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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
№ 12 

25 . 1 2 . 20 14

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2014.01)  (11) 2892 (13) A
A62B 17/00

(21) AM20140060 (22) 05.05.2014
(71) Զոհրաբ Ալեքսանդրի Մինասյան (AM), 
Սամսոն Հայկազի Սարգսյան (AM)
(72) Զոհրաբ Ալեքսանդրի Մինասյան (AM), 
Սամսոն Հայկազի Սարգսյան (AM)
(73) Զոհրաբ Ալեքսանդրի Մինասյան, 3102, 
Գյումրի, Գորկու 33, բն. 10 (AM), Սամսոն Հայկազի 
Սարգսյան, 3113, Գյումրի, Շիրվանզադե 14 (AM)
(54) Էլեկտրատաքացվող կոմբինեզոն
(57) Գյուտը վերաբերում է տեքստիլ արդյունա -
բերությանը, մասնավորապես էլեկտրա տա-
քացվող կոմբինեզոններին:

Կոմբինեզոնը նախատեսված է շրջակա 
միջավայրի ցածր ջերմաստիճանային պայման-
ներում ցրտահարությունից պաշտպանելու 
համար: Էլեկտրատաքացվող կոմբինեզոնն 
ունի արտաքին, միջանկյալ, ջերմամեկուսիչ 
շերտեր, աստառ և ցածր լարման հաստատուն 
հոսանքով աշխատող կարգավորող հզորու-
թյամբ էլեկտրատաքացուցիչներ: էլեկտրա-
տաքացուցիչները կարգավորվում են ջերմա-
կարգավորիչի միջոցով: Ջերմակարգավո-
րիչն ունի երկու տվիչ, որոնք տեղադրված են 
կրծքավանդակի և թիկունքի միջնամասում՝ 
աստառի վրա:

Ապահովվում է մարմնի ամբողջական տա-
քացում, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2893 (13) A 
C07C 67/00
C07C 69/00

(21) AM20140134 (22) 23.09.2014
(71) «ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական 
քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» պե-
տա կան ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Ռայա Խաչիկյան (AM), Զարուհի Հովակիմյան 
(AM), Անի Միքայելյան (AM), Ռիմա Պարոնիկյան 
(AM), Հրաչյա Ստեփանյան (AM), Ռաֆայել 
Մուրադյան (AM)
(73) «ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական 
քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, 
0014, Երևան, Ազատության 26 (AM)
(54) Հակամանրէային ակտիվություն ունեցող 
բետա-(n-բրոմբենզոիլ)-ալֆա-(N-իմիդազոիլ)
պրոպիոնաթթվի մեթիլային էսթեր
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսաօրգանական 
քիմիային, մասնավորապես՝ կենսաբանորեն 
ակտիվ բետա-(n-բրոմբենզոիլ)-ալֆա-(N-
իմիդազոլիլ)պրոպիոնաթթվի մեթիլ էսթերին, 
որն օժտված է բարձր հակամանրէային ակտի-
վությամբ և կարող է կիրառվել բժշկության մեջ։

Բետա-(n-բրոմբենզոիլ)-ալֆա-(N-իմի-
դա զոլիլ)պրոպիոնաթթվի մեթիլ էսթերը 
ստանում են հետևյալ կերպ. բետա-n-բրոմբեն-
զոիլակրիլաթթվի մեթիլ էսթերը լուծում են 
բացարձակ ացետոնի մեջ, ապա՝ ավելացնում 
իմիդազոլ։ Ստացված խառնուրդը պահում 
են սենյակային ջերմաստիճանում 2 օր, ապա 
ֆիլտրում են առաջացած նստվածքը, լվանում 
ացետոնով և չորացնում ցածր ճնշման ներքո։

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2894 (13) A
C08G 79/00

(21) AM20140090 (22) 18.07.2014
(71) Կիրառական քիմիայի ինստիտուտ «Արիակ» 
ՓԲԸ (AM)
(72) Գագիկ Հասրաթյան (AM), Լյովա Նիկողոսյան 
(AM), Անի Հասրաթյան (AM)
(73) Կիրառական քիմիայի ինստիտուտ «Արիակ» 
ՓԲԸ, 0072, Երևան, Արտաշատի խճուղի 5/2 (AM)
(54) Արիլցիկլաեռաֆոսֆազենների ածանցյալ-
ներ ջերմակայուն բարձրամոլեկուլային միա-
ցու թյունների ստացման համար
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիային, 
մասնավորապես՝ արիլօքսիցիկլաեռա ֆոս-
ֆազեններին, որոնք կարող են օգտագործվել 
ջերմակայուն բարձրամոլեկուլային միացու-
թյունների ստացման համար:

2-մեթիլ-2-(պ-օքսիֆենիլ)-5-հեքսեն-3-ինի 
և մետաղական նատրիումի խառ նուր դին՝ 
տետրահիդրոֆուրանում, 25-30°C ջերմաս -
տի ճանում ավելացնում են հեքսա քլոր-
ցիկլաեռաֆոսֆազեն՝ լուծված տետրա հիդրո -
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ֆուրանում: Ռեակցիան ընթանում է 3 ժամ 25-
30°C ջերմաստիճանում և 3 ժամ՝ եռման ջերմաս-
տիճանում:

Ստացված միացությունները կայուն են 
թերմաօքսիդացման դեստրուկցիայի նկատմամբ 
մինչև 400°C ջերմաստիճան:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2895 (13) A
C11D 13/00

(21) AM20140099 (22) 01.08.2014
(71) «ԲԻՈ-ՔԻՄ» ՍՊԸ (AM)
(72) Սամվել Պրուտյան (AM)
(73) «ԲԻՈ-ՔԻՄ» ՍՊԸ, 0046, Երևան, Մանանդյան 
33, 1/1 (AM)
(54) Հեղուկ օճառ
(57) Գյուտը վերաբերում է հեղուկ լվացող 
միջոցներին, մասնավորապես՝ բուսական 
յուղերից ստացվող հեղուկ օճառներին, որը 
կարող է օգտագործվել ինչպես ձեռքի, այնպես 
էլ Zn2+ պիրիդինի ներառմամբ՝ նաև շամպուն 
թեփի դեմ։

Հեղուկ օճառը պարունակում է բուսական 
յուղեր՝ արևածաղկի և գերչակի յուղեր, պինդ 
օճառ, 96%- ոց էթիլային սպիրտ, ալկալի՝ NaOH, 
ներկանյութ, բուրավետ նյութ, կայունարար 
և փափուկ ջուր, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ, զանգ. % - ով. արևածաղկի 
յուղ՝ - 40,0-41,0, ալկալի՝ 3,0 – 3,3, գերչակի յուղ՝ 
4,0 – 6,0, տիտանի երկօքսիդ չպարունակող 
պինդ օճառ՝ 0,9 – 1,1, 96 % - ոց Էթիլային սպիրտ՝ 
2,0 – 3,0, ներկանյութ՝ 0,05 – 0,1, կիտրոնի 
եթերային բուրանյութ՝ 0,1 – 0,3, կայունարար՝ 
հավի ձվի սպիտակուց կամ ժելատին՝ 0,5 – 0,6, 
փափուկ ջուր՝ մնացածը:

Ընդլայնվում է հեղուկ օճառների տեսականին, 
օճառն ունի լավ լվացող և ախտահանող հատ-
կություններ:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2896 (13) A
C22B 7/00

(21) AM20130087 (22) 20.06.2013
(71) Սերգեյ Սահարունյան (AM)
(72) Սերգեյ Սահարունյան (AM), Աննետա Առուս-
տամյան (AM), Էլլադա Աղամյան (AM), Էդիտա 
Նազարյան (AM), Ալիսա Սահարունյան (AM)

(73) Սերգեյ Սահարունյան, 0051, Երևան, Գրի-
բոյեդովի 3, բն.33 (AM)
(54) Պղնձահալման արտադրության խարամի 
վերամշակման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է անօրգանական 
քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
պղնձահալման արտադրության խարամի վերա-
մշակման եղանակին:

Խարամից և ազդանյութից պատրաստում 
են բովախառնուրդ, որը ջերմամշակում են, 
ապա եռակալվածքը լուծահանում, պինդ 
ֆազը անջատում հեղուկից, և ենթարկում են 
վերամշակման: Որպես ազդանյութ օգտագործում 
են նատրիումի հիդրօքսիդը պահպանելով 
NaOH:խարամ=(1,2-1,5):1 հարաբերակցությունը, 
բովախառնուրդը ջերմամշակում են 315-320°C-
ում ջերմաստիճանում 35-45 րոպեի ընթացքում, 
ստացված եռակալվածքը լուծահանելով 
անջատում են նատրիումի սիլիկատի լուծույթը 
և մետաղներով հարստացած պինդ ֆազը, որը 
մշակում են որևէ ուժեղ հանքային թթվի լուծույթով` 
ստանում խարամում պարունակող մետաղների 
աղերի լուծույթ և ոսկով ու արծաթով հարստացած 
խտանյութ, որոնցից հայտնի եղանակներով 
կորզում են օգտակար բաղադրամասերը:

Պարզեցվում է եղանակը:
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2897 (13) A
C23C 4/00

(21) AM20140038 (22) 28.03.2014
(71) «ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտութունների 
ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն (AM)
(72) Արմեն Կուզանյան (AM), Աստղիկ Կուզանյան 
(AM), Աշոտ Պետրոսյան (AM), Սիլվա Պետրոսյան 
(AM), Վասսիլիս Ստատոպոուլոս (GR)
(73) «ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտութունների 
ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն (AM)
(54) Ջերմային արգելքի բազմաշերտ պատվածք
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինության 
բնագավառին, մասնավորապես՝ գազատուր-
բինային շարժիչներում տուրբինների հովաց-
վող աշխատանքային մասերի բարձր ջերմաս-
տիճաններից պաշտպանելու միջոցներին: 
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Ջերմային արգելքի բազմաշերտ պատվածքը 
բաղկացած է տակդիրի մակերևույթի վրա 
նստեցրած երկշերտ կապող պատվածքից և 
կապող պատվածքի վրա նստեցրած ջերմային 
արգելք առաջացնող օքսիդային կերամիկայի 
պատվածքից: Կապող պատվածքի առաջին 
շերտն ալյումին պարունակող միջմետաղական 
միացություն է կամ ալ յումին պարունակող 
համաձուլվածք: Կապող պատվածքի երկրորդ 
շերտը և ջերմային արգելք առաջացնող 
օքսիդային կերամիկայի պատվածքը կատարված 
են բարձր հալման ջերմաստիճան ունեցող 
մետաղների օքսիդներից կամ հազվագյուտ 
հողերի մետաղների և ցիրկոնիումի օքսիդներից: 
Կապող պատվածքի երկրորդ շերտը նստեցրած 
է էլեկտրոնաճառագայթային փոշենստեցման 
մեթոդով, իսկ օքսիդային կերամիկայի պատ-
վածքը նստեցրած է մթնոլորտային պլազ մային 
փոշենստեցման մեթոդով:

Գյուտը թույլ է տալիս բարձրացնել աշխա-
տանքային ջերմաստիճաններում պատրաստ-
վածքի ջերմակայունությունը, մեխանիկա կան 
հատկությունները և ջերմապաշտպանման 
էֆեկտը:
(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2898 (13) A
C23C 14/00

(21) AM20140086 (22) 14.07.2014
(71) «Երևանի պետական համալսարան», պետա-
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM), 
Գառնիկ Գրիգորյան (AM)
(72) Գառնիկ Գրիգորյան (AM), Հայկ Բեգլարյան 
(AM), Արկադի Հարությունյան (AM), Անի Պետ-
րոսյան (AM)
(73) «Երևանի պետական համալսարան», 
պետա կան ոչ առևտրային կազմակերպություն, 
0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM), Գառնիկ 
Գրիգորյան, 0079, Երևան, Գալշոյան 48, բն. 9 (AM)
(54) Պինդ կրիչների վրա պղնձի (II) օքսիդի 
նստեցման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է պինդ կրիչների վրա 
պղնձի (II) օքսիդի նստեցման եղանակին։

Ռեակտորում տեղադրված նյութը փոխ-
ազ դում են գազային խառնուրդի հետ, առա-
ջացած միջանկյալ միացությունը գազային 

խառնուրդի հոսքով մթնոլորտային ճնշման 
տակ տեղափոխում են կրիչ պարունակող 
ռեակտոր, որտեղ կրիչի մակերևույթի վրա 
գազային միջանկյալ միացությունը ենթարկում 
են քայքայման և առաջացած պղնձի (II) օքսիդը 
նստեցնում են կրիչի մակերևույթի վրա:  Ընդ որում, 
որպես ռեակտորում տեղադրված նյութ վերցված 
է պղինձ, գազային խառնուրդը պարունակում է 
0,1-0,2 մմ սնդ. սյան ճնշման ջրածնի պերօքսիդի 
գոլորշի և պրոցեսն իրականացնում են 0- 30˚C 
ջերմաստիճանում:

