный магнит. В нижней 
части корпуса размещены второй светодиод, 
который своим плюсовым контактом связан с 
плюсовым контактом батарейки, два магнитных 
выключателя и сопротивление, при этом, 
отрицательные контакты двух светодиодов 
с минусовым контактом батарейки связаны 
посредством последовательно связанных 
магнитных выключателей и сопротивления.

Обеспечивается герметичность электри-
ческих контактов, увеличивая надежность 
поплавка, 2 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 364  (13) U 
A63F 3/00

(21) AM20140046U (22) 09.04.2014
(71) Паруйр Енокян (AM)
(72) Паруйр Енокян (AM)
(73) Паруйр Енокян, 0070, Ереван, Е. Кочари 15, 
кв. 14 (AM)
(54) Шахматы
(57) Полезная модель относится к настольным 
играм, а именно 100 клеточным шахматам.

Шахматы содержат игровую доску с 
разделенным на 100 клеток (10x10)  игровым 

полем и размещаемые на этом игровом поле два 
набора шахматных игровых фигур. Каждый набор 
содержит 8 традиционных шахматных фигур, 10 
“пешек” и 2 дополнительные шахматные фигуры.

Игровое поле выполнено из трех при-
крепляемых друг другу сегментов, первый из 
которых центральная секция - традиционное 
-64-клеточное игровое поле, второй и третий- 
это П-образные верхний и нижние два сегмента 
и состоят из двух жестко прикрепленных 
перпендикулярно: с левой стороны  1x4 мерного,  
горизонтального 10x1 мерного полей, а  с правой 
стороны 4x1 мерного.  На горизонтальных сторонах 
второго и третьего сегмента расположены 
по два штифта с возможностью надевания 
соответственно на выемки выполненные на 
соответствующих  сторонах первого сегмента. 
Дополнительная фигура под названием “Царица-
всадница” вместе с традиционным “Ферзем” имеет 
дополнительно  право на ходы традиционного 
“Коня”. Дополнительная фигура под названием 
“Тигр”  имеет право на ходы ,,Слона,,  и ,,Ладьи,,. 
Дополнительная фигура под названием “Лев,,   
имеет право на ходы традиционного “Коня” и 
,,Ладьи,,. Дополнительными фигурами получают 
6 видов набора шахматных фигур.

Упрощается возможность транспортировки 
шахматной доски, 12 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 365  (13) U 
A63F 3/00

(21) AM20140043U (22) 04.04.2014
(71) Паруйр Енокян (AM)
(72) Паруйр Енокян (AM)
(73) Паруйр Енокян, 0070, Ереван, Е. Кочар 15, 
кв. 14 (AM)
(54) Шахматы
(57) Полезная модель относится к настольным 
играм, а именно 144 клеточным шахматам.

Шахматы включают игровую доску с игровым 
полем, разделенным на 144 клетки (12 х 12) и два 
набора игровых фигур, по 24 фигуры в каждом. 
Каждый набор содержит 8 традиционных 
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шахматных фигур, дополнительные шахматные 
фигуры- “Тигр”, “Лев” , “Царица-всадница” и по 
4-и “пешки”.

Игровая доска выполнена из пяти при-
крепляемых друг к другу сегментов, первый из 
которых -  центральная секция - традиционное 
64-клеточное игровое поле, к которому 
прикрепляются вертикальные: вторая и третья 
сегменты 2х10 мерные поля с левой и правой 
стороны, а горизонтальные- четвертый и 
пятый сегменты  10х2 мерные поля с верхней 
и нижней стороны. На горизонтальных, 
вертикальных, нижней и верхней боковых 
сторонах центральной секции расположены 
по два штифта с возможностью надевания 
соответственно на выемки, выполненные на 
соответствующих  боковых сторонах второго, 
третьего, четвертого и пятого сегментов. Допол-
нительная фигура под названием “Царица-
всадница”, которая вместе с традиционным 
“Ферзем” имеет дополнительно  право на 
ходы традиционного “Коня”. Дополнительная 
фигура под названием “Тигр,,  имеет право на 
ходы ,,Слона,,  и ,,Ладьи,,. Дополнительная 
фигура под названием “Лев,,   имеет право 
на ходы традиционного “Коня” и ,,Ладьи,,. 
Дополнительными фигурами получают 6 видов 
набора шахматных фигур.

Упрощаются возможности переноса шах-
матной игровой доски с игровым полем в 144 
клетки, 12 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 366  (13) U 
B25B 13/00

(21) AM20130171U (22) 28.12.2013
(71) Володя Восканян (AM)
(72) Володя Восканян (AM)
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцахи 8, 
кв. 10 (AM)
(54) Гаечный ключ
(57) Полезная модель относится к ручным 
инструментам,в частности, к 8-ми мерному 
гаечному ключу и одной отвертке.