Պարզեցվում է եղանակը։
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2899 (13) A
D03D 49/00

(21) AM20140048 (22) 10.04.2014
(71) Հովհաննես Բալթայան (AM), Վարդուհի 
Մուրադյան (AM), Լուսյա Այվազյան (AM)
(72) Հովհաննես Բալթայան (AM), Վարդուհի 
Մուրադյան (AM), Լուսյա Այվազյան (AM)
(73) Հովհաննես Բալթայան, 3109, Գյումրի, 
Բարոնյան 18 (AM), Վարդուհի Գևորգի Մուրադ-
յան, 3104, Գյումրի, Ռուսթավելի 2 նրբ., 1 (AM), 
Լուսյա Այվազ յան, 3101, Գյումրի, Սահմա-
նապահների 28/2 (AM)
(54) Միկրոտեղադրիչով մանածագործական 
հաստոցի վրա միջնաթելերի դեպի երախ 
մատուցման եղանակ 
(57) Գյուտը վերաբերում է տեքստիլ արդյունա-
բերությանը:

Երկու փաթաթվածքներից միջնաթելերը 
քանդում են, ապա դրանց հաղորդում են 
երկայ նական առաջընթաց զուգահեռ շարժում՝ 
ապահովելով դրանց միջև բացակ։ Երախ 
ներանցման ժամանակ թելերը դասավորում են 
գործվածքի հարթությանը զուգահեռ։

Բացառվում է միջնաթելերի միահյուսվելը, 
ապահովվում է գործվածքի բարձր որակը, 4 նկ.։

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2900 (13) A
D03D 49/00

(21) AM20140047 (22) 10.04.2014
(71) Հովհաննես Բալթայան (AM), Վարդուհի 
Մուրադյան (AM), Լուսյա Այվազյան (AM)
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(72) Հովհաննես Բալթայան (AM), Վարդուհի 
Մուրադյան (AM), Լուսյա Այվազյան (AM)
(73) Հովհաննես Բալթայան, 3109, Գյումրի, 
Բարոնյան 18 (AM), Վարդուհի Մուրադյան, 
3104, Գյումրի, Ռուսթավելի 2 նրբ. 1 (AM), Լուսյա 
Այվազյան, 3101, Գյումրի, Սահմանապահների 
28/2 (AM)
(54) Միկրոտեղադրիչով մանածագործական 
հաստոցի վրա երկու միջնաթելերի մատուցման 
սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է տեքստիլ արդյունա-
բերությանը:

Սարքն ունի տեխնոլոգիական հերթակա-
նությամբ տեղակայված երկու զուգահեռ փաթաթ-
վածք, արգելակող հարմարանք, միջնաթելային 
երեք ուղղորդիչներ, կոմպենսատոր, հետա-
դարձիչ, միկրոտեղադրիչ և կենտրոնացնող 
հարմարանք: Կոմպենսատորի և երեք ուղղոր-
դիչների աչիկներում տեղակայված են բաժա-
նարար միջնորմներ: Սարքը լրացուցիչ ունի ևս 
մեկ արգելակող հարմարանք, հետադարձիչի 
յուրաքանչյուր լծակն ունի երկուական միջնաթել 
բռնիչ, որոնց միջև տեղադրված է մետաղյա 
միջնորմ, իսկ կենտրոնացնող հարմարանքի 
մատները երեքն են:

Բարձրացվում է գործվածքի որակը և հաս-
տոցի արտադրողականությունը, ընդլայնվում են 
տեխնոլոգիական հնարավորությունները, 4 նկ.։

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2901 (13) A
F41C 7/00

(21) AM20140112 (22) 23.08.2014
(71) Սլավիկ Ավագյան (AM)
(72) Սլավիկ Ավագյան (AM)
(73) Սլավիկ Ավագյան, 3001, Շիրակի մարզ, 
Արթիկ, Տոնականյան 34, բն. 15 (AM)
(54) Դիպուկահար հրացան
(57) Գյուտը վերաբերում է ռազմական տեխնի-
կային, մասնավորապես՝ դիպուկահար հրա-
ցաններին:

Հրացանն ունի երկու փող, որոնցից մեկը 
կարճ է մյուսից: Կարճ փողը կատարված է մեկ 
կողմից փակ խողովակի տեսքով: Կարճ և երկար 
փողերն ունեն միջանցիկ անցք: Կարճ փողի մեջ 
տեղադրված է ոչ մարտական լիցքավորված 
փամփուշտ:

Մեծացվում է հրացանի հեռահարությունը, 
1 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2902 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20140111 (22) 21.08.2014
(71) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն Մամիկոն-
յան (AM)
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն Մամիկոն-
յան (AM)
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Ն. 
Շնորհալու 25, բն. 24 (AM), Խորեն Մամիկոնյան, 
3103, Գյումրի, Ն. Շնորհալու 25, բն. 24 (AM)
(54) Ինդուկտիվության կոճի պարամետրերի 
չափման եղանակ
(57) Ըստ ինդուկտիվության կոճի պարամետրերի 
չափման եղանակի, կոճի և չափողական շղթայի 
ընդհանուր հաղորդալարի միջև միացնում են 
ռեզիստոր, կոճի և ռեզիստորի հաջորդաբար 
միացումով ստացված չափողական երկբևեռանին 
սնում են փոփոխական հոսանքով: Չափում 
են երկբևեռանիի սեղմակների և ռեզիստորի 
արտանցիչների լարումների միջինքառակուսային 
արժեքները, այդ լարումների միջև փուլային 
շեղման անկյունը, ապա համապատասխան 
բանաձևերով որոշում են կոճի ինդուկտիվությունը 
և ակտիվ դիմադրությունը:

Պարզեցվում է ինդուկտիվության կոճի 
պարամետրերի չափման գործընթացը, 2 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2903 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20140092 (22) 24.07.2014
(71) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն Մամիկոն-
յան (AM)
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն Մամիկոն-
յան (AM)
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Ն. 
Շնորհալու 25, բն. 24 (AM), Խորեն Մամիկոնյան, 
3103, Գյումրի, Ն. Շնորհալու 25, բն. 24 (AM)
(54) Ունակային տվիչի ունակության չափման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրաչափողական 
տեխնիկային, մասնավորապես՝ ունակային 
տվիչների օգտագործումով նյութերի դիէլեկտրիկ 
հատկությունների որոշմանը:
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Ըստ ունակային տվիչի ունակության չափ-
ման եղանակի, ունակային տվիչին հաջորդաբար 
միացնում են կոնդենսատոր: Այդ միացումով 
ստաց ված չափողական երկբևեռանին միաց-
նում են բարձրհաճախային փոփոխական 
հոսանքի աղբյուրին: Չափում են երկբևեռանիի 
և ունա   կա յին տվիչի սեղմակների լարումների 
միջինքառակուսային արժեքները, այդ լարում-
ների միջև փուլային շեղման անկյունը: Համա-
պա տասխան բանաձևով հաշվում են ունակային 
տվիչի ունակությունը:

Բարձրացվում է ունակային տվիչի ունա-
կության չափման ճշգրտությունը` չափման 
արդյունքի վրա փոփոխական հոսանքի աղբյուրի 
հաճախության ազդեցության բացառման շնոր-
հիվ, նկ. 2:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2904 (13) A 
G01S 13/00
G01S 7/00

(21) AM20140125 (22) 09.09.2014
(71) Ռազմիկ Հակոբյան (AM)
(72) Ռազմիկ Հակոբյան (AM)

(73) Ռազմիկ Հակոբյան, 0037, Երևան, Բաբայան 
14, բն. 27 (AM)
(54) Ավտոռադար
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրամագնիսական 
ալիքների միջոցով օբեկտների բացահայտման 
բնագավառին, մասնավորապես՝ ռադարներին:

Ավտոռադարն ունի գերբարձր հաճախա-
կանության գեներատոր, որի ելքը միացված է 
ալեհավաքին առաջին կոմուտատորի միջոցով, 
ռադիոընդունիչ, որի մուտքը միացված է 
ալեհավաքին երկրորդ կոմուտատորի միջոցով: 
Ավտո ռադարն ունի նաև կոմուտատորների 
աշխա տանքը կարգավորող գեներատոր, որի 
ելքերը միացված են կոմուտատորներին, և 
հա մա կարգիչ: Ռադիոընդունիչի ելքին միաց-
ված է լարման թռիչքների բացահայտման 
հայտնաբերիչ, որի ելքը միացված է համա-
կարգչին: Կոմուտատորների աշխատանքը կար-
գավորող գեներատորը, սինխրոնացված է GPS 
համակարգի ազդանշանով: 

Բարձրացվում է ավտոմեքենայի և մոտակա 
արգելքների, ինչպես նաև ավտոմեքենաների 
միջև եղած հեռավորության չափման ճշտությունը, 
5 նկ.:

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  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) 382  (13) U
B25B 13/00

(21) AM20140126U (22) 09.09.2014
(71) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM)
(54) Մանեկադարձակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ձեռքի 
գործիք նե րին, մասնավորապես` բազմաչափ 
մանեկա դարձակին:

Մանեկադարձակն ունի բռնակի ծայրերում 
երկուական երկգլխանի մանեկադարձակներ: 
Բռնակի ծայրերը կատարված են կորացրած 
եզրերով ուղղանկյունաձև պրիզմաների տես-
քով: Պրիզման կողմնային նիստում ունի 
գլանաձև խոռոչ, որտեղ տեղակայված է զսպա -
նակած գնդիկ: Բռնակի ծայրերին սևեռ ված 
են մանեկադարձակյա գլխիկնե րով մեկա-
կան կցորդիչ, որի կենտրոնական մասը 
քառանիստ պրիզմա է, իսկ ծայրերում ունի 
երկու աշխատանքային գլխիկներով մանեկա-
դարձակներ, որոնց արտաքին մակե րևույթի 
կենտրոնական հատվածի տրամագծերը 
նույնն են: Կցորդիչի քառանիստ պրիզմայի 
կենտրոնում կատարված է քառակուսի անցք, 
որի երկու կողային նիստերի կենտրոն նե-
րում կատարված են մեկական կիսա էլիպ-
սոիդաձև խորացումներ՝ դրանցից յուրա քան-
չուրում զսպանակած գնդիկի սևեռման հնա-
րավորությամբ: Կցորդիչի երկգլխանի մանե-
կա դարձակյա անցքերում լրացուցիչ տեղա-
կայված են մեկական երկգլխանի մանեկա-
դարձակյա միջուկներ: Բռնակն իր ծայրերով 
երկու կողմից կարող է սևեռվել կցորդիչի իրանի 
կենտրոնական անցքի մեջ: Բռնակին կարող են 
սևեռվել տարբեր տեսակի մանեկադարձակյա 
աշխատանքային գլխիկներով կցորդիչներ:

Ապահովվում է տարբեր չափերի և տեսակի 
մանեկների պտուտակահանումը, 50 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 383 (13) U
B42F 13/00

(21) AM20140115U (22) 28.08.2014
(71) Ռուբեն Թոփչյան (AM)
(72) Ռուբեն Թոփչյան (AM)
(73) Ռուբեն Թոփչյան (AM)
(54) Անցքերով թերթային կրիչների անջատովի 
ամրակման սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է գրենական 
պիտույքներին և նախատեսված է թղթային կամ 
այլ կրիչների վրա տեղեկատվության հավաքման, 
օգտագործման և պահպանման համար:

Անցքերով թերթային կրիչների անջատովի 
ամրակման սարքը պարունակում է առաձգական 
թիթեղ լեզվակներով, որոնք ձևավորված են 
թիթեղում արված կտրվածքներով, և ֆիքսող 
տարրեր: Յուրաքանչյուր լեզվակ լայնակի 
կտրվածքի միջոցով կատարված է երկճեղքված 
տեսքով, իսկ ֆիքսող տարրերը կատարված են 
լեզվակի յուրաքանչյուր կեսի եզրում լայնացման 
տեսքով, ընդ որում յուրաքանչյուր լայնացման 
լայնական չափը անցքի չափից փոքր է, իսկ մեկ 
լեզվակի երկու լայնացումների գումարային չափը 
անցքի չափից մեծ է: 

Պարզեցվում է սարքի կառուցվածքը, բար-
ձրա նում է հուսալիությունը, նվազում է նյու թա -
տա րությունը և բարձրանում է օգտա  գործման 
հար մարավետությունը, 2 նկ.:
(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 384 (13) U
E04C 1/00

(21) AM20140127U (22) 16.09.2014
(71) Մանուկ Բեզիրգանյան (AM)
(72) Մանուկ Բեզիրգանյան (AM)
(73) Մանուկ Բեզիրգանյան (AM)
(54) Ջերմամեկուսիչ շինարարական բլոկ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է շինարա-
րության ոլորտին, մասնավորապես՝ բլոկի տեսքով 
շինարարական տարրերին, և կարող է կիրառվել 
շենքերի ներքին պատերի կառուցման մեջ:

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԳՅՈՒՏԵՐ

14

ՄԱՍ 1

14

№ 12 
25 . 1 2 . 20 14

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Ջերմամեկուսիչ շինարարական բլոկը պա-
րու նակում է ծայրամասային շերտեր՝ կատար-
ված գիպ սային կապակցող շաղախի հիմքի վրա, 
որոնց միջև տեղակայված է փրփրապլաստից 
ջերմամեկուսիչ սալ: Բլոկն օժտված է կապի 
տարրերով՝ կատարված գիպսային կապակցող 
շաղախի հիմքի վրա։ Փրփրապլաստից ջերմա-
մեկուսիչ շերտը կատարված է ուղղանկյուն 
սալի տեսքով, կապի տարրերը կատարված են 
ուղղահայաց միջանցիկ և ծայրափակ անցքերի 
տեսքով, որոնք բաժանում են սալը չորս հավա-
սար, միմյանց կապված ուղղանկյուն տարրերի, 
և լցված են գիպսային կապակցանյութով, որը  
միացնում է ծայրամասային գիպսային շերտերը 
միմյանց և միջանկյալ ջերմամեկուսիչ շերտին։ 

Ուղղանկյուն տարրերի վերին և ստորին ճակա-
տային կողմերի ողջ պարագծով և երեսի կող-
մերի անցքերին հարող կողերի երկայնքով կա-
տարված են փորակներ՝ դրանց մեջ գիպսա յին 
կապակցանյութի ներթափանցման և կոշտու -
թյան կողերի տեսքով կապի տարրերի ձևավոր-
ման համար։ Բլոկի վերին ճակատին կատարված 
է ելուստ, իսկ ստորինին՝ իջվածք՝ ելուստից ոչ 
պակաս խորությամբ։ 

Բարձրացվում է բլոկի ամրությունը, ավելա-
նում է ծայրամասային շերտերը միմյանց և 
միջանկյալ ջերմամեկուսիչ շերտին շաղկա-
պելիությունը, 2 նկ.։
(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________
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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) 20130802 (111) 22258
(220) 13.06.2013 (151) 02.12.2014
   (181) 13.06.2023
(730) «Տավուշ հոլդինգ» ՍՊԸ, Տավուշի մարզ, 
գ. Ոսկեվան, 1-ին փ., տուն 32, AM 
(442) 03.07.2013
(540) 

(526) «ՀԱՅԱՍՏԱՆ», «ARMENIA», «АРМЕНИЯ» 
բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(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 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 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

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 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց. 

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացա-
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

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

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

_____________________

(210) 20131767  (111) 22259
(220) 26.12.2013 (151) 02.12.2014
   (181) 26.12.2023
(730) Թրամոնթինա Ս.Ա. Քութելարիա, BR 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 8. պահածոյի դանակներ 

(ոչ էլեկտրական). դանակավոր իրեր. 
կտրող գործիքներ (ձեռքի). եղաններ. 
պտղահավաքիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
փոշեցիր ատրճանակներ (ձեռքի գործիքներ). 
մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). ձեռքով 
կառավարվող ձեռքի գործիքներ. սակրեր 
(տապարներ). քաղհանման երկժանիներ 
(ձեռքի գործիքներ). փայտատներ ակոսների, 
բնիկների փորման համար. որսորդական 
դանակներ. նրբասղոցներ. մետաղական 
հեսաններ (սրոցաքարեր). դանակներ. 
հողաշերեփներ (ձեռքի գործիքներ). ձեռքի 
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գազոնահնձիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
մաչետե. թակիչներ (փայտե մուրճեր) (ձեռքի 
գործիքներ). քարտաշի մուրճեր. մսաղացներ 
(ձեռքի գործիքներ). աքցաններ (ունելիներ). 
մածկաթիակներ. կտրոցներ. գրչահատ 
դանակներ. ծակատիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
քլունգներ. քարտաշի դուրեր. բրիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). աքցաններ. պատվաստի 
դանակներ. էտոցներ. այգեգործական 
դանակներ. անցքահան աքցաններ (ձեռքի 
գործիքներ). մամլամատեր (ձեռքի գործիքներ). 
փոցխեր. թիակներ փոսիկների համար 
(գոլֆ). ճչանակներ (կարկաչաներ) (ձեռքի 
գործիքներ). գամիչ գործիքներ (ձեռքի). գամիչ 
մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). թրադաշույններ, 
սուսերներ, սրեր (թրեր). սղոցների տափուկներ 
(ձեռքի գործիքների մասեր). սղոցների 
շրջանակներ. սղոցներ (ձեռքի գործիքներ). 
մկրատներ. քերակներ. քերաններ (ձեռքի 
գործիքներ). պտուտակահաններ. գերանդիներ. 
կտրող մակերևույթների սրման գործիքներ. 
փականագործական մկրատներ. մետաղահատ 
մկրատներ. բահեր (ձեռքի գործիքներ). 
մանգաղներ. ճաշի արծաթե սպասքեղեն 
(դանակներ, պատառաքաղներ և գդալներ). 
սարքեր և հարմարանքներ անասունների կաշին 
քերթելու համար. կռաններ. պանիր կտրելու 
դանակներ (ոչ էլեկտրական). ձու կտրելու 
դանակներ (ոչ էլեկտրական). թիեր (ձեռքի 
գործիքներ). դարձակներ (ձեռքի գործիքներ). 
մածկաթիակներ. շերեփներ. անկյունաչափ 
սարքեր (ձեռքի գործիքներ). դրոշմակներ 
(ձեռքի գործիքներ). քարջարդիչներ. շաքարի 
ունելիներ. պատառաքաղներ (սպասքի). 
ճաշասպասք (դանակներ, պատառաքաղներ և 
գդալներ). ձեռքի գործիքների կալիչ գոտիներ. 
այգեգործական դանակներ. ծեփիչներ. 
այգեգործական գոգաթիակներ (թիակներ). 
կտրատելու (բանջարեղենի) հարմարանքներ. 
բանջարակտրատիչներ. մամլակներ:

դաս 11. հացաթխման վառարաններ 
(փռեր). կրակարաններ. հացի տոստերներ. 
այրոցներ. ծխանցքերի սահափականներ. 
խոհանոցի սալօջախներ. էլեկտրական 
սպասք սննդամթերքի ջերմային մշակման 
համար. օդաջեռուցիչներ խոհանոցների 
համար. գազայրոցներ. խոհանոցային 
տապակելու սարքեր. ջեռուցման սալեր 

(թիթեղներ). միկրոալիքային վառարան-
ներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. վառարաններ (բացառությամբ 
լաբորատոր վառարանների). էլեկտրական 
շուտեփուկներ (ավտոկլավներ). էլեկտրական 
կերակրակաթսաներ ճնշման տակ սնունդ 
պատրաստելու համար. լվացարանակոնքեր. 
ջեռուցիչներ. վառարաններ (տաքացնող 
սարքեր). կոյուղու ծորակներ.

դաս 21. ոչ էլեկտրական ավտոկլավներ 
(շուտեփուկներ). ճաշամաններ. թասեր 
(անոթներ). խոհանոցային շերեփներ. 
հարմարանքներ շշեր բացելու համար. 
կենցաղային զամբյուղներ հացի համար. 
հացամաններ. հաց կտրատելու տախտակ-
ներ. կարագամաններ. կարագամանների 
կափարիչներ. կաղապարներ թխման համար. 
ձողիկներ կոկտեյլների համար. կենցաղային 
կամ խոհանոցային տարողություններ. 
կաղապարներ. խոհանոցային սպասքի 
հավաքակազմեր. սնունդ եփելու սպասք 
(ամանեղեն). մետաղական  շամփուրներ. ոչ 
էլեկտրական խոհանոցային սպասք սնունդ 
պատրաստելու համար. խցանահաններ. 
կափարիչներ ամանների համար. 
հախճապակյա ամանեղեն. խոհանոցային 
կտրատելու տախտակներ. արկղեր 
աղբի համար. ծաղկամաններ. թավաներ 
(տապակներ). սխտորքամիչներ (խոհանոցային 
սպասք). քերիչներ (կենցաղային սպասք). 
գրիլներ (եփելու սպասք). սառցադույլեր 
(դույլեր սառույցի համար). արդուկելու 
սեղանիկներ. ոչ էլեկտրական թեյամաններ. 
խոհանոցային տարողություններ. ոչ 
էլեկտրական հարմարանքներ աղալու համար. 
խոհանոցային սպասք. դրոցներ (տակդիրներ, 
պատվանդաններ) դանակների համար (սեղանի 
սպասքավորման համար). կոկտեյլի խառնիչներ 
(ձեռքով խառնելու). գդալներ խառնելու 
համար (խոհանոցի սպասք). կաղապարներ 
(խոհանոցային սպասք). թիակներ տորթի 
համար. կափարիչներ կճուճների (պուտուկ-
ների) համար. եփելու սպասք (ամանեղեն). 
աղցանամաններ. մաղեր (կենցաղային). 
փոքրիկ թիակներ (խոհանոցի սպասք). 
սրսկիչներ ծաղիկների և բույսերի համար. 
կերակրակաթսաներ. քամիչներ (քափկիրներ). 
կենցաղային զտիչներ (քամիչներ). 
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շաքարամաններ. եփի թեյամաններ. դրոցներ 
(տակդիրներ, պատվանդաններ) սկուտեղների 
համար (սեղանի սպասք). կենցաղային սպասք. 
ոչ էլեկտրական կենցաղային ծփիչներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140053 (111) 22260
(220) 21.01.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 21.01.2024
(730) «Գրին լադ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Ավետիսյան 
78/25, AM 
(442) 18.04.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա նաչ, սպիտակ և մոխրագույն գունային հա -
մակ  ցությամբ:
(511) 

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում. ոռոգման 
համակարգերի տեղադրում և նորոգում.

դաս 44. լանդշաֆտային դիզայնի և 
կանաչապատման ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140172  (111) 22261
(220) 11.02.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 11.02.2024
(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU 
(442) 07.04.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ ծխախոտագույն, բեժ և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ, ներառյալ սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, մանրացված 
ծխախոտ ծխամորճերի համար, ծխելու 
պիտույքներ, ներառյալ՝ մոխրամաններ, սարքեր 
սիգարները կտրելու համար, լուցկու տուփեր՝ 
ոչ թանկարժեք մետաղներից, սիգարների 
տուփեր՝ ոչ թանկարժեք մետաղներից. լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140250  (111) 22262
(220) 21.02.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 21.02.2024
(730) «Սարգիս-Կարոլինա» ՍՊԸ, Երևան, 
Արաբկիրի 29 փ., տուն 13/1, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի):
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________
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(210) 20140258 (111) 22263
(220) 24.02.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 24.02.2024
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի 
նահանգ, US 
(442) 18.06.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

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

_____________________

(210) 20140338 (111) 22264
(220) 10.03.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.03.2024
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան, 
Թավրիզյան 46, AM 
(442) 18.03.2014
(540) 

(526) «FILTER», «ФИЛЬТР», «ՖԻԼՏՐ» գրա ռում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի:

_____________________

(210) 20140370  (111) 22265
(220) 14.03.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 14.03.2024
(730) Մր. Փարդիփ Ջաին ընդ Մր. Սուդհիր 
Հասիջա առևտրի մեջ գործող որպես Փ.Ս. 
Ասոսիեյթս, IN 
(442) 16.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. բջջային (շարժական) հեռա-

խոսներ. սմարթֆոններ. պլանշետներ. 
հեռահաղորդակցման ապարատուրա. կուտա-
կիչներ. կուտակիչների լիցքավորման սարքեր, 
էլեկտրոնային խաղային համակարգչային 
ծրագրեր բջջային (շարժական) հեռախոսների 
համար. շարժական աքսեսուարներ, մասեր 
և կցամասեր վերոնշյալ ապրանքների 
համար. ձայնի և պատկերի հաղորդման և 
վերարտադրման ապարատուրա. բջջային 
(շարժական) հեռախոսների, սմարթֆոնների 
և պլանշետների համար օգտագործվող 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
վեբկոնֆերանսների և վիդեոկոնֆերանսների 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140433 (111) 22266
(220) 20.03.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 20.03.2024
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան, 
Թավրիզյան 46, AM 
(442) 07.04.2014
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(540) 

(526) Բացի «AAA» և «Cigaronne» բառերից մնա-
ցած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
արծաթագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի:

_____________________

(210) 20140434 (111) 22267
(220) 20.03.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 20.03.2024
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան, 
Թավրիզյան 46, AM 
(442) 07.04.2014
(540) 

(526) Բացի «AAA» և «Cigaronne» բառերից մնա-
ցած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ և արծաթագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի: 