Гаечный ключ имеет рукоятку и присое-
диненные жестко к ее концам по две рабочие 
головки. Рукоятка на концах имеет по одной 

прямоугольной призме. Призма на одной из 
граней имеет цилиндрическую полость, в 
которой установлен подпружиненный шарик. 
На концах рукоятки зафиксированы по одной 
сцепке с 4-мя рабочими головками, у которых 
центральная часть корпуса - четырехгранная 
призма, а на концах по одному гаечному ключу с 
2-мя рабочими головками. Корпус по всей длине 
оси имеет продольное прямоугольное отверстие,  
в центральной части верхней и нижней грани 
сделаны по одному полуцилиндрическому   
углублению, с возможностью фиксации в каждом 
из них подпружиненного шарика.

Рукоятка на концах с двух сторон может 
фиксироваться в центральном отверстии корпуса 
сцепки. К рукоятке могут фиксироваться сцепки 
с многомерными гаечными  головками.

Обеспечивается возможность отвинчивать 
гайки разных размеров и видов, 40 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 367  (13) U 
B65D 5/00

(21) AM20140037U (22) 26.03.2014
(71) Эдуард Агаджанян (AM)
(72) Эдуард Агаджанян (AM)
(73) Эдуард Агаджанян, 0001, Ереван, Саят-Нова 
20, кв. 48 (AM)
(54) Складная картонная коробка
(57) Складная картонная коробка имеет выпол-
ненное по линиям складок, заготовленное, 
гладкое и цельное квадратное дно, по периметру 
которого установлены боковые и лицевые 
стенки, а также связывающие их друг с другом 
и разделенные на две части, вводные детали, 
имеющие складки по диагонали, корпус и 
лицевые стенки, с продолжающимися по верхним 
краям частями, которые служат крышками 
коробки. Коробка в верхней части дополнительно 
имеет, продолжающие края боковых стенок, 
замки, с G-образными язычками, которые 
имеют возможность быть прикрепленными 
друг к другу. Коробка дополнительно имеет, 
прикрепленный к каждой боковой стенке замок с 
треугольными язычками. Прикрепленные язычки 
расположены по диагонали в отношении друг к 
другу, на линейных складках, в соответствии с 
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вводными деталями. На каждой лицевой стенке, 
продолжающей ее крышке и соединяющей их 
складке, выполнен, соответствующий размеру 
данного прикрепленного замка, разрез. А 
парал лельно этому разрезу крышке сделаны, 
соответствующие размерам треугольных язычков  
прикрепленных замков, два параллельных 
разреза.

Повышается надежность эксплуатации 
коробки, 3 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 368 (13) U 
F01P 1/00

(21) AM20140056U (22) 23.04.2014
(71) Армен Степанян (AM)
(72) Армен Степанян (AM)
(73) Армен Степанян, 3401, Сьюники марз, 
Мегри, 1-я ул. Мргануши, пер. 10 (AM)
(54) Система охлаждения двигателя внутрен-
него сгорания

(57) Полезная модель относится к автомо-
билестроению, в частности,  к системе охлаждения 
двигателя внутреннего сгорания.

Система охлаждения двигателя внутреннего 
сгорания имеет камеру блока цилиндров мотора, 
крыльчатку, вращающуюся от коленчатого вала, 
термостабилизатор, вход которого подключён к 
камере, а выход - к входу выпускного клапана. 
Система охлаждения дополнительно имеет 
электрический вентилятор и воздуходувку, 
установленную соосно крыльчатке. Вход элек-
три ческого вентилятора подключен к вы-
ходу воздуходувки, а выход - к камере. Вход 
воздуходувки подключен  ко второму выходу 
термостабилизатора, при этом устройство 
дополнительно имеет электрический дат чик 
тем пературы, взаимодействующий  с термо-
стабилизатором  и установленный в камере.

Повышается эффективность системы охлаж-
дения, ил.1.

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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
71 заявитель, код страны
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 11-02 (11) 334  (13) S
(21) 20140010  (22) 31.03.2014
(71) Левон Егишевич Нерсисян (AM)
(72) Левон Нерсисян (AM)
(73) Левон Нерсисян, Ереван, ул Комитаса 58/22 (AM)
(54) Сувенир “Армянский алфавит” 
(2 варианта)
(55)*

_____________________

(51) 27-01 (11) 335  (13) S
(21) 20140013  (22) 05.05.2014
(71) Семен Амаякович Погосян (AM)
(72) Семен Амаякович Погосян (AM)
(73) Семен Погосян, Ереван, ул. Тавризян, дом 
46 (AM)
(54) Сигарета (2 варианта)
(55)*

_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի


	CONTENTS
	Armenian
	Russian

	INVENTIONS
	Armenian
	Granted patents

	Russian
	Granted patents


	UTILITY MODELS 
	Armenian
	Granted patents

	Russian
	Granted patents


	INDUSTRAL DESIGN
	Armenian
	Granted certificates

	Russian
	Granted certificates


	TRADE MARKS
	Registered Trademarks and Service Marks
	Renewal of Trademark Registration validity

	INDEXES
	REPORTS
	TWO LETTER CODES