_____________________

(210) 20140575  (111) 22268
(220) 16.04.201 4 (151) 02.12.2014
   (181) 16.04.2024
(730) «Սնեկարմ ինվեստ» ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակի 2-րդ փող., 73տ, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 29. կարտոֆիլային չիպսեր, միս, ձուկ, 

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

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. 
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ:

_____________________
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(210) 20140593 (111) 22269
(220) 18.04.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 18.04.2024
(730) «Եվրոմաքս» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
Թաիրով Դեմիրճյան 1, 22, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 

(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 7. մեքենաներ և հաստոցներ. 
շար ժիչ     ներ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանս պորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների). կցորդիչներ, միացքներ, 
կցիչներ և փոխանցման տարրեր(բացառու-
թյամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ. 
առևտրի ավտոմատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը 
զենք. ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, 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:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140595 (111) 22270
(220) 18.04.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 18.04.2024
(730) «Եվրոմաքս» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
Թաիրով Դեմիրճյան 1, 22, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

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 7. մեքենաներ և հաստոցներ. 
շարժիչ ներ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանս պորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ 
և փոխանց ման տարրեր(բացառությամբ 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոց-
ների համար նախատեսվածների). գյուղա-
տնտեսական գոր ծիք ներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառա վարվողների. ինկուբատորներ. 
առևտրի ավտոմատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը 
զենք. ածելիներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________
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(210) 20140598 (111) 22271
(220) 18.04.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 18.04.2024
(730) «Եվրոմաքս» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
Թաիրով Դեմիրճյան 1, 22, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր գույնով:
(511) 

դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք 
նախատեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակնե րով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգե գործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստ մասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. 
մե տաղը ժանգոտումից և փայտանյութը 
քայքայումից պաշտպանող նյութեր. ներկա-
նյութեր. խածանյութեր, ներկանյութերի 
սևեռակայիչներ. չմշակված բնական 
խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ՝ 
գեղարվեստական, գեղազարդման նպա-
տակների և գեղարվեստական տպագրության 
համար.

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. մասնակի մշակված 
պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, խցման 
և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140599 (111) 22272
(220) 18.04.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 18.04.2024
(730) «Եվրոմաքս» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
Թաիրով Դեմիրճյան 1, 22, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 

(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 9. գիտական, ծովային, 
երկրաբաշխական, լուսանկարչական, կինե-
մատոգրաֆիական, 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 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.
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դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. մասնակի մշակված 
պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, խցման 
և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախ-
ճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140600 (111) 22273
(220) 18.04.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 18.04.2024
(730) «Եվրոմաքս» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
Թաիրով Դեմիրճյան 1, 22, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20140601  (111) 22274
(220) 18.04.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 18.04.2024

(730) «Եվրոմաքս» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
Թաիրով Դեմիրճյան 1, 22, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 

(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 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը 
զենք. ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
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:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140618  (111) 22275
(220) 23.04.2014 (151) 02.12.2014
(181) 23.04.2024
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(730) Չոնգքինգ Չանգան Ոթոմոբայլ ՔՈ., 
ԼԹԴ., CN 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 12. շարժիչավոր ավտոբուսներ. 

վագոններ. մեքենաներ. ավտոմեքենաներ. 
մեղմիչներ ավտոմեքենաների համար. քար շա-
յին շարժիչներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. տրանսպորտային 
միջոցների անիվներ. կցորդիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մոտոցիկլետներ. ավտոմեքենաների թափքեր:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140628 (111) 22276
(220) 23.04.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 23.04.2024 
(730) «Դիջիթըլ փոմըգրանեթ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, 
Շահումյան 188ա, բն. 48, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 

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

դաս 9. ծրագրային արտադրանք:
_____________________

(210) 20140652  (111) 22277
(220) 29.04.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 29.04.2024
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 03.06.2014
(540) 

(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) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140654 (111) 22278
(220) 30.04.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 30.04.2024
(730) «Յունիթրեյդ» ՍՊԸ, 0012, Երևան, 
Փափազյան 21/1, բն. 35, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 

(526) «Spirito di Italia» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 25. կոշկեղեն, հագուստ.
դաս 35. առևտուր, գովազդ. գործերի 

կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործա-
րարության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ:

_____________________
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(210) 20140681  (111) 22279
(220) 08.05.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 08.05.2024
(730) «Սաքո և Արարատ» ՍՊԸ, Երևան, 
Մաշտոցի 16/9, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

_____________________

(210) 20140682 (111) 22280
(220) 08.05.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 08.05.2024
(730) «Սաքո և Արարատ» ՍՊԸ, Երևան, 
Մաշտոցի 16/9, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(526) «K» և «MARKET» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ և  բաց կապույտ, սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20140683 (111) 22281
(220) 08.05.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 08.05.2024

(730) «Սաքո և Արարատ» ՍՊԸ, Երևան, 
Մաշտոցի 16/9, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր: 

_____________________

(210) 20140686 (111) 22282
(220) 08.05.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 08.05.2024
(730) «Արեգո լայն» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 
27/25, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
_____________________

(210) 20140688 (111) 22283
(220) 12.05.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 12.05.2024
(730) «Ճորճ Սեդրակի Տարագճեան» ՍՊԸ, 
0010, Երևան, Աբովյան 26ա, բն. 17, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(526) «Armenia» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. ներմուծում և արտահանում:
_____________________

(210) 20140709  (111) 22284
(220) 16.05.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 16.05.2024
(730) Տիգրան Կարապետյան, Երևան, 
Բաբայան 26-28, AM 
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(442) 18.06.2014
(540) 

(526) «PHONE STORE» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ մանուշակագույն, կապույտ, կանաչ, 
նարնջագույն, շագանակագույն, սև, սպիտակ և 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20140731  (111) 22285
(220) 21.05.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 21.05.2024
(730) Բեսթ Ֆուդզ Լիմիթիդ, IN 
(442) 18.06.2014
(540) 

(526) «best» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 29. սառեցված մրգեր. չորացված 
մրգեր. ջերմամշակման ենթարկված մրգեր. 
մրգային պահածոներ. մրգային աղցաններ. 
բանջարեղենային աղցաններ. մրգային չիպսեր. 
կարտոֆիլի չիպսեր. պտղամիս. սննդային 
դոնդող. մրգակեղև. մրգային հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. սննդային բանջարեղենային 
խյուս. ջեմ. կոմպոտ. ձու. կարագ. հալած 
յուղ. սննդային սերուցք. սննդային ճարպեր. 
պահածոյացված բանջարեղեն. միս. ձուկ. 

թռչնամիս. որսամիս. մսի էքստրակտներ. 
սննդային յուղեր. մանրաթթու.

դաս 30. բրինձ. ալյուր. ցորենի ալյուր. 
փաթիլներ հացահատիկային արտադրանքից. 
հացահատիկային մթերքներ. մշակված  
հացահատիկներ մարդկանց սննդի համար. 
շաքար. տապիոկա. սագո. թխվածքաբլիթներ. 
բիսկվիտներ. հաց. թխվածքներ. հրուշակեղեն. 
շոկոլադ. քաղցրավենիք. կոնֆետներ. 
հացահատիկային հումքով թեթև նախաճաշեր. 
հացահատիկի ալյուր, եգիպտացորենի ալյուր, 
կարտոֆիլի ալյուր, բրնձի ալյուր, սոյայի ալյուր. 
սուրճի փոխարինիչներ. մեղր. մաթ. խմորիչներ. 
սոդա. աղ (կերակրի աղ). մանանեխ. պղպեղ. 
քացախ. սոուսներ (համեմունք). համեմունք:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140743  (111) 22286
(220) 22.05.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 22.05.2024
(730) «Հույս-96» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 20, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(526) «CLUB» և «YEREVAN» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սև և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________
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(210) 20140750  (111) 22287
(220) 23.05.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 23.05.2024
(730) «Բիոկադ» ՓԲԸ, RU 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20140756  (111) 22288
(220) 26.05.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 26.05.2024
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

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

դաս 39. տուրերի կազմակերպում և իրակա-
նացում. տեսարժան վայրեր այցելությունների 
կազմակերպում և իրականացում.

դաս 41. թանգարանային այցելությունների 
կազմակերպում և իրականացում. ցուցահան-
դեսների կազմակերպում. զվարճություններ. 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում 
և իրականացում:

_____________________

(210) 20140757  (111) 22289
(220) 26.05.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 26.05.2024
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(526) «թանգարան» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 39. տուրերի կազմակերպում և իրա-
կանացում. տեսարժան վայրեր այցելությունների 
կազմակերպում և իրականացում.

դաս 41. թանգարանային այցելությունների 
կազմակերպում և իրականացում. ցուցահան-
դեսների կազմակերպում. զվարճություններ. 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում 
և իրականացում:

_____________________

(210) 20140758 (111) 22290
(220) 26.05.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 26.05.2024
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(526) «museum» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 39. տուրերի կազմակերպում 
և իրականացում. տեսարժան վայրեր 
այցելությունների կազմակերպում և իրակա-
նացում.

դաս 41. թանգարանային այցելությունների 
կազմակերպում և իրականացում. ցուցահան-
դեսների կազմակերպում. զվարճություններ. 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում 
և իրականացում:

_____________________

(210) 20140775  (111) 22291
(220) 27.05.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 27.05.2024
(730) «Ռեպուբլիկա» ՍՊԸ, 0010, Երևան, 
Ամիրյան 7/1, AM 
(442) 18.06.2014



ԳՅՈՒՏԵՐ

29

ՄԱՍ 1

29

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12 

25 . 1 2 . 20 14

(540) 

(526) «HOTEL» և «YEREVAN» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոց:
_____________________

(210) 20140776  (111) 22292
(220) 27.05.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 27.05.2024
(730) «Ռեպուբլիկա» ՍՊԸ, 0010, Երևան, 
Ամիրյան 7/1, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(526) «HOTEL» և «YEREVAN» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոց:
_____________________

(210) 20140782  (111) 22293
(220) 29.05.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 29.05.2024
(730) ԱՄԵՐԻՔՆ ԷՔՍՓՐԵՍՍ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ 
ԸՆԴ ԴԻՎԵԼՓՄՆԹ ՔՈՐՓ., US 
(442) 18.06.2014
(540) 

(526) «Cashback Card» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ, 

այն է՝ վարկային և վճարային քարտերով 
սպասարկում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140804 (111) 22294
(220) 03.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 03.06.2024
(730) Եվրասիա համագործակցություն հիմնա-
դրամ, 0037, Երևան, Ազատության պող. 1/21, 
բն. 23, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, բաց և մուգ մանուշակագույն, մոխրա-
գույն, սև, սպիտակ և բաց վարդագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, 
մասնավորապես՝ ծառայություններ զվարճու-
թյունների, կրթության և ուսուցման ոլորտներում. 
ծառայություններ զվարճությունների ոլորտում՝ 
ռադիոյով և հե ռուս  տա տեսությամբ. կինոյի, 
երաժշտության, սպորտի, տեսաֆիլմերի և 
թա տե րական ներկայացումների ոլորտներում 
ծառայություններ. հեռուստատեսային և ռադիո 
հաղորդումների և ֆիլմերի, մուլտֆիլմերի և 
ձայնա- ու տեսագրումների արտադրություն, 
պատրաստում, ներկայացում, տարածում 
(բայց ոչ հեռարձակում), սինդիկատացում, 
ցանցերի տրամադրում և վարձույթ. զվարճալի 
ծրագրերի պատրաստում ուղիղ եթերի 
համար. հեռուստատեսային զվարճալի 
ծրագրերի պատրաստում. հեռուստատեսային 
շարունակվող բնույթի հաղորդումների 
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ծառայություններ զվարճությունների ոլորտում. 
հեռուստատեսային հաղորդումների շարք. 
ծառայություններ կապված շարժական 
զվարճալի կինոնկարների, ուղիղ եթերով 
ներկայացումների և ցուցադրումների 
հետ. ծառայություններ կապված գրքերի, 
ամսագրերի ու պարբերականների 
հրատարակման, կրթության և ուսուցման 
նյութերի հրատարակման և վարձույթի 
հետ. կրթական, մշակութային և զվարճալի 
միջոցառումների վերաբերյալ տեղեկա-
տվության հրատարակություն, կազմակերպում, 
պատրաստում և ներկայացում. մրցույթների, 
մրցումների, խաղերի, վիկտորինաների, 
ցուցահանդեսների, սպորտային իրադար-
ձությունների, ներկայացումների, դեպքի 
վայրից ռեպորտաժների, թատերական 
ներկայացումների, համերգների, ուղիղ 
եթերով ներկայացումների և հանդիսատեսի 
մասնակցությամբ իրադարձությունների կազ-
մակերպում, պատրաստում և ներկայացում. 
զվարճությունների և կրթության ոլորտներում 
կապի և համակարգչային ցանցերի 
միջոցով միջոցառումների ապահովում. 
տեղեկատվության ապահովում կապված 
վերոնշյալ ծառայություններից յուրաքանչյուրի 
հետ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20140842 (111) 22295
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(526) «МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ», «РАФИНИРО-
ВАННОЕ» և «ДЕЗОДО РИРОВАННОЕ» գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբ յեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դեղին, կանաչ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. արևածաղկի ձեթ:
_____________________

(210) 20140844 (111) 22296
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140845 (111) 22297
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 
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(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:

_____________________

(210) 20140846 (111) 22298
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140847 (111) 22299
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140848 (111) 22300
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140849 (111) 22301
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________
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(210) 20140850 (111) 22302
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140851  (111) 22303
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140852 (111) 22304
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014

(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:

_____________________

(210) 20140853 (111) 22305
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140854 (111) 22306
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 
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(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:

_____________________

(210) 20140855 (111) 22307
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140856 (111) 22308
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140857 (111) 22309
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140858 (111) 22310
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140859 (111) 22311
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
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(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140860 (111) 22312
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140861  (111) 22313
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140862 (111) 22314
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140863 (111) 22315
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

35

ՄԱՍ 1

35

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12 

25 . 1 2 . 20 14

(210) 20140864 (111) 22316
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140865 (111) 22317
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140866 (111) 22318
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014

(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:

_____________________

(210) 20140867 (111) 22319
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140868 (111) 22320
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 
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(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:

_____________________

(210) 20140869 (111) 22321
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140870 (111) 22322
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024 
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140871  (111) 22323
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140872  (111) 22324
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________
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(210) 20140873 (111) 22325
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140874 (111) 22326
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140875 (111) 22327
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024

(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140876 (111) 22328
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140877  (111) 22329
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 
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(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:

_____________________

(210) 20140878 (111) 22330
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140879 (111) 22331
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140880 (111) 22332
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 17.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140881  (111) 22333
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140882 (111) 22334
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 
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(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:

_____________________

(210) 20140883 (111) 22335
(220) 10.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 04.07.2014
(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:

_____________________

(210) 20140887 (111) 22336
(220) 11.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 11.06.2024 
(730) «Արտսոքս» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գյուղ Աշնակ, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 25. գուլպեղեն:

_____________________

(210) 20140888 (111) 22337
(220) 11.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 11.06.2024
(730) «Արտսոքս» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գյուղ Աշնակ, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 

գուլպեղեն: 
_____________________

(210) 20140890 (111) 22338
(220) 11.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 11.06.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտյոմ Ասլանյան, 
Երևան, Պ. Սևակի փ., տուն 50, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դե ղին, կարմիր, կապույտ, կանաչ, նարնջագույն, 
մանուշակագույն, երկնագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 41. երեխաների զարգացման ծրա-
գրերի մշակում և իրականացում, մասնա-
վորապես՝ ավազե նկարչություն երեխաների 
համար:

_____________________
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(210) 20140919  (111) 22339
(220) 16.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 16.06.2024
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 04.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսուցողական և զվարճալի 
միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում. 
մաշկի խնամքի, կոսմետիկական խնամքի, 
կոսմետիկական միջոցների, վիտամինային 
պատրաստուկների և սննդային հավելումների, 
ինչպես նաև ուղիղ վաճառքի բնագավառներում 
գործնական պարապմունքների և վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում, 
և դրանց վերաբերյալ ուսուցողական 
նյութերի տրամադրում և տարածում. 
գործարար սեմինարների և կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. մաշկի խնամքի, 
կոսմետիկական խնամքի, կոսմետիկական 
միջոցների, սննդային հավելումների 
բնագավառների, ինչպես նաև ուղիղ 
վաճառքի բնագավառի վերաբերյալ նյութերի 
հրապարակում. մրցույթների և մրցումների 
կազմակերպում և անցկացում. վիճակախաղերի 
կազմակերպում և անցկացում:  
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20140920  (111) 22340
(220) 16.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 16.06.2024
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 04.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. վաճառքի խթանման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար. 

ապրանքների պատվերների մշակման 
գործընթացի կառավարում. մաշկի խնամքի 
միջոցների, կոսմետիկական միջոցների, 
վիտամինների, սննդամթերքի և սննդային 
հավելումների մանրածախ, օնլայն և 
մեծածախ վաճառքի, ինչպես նաև դրանց 
վաճառքին վերաբերող ծառայություններ. 
մաշկի խնամքի միջոցների, կոսմետիկա կան 
միջոցների, վիտամինների, սննդամթերքի 
և սննդային հավելումների տարա-
ծում. գովազդային նյութերի տարածում. 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով 
ապրանքների խթանման միջոցառումների 
կազմակերպում. գործարարության զարգաց-
ման ծառայություններ, այն է՝ սկսնակ գոր-
ծարարներին օժանդակության տրամա դրում 
կոսմետիկական միջոցների, կոսմետիկական 
խնամքի, սննդամթերքի, սննդային 
հա վելումների ուղիղ վաճառքի վերաբերյալ. 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ` 
անկախ գործակալների ներկայացուցիչների 
ուղղակի միջնորդությամբ, տանից հեռախոսի 
միջոցով, փոստային կատալոգներով 
ապրանքների պատվիրման միջոցով, 
ինչպես նաև օնլայն մանրածախ և մեծածախ 
առևտրի ծառայություններ համաշխարհային 
համակարգչային տեղեկատվական ցանցի 
միջոցով, բոլոր վերոնշյալ ծառայությունները, 
որոնք վերաբերում են կոսմետիկական 
խնամքին և գեղեցկության սրահներին, 
ինչպես նաև արդուզարդի պարագաներին, 
կոսմետիկական միջոցներին, անձնական 
խնամքի պարագաներին, վիտամիններին և 
սննդային հավելումներին:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20140921  (111) 22341
(220) 16.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 16.06.2024
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 17.07.2014
(540) 
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(511) 
դաս 44. գեղեցկության բնագավառում 

խորհրդակցական և խորհրդատվական 
ծառայություններ. գեղեցկության սրահներ. 
մաշկի խնամքի, կոսմետիկական խնամքի և 
կոսմետիկական միջոցների բնագավառում 
տեղեկատվության տրամադրում. առողջա-
պահության, սննդի, առողջ ապրելակերպի 
վերաբերյալ  տեղեկատվության, խորհրդա-
տվության և խորհրդակցության տրամադրում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20140927  (111) 22342
(220) 17.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 17.06.2024
(730) «Բիգա» հայ-հոլանդական ՀՁ ՍՊԸ, 
Երևան, Արշակունյաց 9, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(526) «DUTCH-ARMENIAN JV» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա -
պույտ, կարմիր, սպիտակ, կանաչ և բաց ոսկեգույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացա-
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ:

_____________________

(210) 20140957  (111) 22343
(220) 23.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 23.06.2024
(730) «Քամելիաս բիժու» ՍՊԸ, 0019, Երևան, 
Բաղրամյան 43, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  շա գա-
նա կագույն գույնով:
(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 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 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 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
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շինարարական ապակու). ապակյա, հախ-
ճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանա-
ծագործության համար.

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

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

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

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

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

_____________________

(210) 20140958 (111) 22344
(220) 24.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 24.06.2024
(730) «Դիլիջան ինտերնեյշնլ սքուլ օֆ Արմենիա» 
հիմնադրամ, 0010, Երևան, Հանրապետության 
37, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(526) «DILIJAN» և «COLLEGE» բառերն  ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

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

_____________________

(210) 20141019  (111) 22345
(220) 25.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 25.06.2024
(730) «ՀԴՄ շտրիխ» ՍՊԸ, Երևան, Նարեկացի 
54, 60, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 37. հաշվողական տեխնիկայի վերա-

նորոգում. տեղակայում և սպասարկում:
_____________________

(210) 20141026  (111) 22346
(220) 26.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 26.06.2024
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(442) 17.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141048  (111) 22347
(220) 27.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 27.06.2024
(730) «Ակբա-կրեդիտ ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ, 
Երևան, Բայրոնի 1, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
գույնով:
(511) 

դաս 36. բանկային ծառայություններ:
_____________________

(210) 20141051  (111) 22348
(220) 30.06.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 30.06.2024
(730) «Սուիթ օրիեանթ» ՍՊԸ, 0001, Երևան, 
Աբովյան փ. 26ա, 48, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(526) «CHOCOLATE» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 30. շոկոլադ:
_____________________

(210) 20141066  (111) 22349
(220) 01.07.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 01.07.2024
(730) «Կոստ կոնսալտ» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 
13/2, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, կապույտ և նարնջագույն գունային հա մակ-
ցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20141069  (111) 22350
(220) 02.07.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 02.07.2024
(730) «Մերի-Քրիստ» ՍՊԸ, Երևան, Րաֆֆու 93, 
բն. 21, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 37. հաշվողական տեխնիկայի վերա-

նորոգում, տեղակայում և սպասարկում:
_____________________

(210) 20141071  (111) 22351
(220) 02.07.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 02.07.2024
(730) «Տոչ-մաստեր» ՍՊԸ, Երևան, Կորյունի 7, 
տարածք 24, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 37. հաշվողական տեխնիկայի վերա-

նորոգում, տեղակայում և սպասարկում:
_____________________
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(210) 20141075  (111) 22352
(220) 03.07.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 03.07.2024
(730) «Դ և Ա» ՍՊԸ, ք. Կապան, Շինարարների 
6, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ կապույտ և ոսկեգույն գունային 
հա մակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցային և ռեստորանային 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20141081  (111) 22353
(220) 07.07.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 07.07.2024
(730) «Գինեթաս» ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ, 
գյուղ Արփի, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20141083  (111) 22354
(220) 07.07.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 07.07.2024
(730) Նարինե Մնացականյան, Երևան, 
Մուսայելյան 35, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(526) «FRESH» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ.
դաս 16. անձեռոցիկ:

_____________________

(210) 20141085  (111) 22355
(220) 07.07.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 07.07.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մելանյա 
Հարոյան, ք. Արմավիր, Թումանյան 66, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:

(740) Ալբինա Նազարյան
_____________________

(210) 20141086  (111) 22356
(220) 07.07.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 07.07.2024
(730) Նինգբո Նեկո Հաուսվերզ Քո., ԼԹԴ., CN 
(442) 04.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 21. խոզանակներ. մետաղական 

քերակներ մաքրելու համար. ավելներ. 
լաթեր մաքրելու համար. մաքրող գործիքներ 
(ձեռքով կառավարվող). հատակամաքրիչներ. 
կենցաղային կամ խոհանոցային օգտագործման 
տարաներ. բաժակներ. ճենապակյա 
ամանեղեն. խմելու անոթներ. աղբամաններ. 
ատամի խոզանակներ. ատամնափորիչներ. 
կենցաղային պարագաներ կոսմետիկայի 
համար:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________
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(210) 20141100  (111) 22357
(220) 09.07.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 09.07.2024
(730) «Վան Արդի» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Սասունիկ, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(526) «red dry wine», «estate bottled» արտա-
հայտություններն ինքնուրույն պահպա նության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, կարմիր և սև գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20141102  (111) 22358
(220) 10.07.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 10.07.2024
(730) «Սովթ պապիրուս» ՍՊԸ, 0006 Երևան, 
Շիրակի 4 նրբ./ 1, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դարչ-
նա գույն, ոսկեգույն, կարմիր, սև և սպիտակ գու-
նա յին համակցությամբ:

(511) 
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:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20141108  (111) 22359
(220) 14.07.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 14.07.2024
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Գինեվետ, 0627, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20141109  (111) 22360
(220) 14.07.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 14.07.2024
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Գինեվետ, 0627, AM 
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(442) 04.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20141112  (111) 22361
(220) 14.07.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 14.07.2024
(730) «Վի-Էնն» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծ 
23/29, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 14. ոսկերչական իրեր և զարդեր:
_____________________

(210) 20141120  (111) 22362
(220) 15.07.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 15.07.2024
(730) «Թաշչյան» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացի 
30/2, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(526) «FURNITURE» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 20. կահույք:
_____________________

(210) 20141124  (111) 22363
(220) 15.07.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 15.07.2024
(730) «Ոսկե հնձան» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գյուղ Ափնա, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

( 5 9 1 ) 
Ապրանքային նշանը պահպանվում է շագա-
նակագույն և կաթնագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20141183  (111) 22364
(220) 17.07.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 17.07.2024
(730) «Առգե Բիզնես» ՍՊԸ, 0043, Երևան, 
Շարուրի 47/1, AM 
(442) 04.08.2014
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(540) 

(526) «Sunflower Oil» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
գազարագույն, երկնագույն, մուգ և բաց կապույտ, 
մուգ և բաց կանաչ, բեժ, դեղին, սպիտակ և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. ձեթ:
_____________________

(210) 20141205  (111) 22365
(220) 23.07.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 23.07.2024
(730) Մերուժան Մարգարյան, Երևան, Դավի-
թաշեն, 1-ին թաղ., շ. 41, բն. 57, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մոխ-
րա գույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20141206  (111) 22366
(220) 23.07.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 23.07.2024 
(730) «Կնյազյան ընդ փարթնրս» ՓԲԸ, Երևան, 
Ա. Մանուկյան 9, գրասենյակ II-305, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

_____________________

(210) 20141244  (111) 22367
(220) 04.08.2014 (151) 02.12.2014
   (181) 04.08.2024
(730) Արգամ Աբրահամյան, ք. Արտաշատ, Հր. 
Թովմասյան 11 շ., բն. 22, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

_____________________

(210) 20131205  (111) 22368
(220) 10.09.2013 (151) 10.12.2014
   (181) 10.09.2023
(730) «Գրեյթ վելլի» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա 33/13, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 
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(526) Բացի «GREAT VALLEY» գրառումից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագույն, շագանակագույն, դեղին, կարմիր, 
կապույտ, կանաչ, սպիտակ և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

(210) 20131206  (111) 22369
(220) 10.09.2013 (151) 10.12.2014
   (181) 10.09.2023
(730) «Գրեյթ վելլի» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա 33/13, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(526) Բացի «GREAT VALLEY» գրառումից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագույն, շագանակագույն, դեղին, կարմիր, 
կապույտ, կանաչ, սպիտակ և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

(210) 20131207  (111) 22370
(220) 10.09.2013 (151) 10.12.2014
   (181) 10.09.2023

(730) «Գրեյթ վելլի» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա 33/13, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 

(526) Բացի «GREAT VALLEY» գրառումից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դարչ-
նագույն, շագանակագույն, դեղին, կապույտ, 
կանաչ, սպիտակ և սև գունային համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

(210) 20131209  (111) 22371
(220) 10.09.2013 (151) 10.12.2014
   (181) 10.09.2023
(730) «Գրեյթ վելլի» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա 33/13, AM 
(442) 04.12.2013
(540) 
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(526) «ARMENIA» և «ՀԱՅԱՍՏԱՆ» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
դեղին, դարչնագույն, նարնջագույն, սպիտակ, 
կապույտ, կանաչ, բեժ և բաց վարդագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

(210) 20140059 (111) 22372
(220) 22.01.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 22.01.2024
(730) Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH 
(442) 07.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային և դիետիկ հավելումներ:

(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20140319  (111) 22373
(220) 07.03.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 07.03.2024
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգ, US 
(442) 07.04.2014
(540) 

(526) «Maximum Cavity Protection» արտահայ տու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ, բաց և մուգ մանուշակագույն և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. ատամի մածուկներ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140384 (111) 22374
(220) 17.03.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 17.03.2024
(730) Սաիմաա Բեվրիջիս ՕՅ ԷլԹիԴի, FI 
(442) 04.07.2014
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, կարմիր, սև և կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի):
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140534 (111) 22375
(220) 08.04.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 08.04.2024
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(730) «Ջի-Էմ-Այ-Դի» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչար 
21, բն. 3, AM 
(442) 03.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:

_____________________

(210) 20140568 (111) 22376
(220) 16.04.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 16.04.2024
(730) «Թեքնոլոջի ընդ սայնս դայնամիքս» ՍՊԸ, 
Երևան, Մաշտոցի 45ա, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. հեռախոսներ:

(740) Սարգիս Կնյազյան
_____________________

(210) 20140603 (111) 22377
(220) 22.04.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 22.04.2024
(730) «Սոնագրո» ՓԲԸ, Երևան, Թումանյան 18, 
բն. 9, AM 
(442) 03.06.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան

(526) Բացի «AMCHOK» բառից մնացած բոլոր 
գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  
բաց և մուգ դեղին, սև, նարնջագույն, կարմիր, 
շագանակագույն, բեժ, ոսկեգույն, դարչնագույն 
և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 
մասնավորապես՝ շոկոլադե կոնֆետներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20140617  (111) 22378
(220) 23.04.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 23.04.2024
(730) «Սկանսիթի» ՍՊԸ, Երևան, Տ. Պետրոսյան 
3, բն. 48, AM 
(442) 03.06.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 
դաս 35. առևտուր:

_____________________

(210) 20140669 (111) 22379
(220) 06.05.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 06.05.2024
(730) «Ասպար արմս» ՍՊԸ, Երևան, Մամի-
կոնյանց 60, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 
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(526) «ARMS» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, կարմիր, կապույտ և ծիրանագույն, սև և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը 
զենք. ածելիներ, որսորդական դանակներ.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք, ոսկեջուր 
հրազեն և ռազմամթերք.

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 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. մասնավորապես՝ 
որսորդական պարագաներ.

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

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

դաս 40. նյութերի մշակում, մասնավորա-
պես՝ զենքի և զինամթերքի փորագրում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր-
պում, մասնավորապես՝ հրաձգարանների 
ծառայություններ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և 
հետազոտություններ. համակարգչային ապա-
րատների և ծրագրերի մշակում և կատա-
րելագործում, մասնավորապես՝ զենքի 
գեղարվեստական ձևավորում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն-
դանիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ հազ-
վագյուտ կենդանիների տեսակների բուծում և 
բազմացում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140671  (111) 22380
(220) 07.05.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 07.05.2024
(730) Շուշան Նազարյան, 0082, Երևան, 
Սիսավանի փ., տուն 30, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

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

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20140747  (111) 22381
(220) 23.05.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 23.05.2024
(730) Արթուր Մարտիրոսյան, Երևան, Դավի-
թաշեն 1-ին թաղ., շ. 36, բն. 19, AM 
(442) 18.06.2014
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(540) 

(526) «LAW OFFICE» և «ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ» արտահայտություններն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ:

_____________________

(210) 20140751  (111) 22382
(220) 26.05.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 26.05.2024
(730) «Վեգա ուորլդ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Թումանյան 4, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափ ման, 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. բացառությամբ կուտակիչների, 
մարտկոցների և դրանց բաղադրիչների.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր:

_____________________

(210) 20140766  (111) 22383
(220) 27.05.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 27.05.2024
(730) «Ի Էլ Էլ գործընկերություն» ՍՊԸ, Երևան, 
Մոսկովյան 37/14, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(526) «Law Firm» և «PARTNERSHIP» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, բաց կապույտ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. կազմակերպությունների կամ 
առանձնացված ստորաբաժանումների կա ռա-
վա րում. պետական մարմինների և կազ-
մակերպությունների գնումների գործ ընթացի 
կազմակերպում և իրականացում.

դաս 45. իրավաբանական խորհրդա-
տվություն. իրավաբանական վերլուծություն. 
փաստաթղթերի կազմում. իրավաբանական 
ներկայացուցչություն պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններում. փաստա-
բանական ծառայություններ. իրավաբանական 
աուդիտ. բանակցությունների վարում և 
միջնորդություն:

_____________________
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(210) 20140816  (111) 22384
(220) 05.06.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 05.06.2024
(730) «Իզի փեյ» ՍՊԸ, 0004, Երևան, Ծովակալ 
Իսակովի պող. 26/1, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(526) «Instant Payment System» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 36. վճարահաշվարկային ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20140911  (111) 22385
(220) 16.06.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 16.06.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վարդգէս 
Բուզանդի Խախամեան, Երևան, Վերին Անտա-
ռային 160/7, բն. 18, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(526) Բացի «Չիիիրզ» և «cheers» գրառում-
ներից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 43. բար:
_____________________

(210) 20140934 (111) 22386
(220) 19.06.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 19.06.2024
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ., շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 17.07.2014
(540)
 

(526) «ВОДКА», «Vintage Vodkas», «Օղի», 
«Տեսակավոր Օղիներ» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 33. օղի:
_____________________

(210) 20140956 (111) 22387
(220) 23.06.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 23.06.2024
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, 
Երևան, Շարուրի 37, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________
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(210) 20141029  (111) 22388
(220) 26.06.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 26.06.2024
(730) «Ոսկե հնձան» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գյուղ Ափնա, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20141055  (111) 22389
(220) 30.06.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 30.06.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հարություն 
Հարությունյան, Երևան, Արշակունյաց պող. 
77/1, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

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

դաս 2. ներկեր:
_____________________

(210) 20141082  (111) 22390
(220) 07.07.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 07.07.2024
(730) «Գինեթաս» ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ, 
գյուղ Արփի, AM 
(442) 19.08.2014

(540) 

(526) «ԱՐԵՆԻ» անվանումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20141202  (111) 22391
(220) 22.07.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 22.07.2024
(730) «Զանգ» ՍՊԸ, Երևան, Զավարյան 29, բն. 
6, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(526) «Armenian», «Gemological», «Laboratory», 
«and», «Academy» բառերն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 36. թանկարժեք քարերի գնահատում.
դաս 41. ուսուցում, ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում.
դաս 42. հեմոլոգիական ծառայություններ, 

մասնավորապես՝ թանկարժեք քարերի 
նույնականացում, տեսակավորում և 
սերտիֆիկացում:

_____________________
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(210) 20141226  (111) 22392
(220) 31.07.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 31.07.2024
(730) «Սանեմրա» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 1/3, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(526) «Since 1999» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սրճարան:
_____________________

(210) 20141250  (111) 22393
(220) 05.08.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 05.08.2024
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Գինեվետ, 0627, AM 
(442) 04.09.2014
(540) 

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

դաս 21. ապակյա տարա.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20141282  (111) 22394
(220) 13.08.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 13.08.2024
(730) Լիլիթ Զաքարյան, Երևան, Զաքյան 2, թիվ 
13, AM 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 35. կանացի հագուստի, պայու-

սակների, ակնոցների, բիժուտերիայի, 
կոշիկների, ժամացույցների, կաշվե և մորթե 
իրերի, հուշանվերների վաճառք, մանրածախ 
առևտուր:

_____________________

(210) 20141285  (111) 22395
(220) 13.08.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 13.08.2024
(730) Հասմիկ Բադալյան, Երևան, Կոմիտասի 
63, թիվ 171, AM 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 35. ըմպելիքների, պաղպաղակի 

վաճառք, կանացի հագուստի, պայուսակների, 
ակնոցների, բիժուտերիայի, կոշիկների, 
ժամացույցների, կաշվե և մորթե իրերի, 
հուշանվերների վաճառք, մանրածախ առևտուր:

_____________________

(210) 20141286  (111) 22396
(220) 13.08.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 13.08.2024
(730) Հասմիկ Բադալյան, Երևան, Կոմիտասի 
63, թիվ 171, AM 
(442) 04.09.2014
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(540) 

(511) 
դաս 35. ըմպելիքների, պաղպաղակի 

վաճառք, կանացի հագուստի, պայուսակների, 
ակնոցների, բիժուտերիայի, կոշիկների, 
ժամացույցների, կաշվե և մորթե իրերի, 
հուշանվերների վաճառք, մանրածախ առևտուր:

_____________________

(210) 20141299  (111) 22397
(220) 15.08.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 15.08.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վիկտորիա 
Մելիքյան Գևորգի, Երևան, Սայաթ-Նովա 10, 
բն. 46, AM 
(442) 04.09.2014
(540) 

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

դաս 30. հրուշակեղեն, խմորեղեն:
_____________________

(210) 20141300  (111) 22398
(220) 15.08.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 15.08.2024
(730) Մակար Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Բամբակաշատ, AM 

(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

(բացառությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20141310  (111) 22399
(220) 20.08.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 20.08.2024
(730) «Արմեն-Օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM 
(442) 04.09.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կարմիր, կանաչ, կապույտ, վարդագույն, 
նարնջագույն և երկնագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:
_____________________

(210) 20141311  (111) 22400
(220) 20.08.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 20.08.2024
(730) Գագիկ Սիմոնյան, Երևան, Հաղթանակի 
9, տուն 26, AM 
(442) 04.09.2014
(540) 

(526) «ՀԱՆՐԱԽԱՆՈՒԹ» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև, սպիտակ, բաց և մուգ դարչնագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________
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(210) 20141322  (111) 22401
(220) 22.08.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 22.08.2024
(730) Լաուրա Արմենակյան, Երևան, Նազար-
բեկյան թաղ. 1 բ շ., բն 3, AM 
(442) 18.09.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մուգ և բաց մոխրագույն, մուգ և բաց դարչնագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20141615  (111) 22402
(220) 06.11.2014 (151) 10.12.2014
   (181) 06.11.2024
(730) Հուտեսա Ագրոալիմենտարիա, Ս. Ա., ES 
(310) 2.159.171   (320) 29.04.1998   (330) ES
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, դեղին, սև և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 29. պահածոյացված ձիթապտուղ և 

ձիթապտղի ձեթ:
(646) IR 703702, 26.10.1998
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141434  (111) 22403
(220) 23.09.2014 (151) 19.12.2014
   (181) 23.09.2024
(730) «Արդյունաբերության և շինարարության 
ինվեստիցիոն բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Լուսա-
վորիչի 13 և 13/1, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

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

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն, 
դրամարկղային գործառնություններ:

_____________________

(210) 20141435  (111) 22404
(220) 23.09.2014 (151) 19.12.2014
   (181) 23.09.2024
(730) «Արդյունաբերության և շինարարության 
ինվեստիցիոն բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Լուսա-
վորիչի 13 և 13/1, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն, 
դրամարկղային գործառնություններ:

_____________________

(210) 20141436  (111) 22405
(220) 23.09.2014 (151) 19.12.2014
   (181) 23.09.2024
(730) «Արդյունաբերության և շինարարության 
ինվեստիցիոն բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Լուսա-
վորիչի 13 և 13/1, AM 
(442) 17.10.2014

(540) 

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

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն, 
դրամարկղային գործառնություններ:

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

    8877  09.11.2024     «Ակցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Վաղարշյան 12, AM

    9047  07.12.2024     Ալբերտ Երիցյան, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 23 շենք, բն. 36, AM, AM

    9262  06.09.2024     «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

    9296  08.01.2025            «Ջասա» ՓԲԸ, Երևան, Կոնդի 1-ին թաղ. 44, AM

     9312   12.08.2024       «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 22, AM

     9372              05.11.2024     «Հայկական երկրորդ հեռուստաալիք» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

                                                        Հ/Ա Գ-3 թաղ., 3/1, AM

     9444  29.10.2024    «Էլկոմպ» ՍՊԸ, Երևան, Սևքարեցի Սաքոյի 39, AM

     9536       16.11.2024    Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեննոստյու 

                                                        Ավտոտրանսպորտնոյե պրեդպրիյատիե «ԲԻՏՈՎԻԿ», RU

     9559    13.10.2024    «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Ագարակ, AM

     9620  01.11.2024     «Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM

    9628  26.01.2025    «ՌԱԳՄԱԿ» պահածոների գործարան ՍՊԸ, Երևան, Շիրազ 32/30, AM

     9640  27.10.2024    Դայջեո Սքոթլանդ Լիմիթեդ, GB

     9737  12.01.2025    «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM

     9949  23.12.2024    Բատա Բրենդս Ս.ա.ր.լ., LU

    10083 05.04.2025    Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

    10275  16.02.2025    Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

    10276  16.02.2025    Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

    10384  20.10.2025    «Օրմա-ար» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթ Բեկի 106/1, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A62B 17/00 2892 A

C07C 67/00 2893 A

C07C 69/00 2893 A

C08G 79/00 2894 A

C11D 13/00 2895 A

C22B 7/00 2896 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B25B 13/00  382 U

B42F 13/00 383 U

E04C 1/00 384 U

C23C 4/00 2897 A

C23C 14/00 2898 A

D03D 49/00 2899 A

D03D 49/00 2900 A

F41C 7/00 2901 A

G01R 27/00 2902 A

G01R 27/00 2903 A

G01S 7/00 2904 A

G01S 13/00 2904 A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1451
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3643
73 (1) Իրավատեր  Իմփերիըլ Քեմիքլ Ինդասթրիզ 
Լիմիթեդ
Imperial Chemical Industries Limited, 26th Floor, 
Portland House, Breesenden Place London SW1E 
5BG, United Kingdom, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ակզո Նոբել 
Քոութինգս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ.
AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., 
Velper weg 76, 6824 BM, Arnhem, The Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                 Հանրապետություն

Գրանցված է 28.10.2014
_____________________

Գրանցում No 1452
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 165, 17055
73 (1) Իրավատեր «Ջերմուկ մայր գործարան» 
ՓԲԸ, «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, ք. Ջերմուկ, Գործա-
րանային 1, ք. Ջերմուկ, Բարեկամության 1, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Ջերմուկ գրուպ» 
ՓԲԸ, ք. Ջերմուկ, Բարեկամության 1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                             Հանրապետություն

Գրանցված է 28.10.2014
_____________________

Գրանցում No  1453

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21265

73 (1) Իրավատեր «Ոսկե ջրաղաց» ՍՊԸ, 0005, 
Երևան, Բուռնազյան 4, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Բրոկկոլի» 
ՍՊԸ, 0005, Երևան, Բուռնազյան 4, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի         
                                                                                                                Հանրապետություն

Գրանցված է 10.11.2014
_____________________

Գրանցում No  1454

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19989

73 (1) Իրավատեր «Ռեգարդ գրուպ» ՍՊԸ,

Երևան, Մոսկովյան  33, բն. 25, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Ռեստ Գրուպ» 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Լենինգրադյան 48/2, բն. 26, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                      Հանրապետություն

Գրանցված է 20.11.2014
_____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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 

2580                 07.06.2014

2587                 13.06.2014

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)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата прекращения 
действия 

302U                  28.04.2014

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի գրանցումն անվավեր ճանաչելու և ապրանքային նշանի

 իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения
о  признании регистрации товарого знака недействительной

и о прекращении правовой охраны товарного знака 

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի 
համարը

Номер 
свидетельства

    7063              16.12.2014
    7366              16.12.2014
   15745              16.12.2014
   15739              16.12.2014

Ուղղում

Поправка

   2014թ. N 7 պաշտոնական տեղեկագրի “Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային և 
սպասարկման նշանների մասին” բաժնում, 21583 գրանցման համար ունեցող ապրանքային 
նշանին վերաբերող տվյալներում ապրանքային նշանի պատկերը՝ շիշը, ունի թեք նռան տեսք:

   В  разделе  “Сведения о зарегистрированных товарных знаках и знаках обслуживания” 
официального бюллетеня № 7за 2014г., в сведениях, касающихся товарного знака 
№ 21583,  изображением  товарного знака является бутылка в виде наклоненного граната.
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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 գրանցումը մերժելու մասին որոշումներ.

(210 Հայտի №  20140056
(220) Հայտի ներկ. թվ 22.01.2014
(730) Հայտատու՝  «Ազդ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 7, բն. 35 
(540) Ապրանքային նշան՝ 

          
          
          
          
          
          
          
  

(210) Հայտի №  20130455
(220) Հայտի ներկ. թվ 08.04.2013
(730) Հայտատու՝  «Լայմ» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի պող. 14-155 
(540) Ապրանքային նշան՝ 

 



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) (2014.01)  (11) 2892 (13) A 
A62B 17/00

(21) AM20140060 (22) 05.05.2014
(71) Зограб Минасян (AM), Самсон Саргсян (AM)
(72) Зограб Минасян (AM), Самсон Саргсян (AM)
(73) Зограб Минасян, 3102, Гюмри, Горького 
33, кв. 10 (AM), Самсон Саргсян, 3113, Гюмри, 
Ширванзаде 14 (AM)
(54) Комбинезон с электроподогревом
(57) Изобретения относится к текстильной про-
мышленности, в частности к комбинезон с 
электро подогревом. Комбинезон предназначен 
для предохранения от переохлаждения в условиях 
низких температур окружающей среды.

Комбинезон имеет наружное, промежуточ-
ное, теплоизоляционное слои, подкладку и рабо-
тающий низкой напряжение постоянного тока 
регулирующий мощностью электронагреватели. 
Электронагреватели регулируется с помощью 
терморегулятора. Терморегулятор имеет две 
датчики, расположены на миделе грудной клетки 
и спинке, на подкладке.

Обеспечивается обогрев всего тела, 3 ил.
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2893 (13) A 
C07C 67/00
C07C 69/00

(21) AM20140134 (22) 23.09.2014
(71) “Научно-технологический центр органической 
и фармацевтической химии НАН РА” ГНКО (AM)
(72) Рая Хачикян (AM), Заруи Овакимян (AM), Ани 
Микаелян (AM), Рима Пароникян (AM), Грачья 
Степанян (AM), Рафаел Мурадян (AM)
(73) “Научно-технологический центр органической 
и фармацевтической химии НАН РА” ГНКО, 0014, 
Ереван, Азатутян 26 (AM)
(54) Метиловый эфир бетта-(n-бромбензоил)-
альфа-(N-имидазолил) пропионовой кислоты, 
проявляющий антимикробную активность
(57) Изобретение относится к биоорганической 
химии, в частности, к биологически активному 
метиловому эфиру бетта-(n-бромбензоил)-альфа-
(N-имидазолил) пропионовой кислоты, который 
имеет высокую антимикробную активность и 
может найти применение в медицине.

Метиловый эфир бетта-(n-бромбензоил)-
альфа-(N-имидазолил) пропионовой кислоты 
получают следующим образом. Метиловый 
эфир бетта-n-бромбензоилакриловой кислоты 
растворяют в абсолютном ацетоне, затем 
добавляют имидазол. Полученную смесь 
выдерживают при комнатной температуре в 
течение двух дней, затем отфильтровывают 
обра зовавшийся осадок, промывают ацетоном 
и высушивают под низким давлением.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2894 (13) A 
C08G 79/00

(21) AM20140090 (22) 18.07.2014
(71) Институт прикладной химии “АРИАК” ЗАО (AM)
(72) Гагик Асратян (AM), Лёва Никогосян (AM), 
Ани Асратян (AM)
(73) Институт прикладной химии “АРИАК” ЗАО, 
0072, Ереван, Арташатское шоссе 5/2 (AM)
(54) Производные арилциклотрифосфазенов 
для получения термостойких высокомоле-
кулярных соединений
(57) Изобретение относится к органической химии, 
в частности, к арилоксициклотрифосфазенам, 
кото рые могут найти применение для получения 
термо стойких высокомолекулярных соединений.

К смеси 2-метил-2-(п-оксифенил)-5-
гексен-3-ина и металлического натрия в тетра-
гидрофуране при температуре 25-30°C добавляют 
гексахлорциклотрифосфазен, растворенный в 
тетрагидрофуране. Реакцию проводят в течение 
3 часов при температуре 25-30°C и в течение 3 
часов при температуре кипения. Полученные 
соединения устойчивы к термооксидной 
деструкции до 400°C.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2895 (13) A 
C11D 13/00

(21) AM20140099 (22) 01.08.2014
(71) “БИО-ХИМ” ООО (AM)
(72) Самвел Прутян (AM)
(73) “Био-Хим” ООО, 0046, Ереван, Манандян 
33, 1/1 (AM)
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(54) Жидкое мыло
(57) Изобретение относится к жидким моющим 
средствам, в частности к жидким мылам из 
растительных масел, которое можно использовать 
как мыло для рук, так и в виде шампуня против 
перхоти, при введении в него Zn2+ пиридинового 
комплекса.

Жидкое мыло содержит растительные 
масла – подсолнечное и касторовое, твердое 
мыло без окиси титана, 96%-ый этиловый 
спирт, щелочь – NaOH, краситель, эфирную 
отдушку, стабилизатор и умягченную воду, при 
следующем соотношении компонентов, мас.%: 
подсолнечное масло - 40,0-41,0, касторовое 
масло - 4,0 – 6,0, гидроокись натрия - 3,0 – 3,3, 
твердое мыло без окиси титана - 0,9 –1,1, 96%-
ый этиловый спирт - 2,0 – 3,0, краситель - 0,05 
– 0,1, эфирная отдушка с запахом лимона - 0,1 – 
0,3, стабилизатор – куриный яичный белок или 
желатин - 0,5 – 0,6, умягченная вода - остальное.

Расширяется ассортимент жидких мыл. 
Мыло имеет хорошие моющие и антимикробные 
качества.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2896 (13) A 
C22B 7/00

(21) AM20130087 (22) 20.06.2013
(71) Сергей Сагарунян (AM)
(72) Сергей Сагарунян (AM), Аннета Арустамян 
(AM), Эллада Агамян (AM), Эдита Назарян (AM), 
Алиса Сагарунян (AM)
(73) Сергей Сагарунян, 0051, Ереван, Грибоедова 
3, кв.33 (AM)
(54) Способ переработки шлаков медепла-
вильного производства
(57) Изобретение относится к неорганической 
химии, в частности, к способам переработки 
шлаков медеплавильного производства.

Шихту, приготовленную из шлака и реагента, 
подвергают термообработке, выщелачиванием 
отделяют твердую фазу от жидкой, которые 
в дальнейшем подвергают переработке.   В 
качестве реагента используют гидроксид натрия, 
сохраняя соотношение NaOH:шлак=(1,2-1,5) :1, 
термообработку проводят при 315-320°C в течение 
35-45 минут, полученный спек выщелачивают, 
получая раствор силиката натрия и обогащенную 
металлами твердую фазу, которую обрабатывают 

сильными минеральными кислотами, получая 
раствор солей металлов, содержащихся в шлаке 
и обогащенный золотом и серебром концентрат, 
затем из концентрата и растворов извлекают 
полезные компоненты известными способами.

Упрощается способ.
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2897 (13) A 
C23C 4/00

(21) AM20140038 (22) 28.03.2014
(71) “Институт физических исследований НАН  
РА” гос. неторговая организация (AM)
(72) Армен Кузанян (AM), Астхик Кузанян (AM), 
Ашот Петросян (AM), Сильва Петросян (AM), 
Вассилис Статопоулос (GR)
(73) “Институт физических исследований НАН 
РА” гос. неторговая организация (AM)
(54) Многослойное покрытие термического 
барьера
(57) Изобретение относится к области машино-
строения, в частности, к средствам защиты 
от высоких температур охлаждающих рабочих 
частей турбин в газотурбинных двигателях. 

Покрытие многослойного термического 
барьера состоит из двухслойного связующего 
покрытия, осажденного на поверхности подложки 
и осажденного на связующем покрытии 
оксидного керамического покрытия, создающего 
термический барьер, причем первый слой 
связующего покрытия – интерметаллическое 
соединение, содержащее алюминий или 
сплав, содержащий алюминий. Второй слой 
связующего покрытия и оксидное керамическое 
покрытие, создающее термический барьер, 
выполнены из оксидов металлов, имеющих 
высокую температуру плавления, или из 
оксидов редкоземельных металлов и оксидов 
циркония. Второй оксидный слой связующего 
покрытия осажден методом электронно-лучевого 
напыления, а покрытие оксидной керамики 
осаждено методом атмосферного плазменного 
напыления.

Изобретение позволяет повысить термо-
стойкость изделия при рабочих темпера  ту-
рах, механические свойства и теплозащитный 
эффект, 1ил.
(74) А. Петросян

_____________________
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(51) (2014.01)  (11) 2898 (13) A 
C23C 14/00

(21) AM20140086 (22) 14.07.2014
(71) “Ереванский государственный университет” 
государственная некоммерческая организация 
(AM), Гарник Григорян (AM)
(72) Гарник Григорян (AM), Айк Бегларян (AM), 
Аркади Арутюнян (AM), Ани Петросян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет” 
государственная некоммерческая организация, 
0025, Ереван, Алек Манукян 1 (AM), Гарник 
Григорян, 0079, Ереван, ул. Галшояна д. 48, к. 
9 (AM)
(54) Способ осаждения оксида меди (II) на 
поверхности твердых носителей
(57) Изобретение относится к способам осаждения 
оксида меди (II) на поверхности твердых 
носителей.

Помещенное в реактор твердое вещество 
подвергают взаимодействию с газовой смесью, 
образовавшееся промежуточное соединение 
газовым потоком под атмосферным давлением 
переносят в содержащий носитель реактор, 
где на поверхности носителя его подвергают 
разложению и образовавшийся оксид меди (II) 
осаждают на поверхности носителя. В качестве 
вещества взята медь, газовая смесь содержит 
пары пероксида водорода под давлением 0.1-
0.2 мм рт. ст. и процесс протекает в интервале 
температур 0-30°C.

Упрощается способ.
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2899 (13) A 
D03D 49/00

(21) AM20140048 (22) 10.04.2014
(71) Оганнес Балтаян (AM), Вардуи Мурадян (AM), 
Луся Айвазян (AM)
(72) Оганнес Балтаян (AM), Вардуи Мурадян (AM), 
Луся Айвазян (AM)
(73) Оганнес Балтаян, 3109, Гюмри, Баронян 18 
(AM), Вардуи Мурадян, 3104, Гюмри, Руставели 
2 пер., 1 (AM), Луся Айвазян, 3101, Гюмри, 
Сайманапайнери 28/2 (AM)
(54) Способ подачи двухуточных нитей в зев 
на текстильном станке с микроукладчиком
(57) Изобретение относится к текстильной про-
мыш ленности.

Уточные нити сматывают с двух бобин, 
сообщают им продольное поступательное парал-
лельное движение с образованием зазора между 
ними. При введении в зев нити располагают 
параллельно плоскости ткани.

Исключается переплетение нитей, обеспе-
чивается высокое качество ткани, 4 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2900 (13) A 
D03D 49/00

(21) AM20140047 (22) 10.04.2014
(71) Оганнес Балтаян (AM), Вардуи Мурадян (AM), 
Луся Айвазян (AM)
(72) Оганнес Балтаян (AM), Вардуи Мурадян (AM), 
Луся Айвазян (AM)
(73) Оганнес Балтаян, 3109, Гюмри, Баронян 18 
(AM), Вардуи Мурадян, 3104, Гюмри, Руставели 
2 пер. 1 (AM), Луся Айвазян, 3101, Гюмри, 
Сайманапайнери 28/2 (AM)
(54) Устройство подачи двухуточных нитей на 
текстильном станке с микроукладчиком
(57) Изобретение относится к текстильной про-
мыш  ленности.

Устройство содержит установленные в техно-
ло гической последовательности две параллель ные 
бобины, тормозное приспособление, три нитевые 
направляющие, компенсатор, разворотник, 
микроукладчик и концентрированное приспо-
собление. В глазок компенсатора и в глазках трех 
направляющих установлены разделительные 
перегородки. Устройство дополнительно имеет 
еще однo тормозное приспособление, каждый 
рычаг разворотника имеет двоичный уточный 
клупп, между ними установлена металли-
ческая перегородка, а у концентрированного 
приспособления - три пальцa.

Повышается качество ткани и произво-
дительность станка, расширяются его техноло-
гические возможности, 4 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2901 (13) A 
F41C 7/00

(21) AM20140112 (22) 23.08.2014
(71) Славик Авагян (AM)
(72) Славик Авагян (AM)
(73) Славик Авагян, 3001, Шираки марз, Артик, 
Тонаканян 34, кв. 15 (AM)
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(54) Снайперская винтовка
(57) Изобретение относится к военной технике, в 
частности, к снайперским винтовкам.

Винтовка имеет два ствола, один из которых 
короче другого. Короткий ствол выполнен в виде 
трубы закрытой с одной стороны. Короткий и 
длинный стволы имеют сквозное отверстие. В 
короткий ствол вставлен заряженный патрон без 
боевой головки.

Увеличивается дальнобойность винтовки, 
1 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2902 (13) A 
G01R 27/00

(21) AM20140111 (22) 21.08.2014
(71) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM)
(72) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM)
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, Н. Шнорали 
25, кв. 24 (AM), Хорен Мамиконян, 3103, Гюмри, 
Н. Шнорали 25, кв. 24 (AM)
(54) Способ измерения параметров катушки 
индуктивности
(57) Согласно способу измерения параметров 
катушки индуктивности, между катушкой и 
общим проводом измерительной цепи включают 
резистор, полученный последовательным соеди-
нением катушки и резистора измерительный 
двухполюсник питают переменным током.

Измеряют среднеквадратические значения 
напряжений зажимов двухполюсника и выводов 
резистора, угол фазового сдвига между этими 
напряжениями, затем соответствующими форму-
лами определяют индуктивность и активное 
сопротивление катушки.

Упрощается процесс измерения параметров 
катушки индуктивности,  2 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2903 (13) A 
G01R 27/00

(21) AM20140092 (22) 24.07.2014
(71) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM)
(72) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM)
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, Н. Шнорали 
25, кв. 24 (AM), Хорен Мамиконян, 3103, Гюмри, 
Н. Шнорали 25, кв. 24 (AM)
(54) Способ измерения емкости емкостного 
датчика

(57) Изобретение относится к электро измери-
тельной технике, в частности, к определению 
диэлектрических свойств материалов с исполь-
зованием емкостных датчиков.

По способу измерения емкости емкост-
ного датчика, последовательно с емкостным 
датчиком включают конденсатор. Получен ный 
этим соединением измерительный двух полюс-
ник подключают к высокочастотному источ-
нику переменного тока. Измеряют средне-
квадратические значения напряжений зажимов 
двухполюсника и емкостного датчика, угол 
фазового сдвига между этими напряжениями. 
Соответствующей формулой вычисляют емкость 
емкостного датчика.

Повышается точность измерения емкости 
емкостного датчика за счет исключения влияния 
частоты источника переменного тока на результат 
измерения, 2 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2904 (13) A 
G01S 13/00
G01S 7/00

(21) AM20140125 (22) 09.09.2014
(71) Размик Акопян (AM)
(72) Размик Акопян (AM)
(73) Размик Акопян, 0037, Ереван, Бабаяна 14, 
кв. 27 (AM)
(54) Авторадар
(57) Изобретение относится к области обнаружения 
объектов с использованием электромагнитных 
волн, в частности, к радарам. 

Авторадар имеет сверхвысокочастотный 
генератор, выход которого подключен к антенне с 
помощью первого коммутатора, радиоприемник, 
вход которого подключен к антенне с помощью 
второго коммутатора. Авторадар имеет также 
генератор, регулирующий работу коммутаторов, 
выходы которого подключены к коммутаторам, 
и компьютер. К выходу радиоприемника 
подключен обнаружитель скачков напряжения, 
выход которого присоединен к компьютеру. 
Генератор, регулирующий работы коммутаторов, 
синхронизирован с сигналом систем GPS. 

Повышается точность измерения расстояний 
между автомашиной и ближайшей преградой, а 
также между автомашинами, 5 ил..

_____________________
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Сведения о выданных патентах

(51) (2014.01)  (11) 382  (13) U 
B25B 13/00

(21) AM20140126U (22) 09.09.2014
(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 инстру-
ментам, в частности, к многомерному гаечному 
ключу.

Гаечный ключ имеет на концах рукоятки 
сдвоенные рабочие головки. Концы рукоятки 
выполнены в виде прямоугольной призмы с 
изогнутыми концами. Призма на боковой грани 
имеет цилиндрическую полость, в которой 
установлен подпружиненный шарик. На концах 
рукоятки фиксированы по одной сцепке с 
рабочими головками, у которых центральная 
часть четырехгранная призма, а на концах 
по одному гаечному ключу с двумя рабочими 
головками, у которых внешний диаметр 
центральной части цилиндра одинаковый. В 
центральной части четырехгранной призмы 
сцепки сделано квадратное отверстие, на двух 
боковых сторонах которой в центрах сделаны 
по одному полуэллипсоидальному углублению, 
с возможностью фиксации в каждом из них 
подпружиненного шарика. В двухголовых гаечных 
отверстиях сцепки дополнительно установлены 
по одной двухголовой втулке. 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, 50 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 383 (13) U 
B42F 13/00

(21) AM20140115U (22) 28.08.2014

(71) Рубен Топчян (AM)
(72) Рубен Топчян (AM)
(73) Рубен Топчян (AM)
(54) Устройство для разьемного соединения 
листов бумаги с отверстиями
(57) Полезная модель относится к канцелярским 
принадлежностям и предназначена для сбора, 
использования и хранения информации на 
бумажных или других носителях.

Устройство для разъемного скрепления 
листовых носителей с отверстиями содержит 
упругую пластину с лепестками, образован-
ными прорезями в пластине, и фиксирую-
щие элементы. Каждый лепесток выполнен 
сдвоенным посредством продольной прорези, 
а фик си рующие элементы выполнены в виде 
расширений в конце каждой половины лепестка, 
причем поперечный размер каждого расширения 
меньше размера отверстия, а суммарный размер 
обоих расширений одного лепестка больше 
размера отверстия.

Упрощается конструкция устройства, повы-
шается надежность, уменьшается материало-
емкость и повышается удобство использования, 
2 ил..
(74) А. Петросян

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 384 (13) U 
E04C 1/00

(21) AM20140127U (22) 16.09.2014
(71) Манук Безирганян (AM)
(72) Манук Безирганян (AM)
(73) Манук Безирганян (AM)
(54) Теплоизоляционный строительный блок
(57) Полезная модель относится к области строи-
тельства, в частности к строительным элементам 
в виде блоков, и может быть использована при 
возведении внутренних стен зданий.

Теплоизоляционный строительный блок 
включает периферийные слои, выполненные 
на основе гипсового вяжущего раствора, между 
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которыми расположена теплоизоляционная 
плита из пенопласта. Блок снабжен элементами 
связи, выполненными на основе гипсового 
вяжущего раствора. Теплоизоляционный слой 
из пенопласта выполнен в виде прямоугольной 
плиты, элементы связи выполнены в виде 
вертикальных сквозных и несквозных щелей, 
делящих плиту на четыре равных, связанных 
между собой, прямоугольных элементов и 
заполнены гипсовым вяжущим, соединяющим 
периферийные гипсовые слои друг с другом и 
с промежуточным теплоизоляционным слоем. 
По всему периметру верхних и нижних торцевых 

сторон прямоугольных элементов и вдоль 
ребер лицевых сторон, примыкающих к щелям, 
выполнены пазы для проникновения в них 
гипсового вяжущего и образования элементов 
связи в виде ребер жесткости. На верхнем торце 
блока выполнен выступ, а на нижнем - впадина, 
с глубиной не менее высоты выступа.

Повышается прочность блока, увели чи-
вается сцепляемость периферийных слоев 
как друг с другом, так и с промежуточным 
теплоизоляционным слоем, 2 ил..
(74) А. Петросян

_____________________
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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
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